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  موجز  
 علــى طلــب جلنــة القــانون العامــة بنــاء الغــرض مــن هــذه الدراســة الــيت أعــدهتا األمانــة   

ــة أل     ــات أساســية للجن ــوفري معلوم ــدويل، هــو ت ــة غــراض نظــر  ال حــصانة ’’يف موضــوع اللجن
وتتنـاول الدراسـة بالبحـث املـسائل        . ‘‘مسؤويل الدولـة مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة األجنبيـة            

مـن املنظـور    ، سـواء مـن املنظـور التقليـدي أو           عالقانونية الرئيسية اليت تنشأ بصدد هذا املوضـو       
املعاصر، مراعية أيضا التطورات احلاصلة يف ميدان القانون اجلنـائي الـدويل الـيت قـد يكـون هلـا                    

 .اجلنائية األجنبيةالقضائية الدول من الوالية مسؤويل أثر على حصانات 

ال تتنـاول   أوال،  . ويلزم التأكيد على أن مثة ثالث قيـود حتـد مـن نطـاق هـذه الدراسـة                   
، خالفــا لغريهــم مــن مــسؤولو الــدول حــصانات أولئــك األفــراد الــذين هــم  هــذه الدراســة إال

ــراد  ــة   -األف ــذين قــد يتمتعــون هــم أيــضا حبــصانات    - مــن قبيــل مــوظفي املنظمــات الدولي  ال
عالوة على ذلك، ال تشمل هـذه الدراسـة فئـات معينـة مـن مـسؤويل                 . مبوجب القانون الدويل  

نـصليني، مـا دامـت القواعـد الـيت حتكـم امتيـازاهتم              الدول من قبيل الدبلوماسـيني واملـوظفني الق       
 يـشار، عنـد االقتـضاء، إىل        هغـري أنـ   . كانـت فعـال موضـوع تـدوين       سبق أن هلا أن     وحصاناهتم  

تلك القواعد عندما يكون من شأهنا أن توفر عناصر مفيدة يف تنـاول مـسائل معينـة تبـدو فيهـا                     
، تقتــصر هــذه الدراســة علــى ثانيــا.  هزيلــةاملمارســة املتعلقــة بــاألفراد املــشمولني هبــذه الدراســة

، خالفـا ألنـواع األخـرى مـن الواليـة مـن قبيـل الواليـة         اجلنائيـة احلصانات من الوالية القضائية     
غري أنه روعيت عناصر ممارسة الدول، مبا فيها القـرارات القـضائية احملليـة، يف               . القضائية املدنية 

صــلة بتنــاول جوانــب معينــة متعلقــة بالنظــام  مــن  جمــال الواليــة القــضائية املدنيــة، بقــدر مــا هلــا 
، تعـىن هـذه الدراسـة باحلـصانات         ثالثـا . القانوين للحصانات من الوالية القضائية اجلنائيـة أيـضا        

 لــدى، أي احلــصانات الــيت يتمتــع هبــا مــسؤولو الــدول  األجنبيــةمــن الواليــة القــضائية اجلنائيــة 
يت يتمتعـون هبـا يف دوهلـم، أو احلـصانات أمـام             سلطات دولة أجنبية، متييزا هلا عن احلصانات ال       

ــة   احملــاكم أو ــضائية الدولي ــات الق ــام احملــاكم     . اهليئ ــاول احلــصانات أم ــصدد، مت تن ــذا ال ويف ه
اهليئات القضائية الدولية من منظور تطورهـا التـارخيي وأثرهـا احملتمـل علـى النظـام القـانوين                    وأ

 .ليةللحصانات أمام اهليئات القضائية األجنبية احمل

، مــن منظــور تــارخيي إىل حــد   يقــدماجلزء األولفــ.  جــزئنيوتنقــسم هــذه الدراســة إىل  
ــسياق العــامني   ــة وال ــستظهر هبــا   اللــذين كــبري، اخللفي ــدول وُي . تنــشأ فيهمــا حــصانة مــسؤويل ال
ويـسعى الفـرع ألـف إىل تقـدمي طائفـة التعـاريف الـيت حيتمـل                 . ويتضمن هذا اجلـزء أربعـة فـروع       

ــا   أن ــستخدم فيه ــة ’’مــصطلح ي ــاء حملــة عــن مفهــوم     ‘‘مــسؤويل الدول ــدم الفــرع ب ، يف حــني يق
س الفـرع جـيم   رِّوكُـ .  الوثيق الـصلة مبفهـوم احلـصانة   -اجلنائية القضائية  مبا فيه الوالية  - الوالية
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يزت بصفة خاصة احلصانات الدبلوماسـية ومبـادئ        وُم. ملعاجلة مفهوم احلصانة يف شىت مظاهرها     
نطاق هـذه الدراسـة، وقـدمت حملـة عـن الطريقـة الـيت تناولـت هبـا اللجنـة           حصانة الدول لتحديد  

صانة الـدول وممتلكاهتـا     املتعلقة حبـ  د  اعند صياغتها ملشاريع املو   ‘‘ حصانة العاهل ورئيس الدولة   ’’
ومبـدأ  للتقاضـي  ويتناول هـذا الفـرع أيـضا مفـاهيم مـن قبيـل عـدم القابليـة         . من الوالية القضائية 
قـد مينعـان      إىل حـد مـا علـى األقـل، ألهنمـا           -ن يتعلقان فيمـا يبـدو باحلـصانة         عمل الدولة، اللذي  

وأخـريا، ينظـر الفـرع دال    .  على نزاع يتعلق بدولة أجنبية أو مبسؤول فيهـا        مقاضاةممارسة والية   
 . يف التطورات اليت مت فيها تناول احلصانة فيما يتعلق باجلهود املتصلة بإنشاء قضاء جنائي دويل

ويصف نطاق وإعمـال    . ء الثاين فهو اجلزء املوضوعي ويتألف من ثالثة فروع        أما اجلز   
حصانة مسؤويل الدول من الواليـة القـضائية اجلنائيـة األجنبيـة علـى ضـوء املعاهـدات الدوليـة،               

، ) احملليـة  والقـرارات القـضائية   احمللـي   مبا فيها التـشريع     (والعناصر ذات الصلة من ممارسة الدول       
وينطلـق هـذا اجلـزء مـن متييـز مـسلم بـه علـى                . ي الدويل واألدبيات القانونيـة    واالجتهاد القضائ 

ــث         ــن حيـ ــصانة مـ ــني احلـ ــرق بـ ــدو، يفـ ــا يبـ ــع فيمـ ــاق واسـ ــخاص نطـ ــن  األشـ ــصانة مـ واحلـ
 .املوضوع حيث

فهـذه احلـصانة،    . األشـخاص ويتناول الفرع ألف املسائل املتعلقة باحلصانة مـن حيـث             
 هبـا بـصفة رمسيـة وكـذلك األعمـال اخلاصـة، مبـا فيهـا         اليت يبـدو أهنـا تغطـي األعمـال املـضطلع         

 داخـل هيكـل     رفيعةالتصرف السابق لتويل املنصب، ال ختول إال للمسؤولني املتقلدين ملناصب           
 أي رؤساء الدولة أو احلكومة بصفة رئيسية، لكـن ميكـن أن تـشمل أيـضا مـسؤولني                   -الدولة  

 حمكمة العدل الدوليـة يف حكمهـا املتعلـق     ء اخلارجية، على غرار ما أقرته     اآخرين من قبيل وزر   
وهكــذا، يتنـاول هـذا الفـرع مــسألة األفـراد املـشمولني هبـذه احلــصانة،       . األمـر بـالقبض  بقـضية  

يف ذلك حتديد مركز األفراد الـذين ميكـن أن حتـق هلـم؛ والـدور احملتمـل لالعتـراف أو عـدم           مبا
كـون  ت؛ واحلـاالت الـيت      ألشـخاص ااالعتراف، بالدولة أو احلكومة يف منح احلصانة من حيـث           

ال ســيما، مــسألة مــا إذا كانــت تلــك احلــصانة (ص مفعــول اشــخلحــصانة مــن حيــث األلفيهــا 
؛ واحلالـة اخلاصـة   )تسري أيضا عندما جيد الفـرد نفـسه يف إقلـيم دولـة أجنبيـة يف زيـارة خاصـة              
ســرة شــخاص ألفــراد أبرؤســاء الــدول املنفــيني، وكــذلك إمكانيــة مــنح احلــصانة مــن حيــث األ

ويناقش هـذا الفـرع أيـضا مـسألة مـا إذا كـان احلـصانة مـن حيـث                 . الشخص املعين أو حاشيته   
القـانون  مبوجـب   لتصرف اإلجرامي املزعوم جرمية     ايشكل   األشخاص يرد عليها استثناء عندما    

، وجــود اســتثناء فيمــا األمــر بــالقبضولــئن أنكــرت حمكمــة العــدل الدوليــة، يف قــضية . الــدويل
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية لـوزير للخارجيـة ال يـزال متقلـدا ملنـصبه،                 ةيتعلق باحلصان 

يبـدو   تؤيـد فيمـا      - مبا فيها القرارات القـضائية الوطنيـة         -وكانت بعض عناصر ممارسة الدول      
االستنتاج الذي خلصت إليه احملكمة، فإن بعض الفقهاء ذهـب إىل اإلقـرار بوجـود اسـتثناءات          
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ــة، وخباصــة  ــث        ممكن ــن حي ــل احلــصانة م ــى ختوي ــب عل ــا أن يترت ــيت حيتمــل فيه  يف احلــاالت ال
 .األشخاص احتمال جدي يف اإلفالت من العقاب

وينظر الفرع باء يف احلصانة من حيث املوضوع، أي احلـصانة املقترنـة باألعمـال الـيت                   
 الفـرع   وتنـاول هـذا   . يؤديها مسؤولو الدولـة أثنـاء قيـامهم مبهـامهم، خبـالف األعمـال اخلاصـة               

معايري التمييـز بـني األعمـال الرمسيـة واألعمـال اخلاصـة؛ ومعاجلـة األعمـال                 : عدة مسائل، منها  
لة أمهية التمييز بـني أعمـال الـسيادة وأعمـال اإلدارة؛ ومـا إذا كانـت                 أاملتجاوزة للسلطة؛ ومس  

يـة؛  يـضا األعمـال الـيت يقـوم هبـا مـسؤول يف الدولـة يف إقلـيم دولـة أجنب           أتلك احلـصانة تـشمل      
واألفراد الذين ميكن أن يتمتعوا باحلـصانة مـن حيـث املوضـوع، مبـا يف ذلـك وضـع املـسؤولني                  

.  زالــت دولــةالــسابقني ومــسؤويل الــدول واحلكومــات غــري املعتــرف هبــا، وكــذلك مــسؤويل  
احلــصانة مــن حيــث املوضــوع  علــى لة مــا إذا كــان ينــشأ اســتثناء  أيتنــاول هــذا الفــرع مــس  مث

ويف هذا السياق، أوليت عناية للتطـورات احلديثـة    . القانون الدويل مبوجب  يتعلق باجلرائم    فيما
 املركـز الرمسـي ملرتكـب    يقـضي بـأن  وخباصـة للمبـدأ الـذي    (يف ميدان القـانون الـدويل اجلنـائي      

، والستنتاجات احملاكم الدولية واحمللية، وللمناقـشة       )جرمية دولية ال يعفيه من املسؤولية اجلنائية      
ــشأن ا  ــة ب ــداه احملتمــل    الفقهي ــه وم ــذلك االســتثناء وطبيعت ــاول  . ألســاس املنطقــي ل وأخــريا، تتن

ــرد علــى احلــصانة مــن حيــث املوضــوع فيمــا يتعلــق     اتالدراســة مــسألة االســتثناء   ميكــن أن ت
 .القانون الدويلمبوجب باجلرائم ذات األمهية الدولية واليت مل تكتسب بعد مركز اجلرائم 

وانـب اإلجرائيـة املتعلقـة بإعمـال حـصانة مـسؤويل            ويركز الفرع جيم األخري على اجل       
ــة القــضائية اجلنائيــة األجنبيــة   ــة مــن الوالي ــاول هــذا الفــرع عــدة مــسائل مــن قبيــل    . الدول ويتن

مبا فيها العالقة بني احلـصانة      (االستظهار باحلصانة وتقريرها؛ واآلثار القانونية إلعمال احلصانة        
لة حــصانة مــسؤويل الدولــة غــري  أيــذ واحلرمــة؛ ومــسمــن الواليــة القــضائية واحلــصانة مــن التنف 

وينـاقش  ). املتهمني هم أنفسهم بعمل إجرامي؛ وحتديد األعمال املستبعدة من مفعول احلصانة          
هذا الفرع كذلك املـسائل املتعلقـة برفـع احلـصانة مـن قبيـل شـكل رفـع احلـصانة، سـواء كـان                         

ونظــرا للنــدرة . ر القانونيــة للرفــعثــاصــرحيا أو ضــمنيا، والــسلطة املختــصة برفــع احلــصانة واآل 
النسبية ملمارسـة الـدول بـشأن هـذه املـسائل، فإنـه كـثريا مـا يـشار إىل احللـول الـيت طبقـت يف                           

  .ميدان احلصانات الدبلوماسية وكذلك حصانة الدول
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٢٦٢٧–٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلصانات على املستوى احمللي                )ج(        
٣٣٢٨–٢٧. . . . . . مقابل حصانة الدولة          “  يس الدولة     العاهل ورئ     ”حصانة        )د(        
٤٧٣٢–٣٤. . اتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية                               - ٢      
 الـــيت اقترحهـــا املقـــرر اخلـــاص٢٥نظـــر اللجنـــة يف مـــشروع املـــادة   )أ(        

٤١٣٣–٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سوتشاريتكول         سومبونغ   
٤٤٣٧–٤٢. . . . . . . . . .  يف القراءة الثانية       ٤نظر اللجنة يف مشروع املادة                )ب(        
٤٧٣٩–٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اليت ظلت مفتوحة              )ج(        
٦٦٤٢–٤٨. . . . . . . . . . . . األساليب األخرى للحد من ممارسة والية املقاضاة                         - ٣      
٥٢٤٢–٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم القابلية للتقاضي           )أ(        
٦٦٤٤–٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عمل الدولة       )ب(        
٨٧٥٠–٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . صانة   املسؤولية اجلنائية الفردية ورفع احل                -دال     
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٧٣٥١–٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء اجلنائي الدويل         - ١      
٧٦٥٥–٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . انظر جلنة مبادئ نورنربغ يف املوضوع                    - ٢      
٨٣٥٨–٧٧. . . نظر اللجنة يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها                              - ٣      
٨٧٤١–٨٤. . . . . . . . . . . . . . نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية                     - ٤      

ــاين    -ثا ثال   ــزء الثـ ــضائية-اجلـ ــة القـ ــن الواليـ ــدول مـ ــسؤويل الـ ــصانة مـ ــاذ حـ ــاق وإنفـ  نطـ
٢٦٨٦٣–٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األجنبية     اجلنائية    

١٥٣٧٥–٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلصانة من حيث األشخاص                  -ألف     
١٣٦٧٥–٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األشخاص املشمولون باحلصانة               - ١      
١١٧٧٧–٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رؤساء الدول       )أ(        
١٠٦٨٤–١٠٥. . . . . . . . . دولة ذات سيادة          تقرير ما إذا كان كيان ما                  ‘١’          
١٠٨٨٦–١٠٧. . . تقرير ما إذا كان الشخص يشغل منصب رئيس الدولة                             ‘٢’          
١٠٩٨٩. . . . . . . . . . . . . دور االعتراف بالدول أو احلكومات                 ‘٣’          
١١٠٩٢. . . . . . . . . . . . عدم االعتداد باحلضور يف دولة احملكمة                  ‘٤’          
١١١٩٤. . . . . . . . . . . . . . رئيس الدولة املسافر يف بعثة خاصة                   ‘٥’          
١١٣٩٥–١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيس الدولة املقيم يف منفى            ‘٦’          
١١٧٩٧–١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . أفراد األسرة وأفراد احلاشية              ‘٧’          
١٣١١٠١–١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . رؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية                  )ب(        
١٣٠١١١تقرير ما إذا كان الشخص رئيسا للحكومة أو وزيرا للخارجية      ‘١’          
١٣١١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أفراد األسرة واحلاشية            ‘٢’          
١٣٦١١١–١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . املسؤولون الرفيعو املستوى اآلخرون               )ج(        
١٤٠١١٧–١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األعمال املشمولة       - ٢      
١٥٣١٢٢–١٤١. . . . . . . . االستثناءات املمكنة، استناد إىل طبيعة السلوك اإلجرامي                           - ٣      
٢١٢١٣٣–١٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من حيث املوضوع          احلصانة        -باء     
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١٦٥١٣٥–١٥٥. . . . . . . . . . . . . . “ اخلاصة     ”مال    مقابل األع      “  الرمسية    ”األعمال      - ١      
١٦١١٣٥–١٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات عامة          )أ(        
١٦٥١٤٢–١٦٢. . . . . . . . . . األعمال الرمسية املضطلع هبا يف إقليم دولة أجنبية                        )ب(        
١٧٩١٤٤–١٦٦. . . . . . . . . . . . . من حيث املوضوع         األفراد املشمولون باحلصانة              - ٢      
١٦٩١٤٤–١٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فئات املسؤولني        )أ(        
١٧٣١٤٨–١٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بقون  املسؤولون السا      )ب(        
ــدول أو احلكومــات غــري  )ج(         ــسابقون يف ال ــسؤولون ال ــسؤولون أو امل امل

١٧٧١٥١–١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعترف هبا     
١٧٩١٥٢–١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولو الدول البائدة         )د(        
٢١٢١٥٣–١٨٠. . . . . . . . االستثناءات املمكنة، على أساس طابع السلوك اإلجرامي                           - ٣      
٢٠٧١٥٤–١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدويل   اجلرائم مبوجب القانون ا           )أ(        
١٩٢١٦٤–١٩١. . . . . “ غري رمسية    ” استبعاد اجلرائم على أساس أهنا أعمال                         ‘١’          
 باعتبــاره اســتثناء يقــرهمــن حيــث املوضــوع اســتبعاد احلــصانة   ‘٢’          

٢٠٧١٦٨–١٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون الدويل     
٢١٢١٨٢–٢٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . اجلرائم األخرى ذات األمهية الدولية                 )ب(        
٢٦٩١٨٤–٢١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلجرائية    اجلوانب ا     -جيم     
٢٢٩١٨٤–٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتجاج باحلصانة            - ١      
مسألة وجوب االحتجاج باحلصانة، ومن جيب عليـه االحتجـاج هبـا  )أ(        

٢١٩١٨٤–٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف حالة الوجوب       
٢٢٥١٨٩–٢٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توقيت االحتجاج والنظر فيه               )ب(        
٢٢٩١٩٣–٢٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير احلصانة         - ٢      
٢٤٥١٩٧–٢٣٠. . . . نونية لنفاذ احلصانة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية                            اآلثار القا    - ٣      
٢٣٦١٩٧–٢٣٠. . . التمييز بني احلصانة من الوالية القضائية واحلصانة من التنفيذ                              )أ(        
٢٤١٢٠٤–٢٣٧حصانة مسؤويل الدول غري املتهمني حتديدا بارتكاب أعمال جرمية                                   )ب(        
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٢٤٥٢٠٩–٢٤٢. . . . . . . . . . . . . ثناة من نطاق تضييق احلصانة                   األعمال املست       )ج(        
٢٦٩٢١٤–٢٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنازل عن احلصانة           - ٤      
٢٦٤٢١٦–٢٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكل التنازل        )أ(        
٢٥٥٢١٧–٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنازل الصريح         ‘١’          
٢٦٤٢٢١–٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنازل الضمين        ‘٢’          
٢٦٨٢٣٠–٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . السلطة املختصة بالتنازل عن احلصانة                    )ب(        
٢٦٩٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . اآلثار القانونية للتنازل عن احلصانة                    )ج(        

    مرفق
٢٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبت مراجع خمتارة             

  



A/CN.4/596  
 

08-29073 9 
 

  *مقدمـة  -أوال   
ــة إىل دول       - ١ يف عــامل اليــوم الــذي يطبعــه التــرابط، جيتــاز ماليــني األفــراد احلــدود الوطني

ة لنظـام    اإلقليميـ   األمـة  -  عـن الدولـة    ئأخرى، ويـسعى منـوذج الواليـة القـضائية اجلنائيـة الناشـ            
لجرمية ويوفر اإلطار جلهود اجملتمـع الـدويل الراميـة إىل مالحقـة مـرتكيب          لوستفاليا إىل التصدي    

 اســتقالل الــدول واملــساواة بينــها يف الــسيادة  أيوكــان هــذا النظــام يرتكــز علــى مبــد . اجلــرائم
 معينـة،   ويف إطار القانون الدويل التقليدي، تكون للدولة والية يف حـدود          . كرامتهاعلى مبدأ   و

مياههـا وعلـى    وداخـل   مبقتضى سـيادهتا اإلقليميـة، علـى شـخص األجـنيب املوجـود يف أراضـيها                 
يف  ة علـى ذلـك، كانـت هلـا واليـة،     ووعـال .  ويظل هـذا صـحيحا يف الوقـت الـراهن       )١(ممتلكاته

. حدود معينة أيضا، على األعمال اليت تتم داخـل حـدودها ومتـس الـدول األجنبيـة أو رعاياهـا                  
بل مبوجبها احلق العام يف ممارسـة الواليـة   ت ذاته، كانت مثة قواعد خاصة وممارسات قُويف الوق 

م بأهنـا  لِّومـن منظـور خمتلـف، كانـت مثـة ظـروف سُـ       . )٢(على الرعايا األجانب وعلى ممتلكاهتم   
ختول لدولة اجلنسية اختصاص التصرف خارج حـدود واليتـها اإلقليميـة، ال سـيما يف املـسائل                  

  .طنيها أو ممتلكاهتااملتعلقة مبوا
حــصانة مــسؤويل الــدول مــن الواليــة القــضائية ’’ومــن شــرح عنــوان موضــوع اللجنــة   - ٢

: وألغراض التحليل، تربز ثالثـة عناصـر أساسـية        . يتبني جزئيا نطاق الدراسة   ‘‘ اجلنائية األجنبية 
ــة؛        )أ( ــذين هــم مــسؤولون يف الدول ــراد ال ــصر الدراســة علــى األف مــن حيــث األشــخاص، تقت
 حــصانتهم فيمــا يتعلــق بالواليــة القــضائية  علــىمــن حيــث املوضــوع، ينــصب املوضــوعو )ب(

__________ 
، يف مجلـة أمـور، موضـوع        )٢٠٠٦املعقـودة عـام     (أدرجت جلنة القـانون الـدويل، يف دورهتـا الثامنـة واخلمـسني                *  

الوثـائق  يف برنـامج عملـها الطويـل األجـل؛         ‘‘ حصانة مـسؤويل الـدول مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة األجنبيـة              ’’
 ويف دورهتــا .٢٥٧، الفقــرة )A/61/10(( ١٠الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة احلاديــة والــستون، امللحــق رقــم  

ــام  (التاســعة واخلمــسني   ــودة ع ــت     )٢٠٠٧املعق ــها وعين ــامج عمل ــدرج املوضــوع يف برن ــة أن ت ــررت اللجن ، ق
) A/62/10 (١٠الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم       كولودكني مقررا خاصا؛ املرجع نفسه،    .رومان أ  السيد
نــة العامــة أن تعــد دراســة أساســية بــشأن املوضــوع؛ املرجــع نفــسه،    كمــا طلبــت اللجنــة إىل األما٣٧٦ الفقــرة
  .٣٨٦ الفقرة

 :William Edward Hall, A Treatise on International Law, edited by A Pearce Higgins (Clarendon:انظـر   )١(  

Oxford University Press, Humphrey Milford Publisher to the University, 1924) at § 48.  
، ١٩٤٩مـشروع اإلعـالن املتعلـق حبقـوق الـدول وواجباهتـا،               مـن  ٢ وتؤكد املادة    ٤٨املرجع نفسه، يف الفقرة       )٢(  

 : ذلك إذ تنص على ما يلي
ــا          ’’ ــه، رهن ــى كــل األشــخاص واألشــياء املوجــودة في ــا وعل ــى إقليميه ــها عل ــة احلــق يف ممارســة واليت لكــل دول

 وانظـر أيـضا   Yearbook of the International Law Commission 1949‘‘ باحلـصانات الـيت يقرهـا القـانون الـدويل     
 متاحـة علـى شـبكة اإلنترنـت علـى العنـوان             حوليـات جلنـة القـانون الـدويل       و) ٤-د (٣٧٥قرار اجلمعيـة العامـة      

  )http://www un org/law/ilc/index.htm: التايل
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ففـي الـسنوات    . بالواليـة القـضائية األجنبيـة     احلـصانة   تعلـق   تومـن حيـث املكـان،       ) ح(اجلنائية؛  
باهتمــام  جيبــويت ضــد فرنــساوقــضية  األمــر بــالقبض وقــضية بينوشــيهاألخــرية، حظيــت قــضايا 

، كمــا حظيــت باهتمــام خــاص احلاجــة إىل معاجلــة أي    )٣(لقــانونخــاص يف هــذا اجملــال مــن ا  
مبـن يتقلـدون مناصـب قياديـة     يتـصل  غموض يتعلق بقواعد احلصانة السارية بصفة خاصة فيمـا          

 .)٤(وحيتمل أن يكونوا مسؤولني عن جرائم خطرية

ذين اللـ اخللفية والسياق العامني    يقدم  اجلزء األول،   ف.  جزأين وتنقسم هذه الدراسة إىل     - ٣
ويـسعى إىل رسـم بعـض الربامتـرات احمليطـة           . تنشأ فيهما حصانة مسؤويل الدول وُيستظهر هبـا       

بنطـاق الدراســة، بــإبراز معاجلــة املـسائل املتعلقــة باحلــصانة وذلــك مـن منظــور تــارخيي إىل حــد    
وبـذلت حماولـة    . فالفرعـان األوالن متهيـديان بطبعهمـا      . ويتضمن هذا اجلزء أربعة فـروع     . كبري
، يف حـني   ‘‘مـسؤويل الدولـة   ’’فرع ألـف لتحديـد النطـاق الـذي سيـستخدم فيـه مـصطلح                يف ال 

 مبـا فيهـا الواليـة القـضائية اجلنائيـة، وذلـك             ،يعطي الفرع باء حملـة عـن مفهـوم الواليـة القـضائية            
وكـرس الفـرع جـيم ملعاجلـة مفهـوم احلـصانة يف شـىت               . اعتبارا ملا هلا مـن صـلة وثيقـة باحلـصانة          

وبـصفة خاصـة، ميـزت احلـصانات الدبلوماسـية          .  ما يتصل هبا مـن مفـاهيم       مظاهرها، وكذلك 
كما يعطي هذا الفرع حملة عن الكيفية الـيت         . ومبادئ حصانة الدول عن موضوع هذه الدراسة      

عنــد صــياغتها ملــشاريع املــواد املتعلقــة  ‘‘ حــصانة العاهــل ورئــيس الدولــة’’تناولــت هبــا اللجنــة 
ويستكشف الفرع جيم كـذلك تقنيـات أخـرى         . والية القضائية  من ال  وممتلكاهتاحبصانة الدول   

غري احلصانات من الوالية القضائية واليت ميكـن بواسـطتها تفـادي التقاضـي بـشأن نـزاع يتعلـق                    
. ومبدأ عمـل الدولـة    للتقاضي  بدولة أخرى أو مسؤول دولة أجنبية، مبا فيها ذلك عدم القابلية            

يت مت فيها تناول احلـصانة فيمـا يتعلـق بـاجلهود املتـصلة         وأخريا، ينظر الفرع دال يف التطورات ال      
 .بإنشاء قضاء جنائي دويل

__________ 
 House of Lords, Regina v Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others: انظـر   )٣(  

Ex Parte Pinochet)  بينوشـيه ، رجينا ضد بارتل ومفوض شرطة متروبوليس وآخرينجملس اللوردات، قضية 
 International Legal Materials, vol. 38 1999 pp يف وردت، ١٩٩٩مـارس  / آذار٢٤، )مـن طـرف واحـد    

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democraticو; )‘‘)٣رقم  (بينوشيهقضية ’’ويشار إليها أدناه بـ (581-663

Republic of the Congo v Belgium) Judgment I C J Reports 2002 p. 3)   املؤرخـة  األمـر بـالقبض  قـضية 
ــة ضــد بلجيكــا   (٢٠٠٠أبريــل /نيــسان ١١ ــة الكونغــو الدميقراطي  Case concerning Certain، و )مجهوري

Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment of 4 June 2008 
  .www.icj-cij.org: متاح على العنوان التايل) القضية املتعلقة ببعض مسائل املساعدة املتبادلة يف اجملال اجلنائي(

 الـدول واحلكومـات مـن الواليـة القـضائية والتنفيـذ يف          املتعلق حبصانات رؤساء   انظر على سبيل املثال، القرار      )٤(  
 Institut Yearbook؛ ٢٠٠١القانون الـدويل، الـذي اعتمـده معهـد القـانون الـدويل يف دورة فـانكوفر يف عـام         

vol. 69 2000-2001 pp 742-755.  
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ويصف نطـاق وإعمـال     . أما اجلزء الثاين فهو اجلزء املوضوعي وينقسم إىل ثالثة فروع           - ٤
 مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة األجنبيـة علـى ضـوء املعاهـدات الدوليـة،          ةحصانة مسؤويل الدول 

، ) احملليـة  والقـرارات القـضائية   احمللـي   مبا فيهـا التـشريع      (صلة من ممارسة الدول     والعناصر ذات ال  
وينطلق هذا اجلزء من متييز يفرق بني احلـصانة         . واالجتهاد القضائي الدويل واألدبيات القانونية    

ويتنــاول الفــرع ألــف املــسائل املتعلقــة . مــن حيــث األشــخاص واحلــصانة مــن حيــث املوضــوع 
شخاص، ويدرس ما ميكن أن تشمله تلك احلـصانة مـن أفـراد وأعمـال،               باحلصانة من حيث األ   

وينظر الفرع بـاء يف احلـصانة مـن حيـث املوضـوع، ويـصف               . اءاتنوما قد يرد عليها من استث     
ال سيما، علـى ضـوء التمييـز بـني األعمـال الرمسيـة واألعمـال                ( لتلك احلصانة    اجلوهريالنطاق  
أمـا  . صانة وكذلك االستثناءات اليت ميكن أن ترد عليهـا        ، واألفراد املشمولني بتلك احل    )اخلاصة

الفرع جـيم فريكـز علـى اجلوانـب اإلجرائيـة يف حـصانة مـسؤويل الـدول مـن الواليـة القـضائية                      
ة ملفعـول احلـصانة مـن الواليـة         نيـ ، واآلثـار القانو   تقريرهااجلنائية، فيدرس االستظهار باحلصانة و    
 .تعلقة برفع احلصانةالقضائية اجلنائية، وكذلك املسائل امل

  
اخللفية والسياق مسائل التعريف املتعلقة بنطاق الدراسـة         - اجلزء األول   -ثانيا   

 وما يتصل هبا من تطورات حميطة باملوضوع
  

 مسؤولو الدول  -ألف   
وكمــا ســيتم  . بــصفته تلــك ‘‘ مــسؤول الــدول ’’ال يعــرف القــانون الــدويل العــريف      - ٥

ل يف اجلزء الثاين، يف سـياق احلـصانة، أقـيم متييـز بـني احلـصانة             استكشافه بقدر أكرب من التفصي    
فبينمــا تظــل األوىل قائمــة وميكـــن    . مــن حيــث املوضــوع واحلــصانة مــن حيـــث األشــخاص      

االستظهار هبا حىت بعد انتهاء فترة الوالية، فإن األخرية تبقـى حـىت هنايـة تلـك الواليـة وتـرتبط                     
يل الدولة الذين يتمتعون حبصانة من حيـث املوضـوع          وإذا كانت فئة مسؤو    .)٥(باملسؤول املعين 

واسعة نظريا حبيث أهنا تشمل طائفة واسعة من املسؤولني، بـل إن مـن الـشراح مـن يـزعم أهنـا                      
 فإن نطاق املستفيدين من احلصانة من حيـث األشـخاص أضـيق             ،)٦(تشمل كل مسؤويل الدولة   

. ثاين مـدى حمدوديـة هـذا النطـاق        لف من اجلزء ال   أوسيستكشف بتفصيل يف الفرع     . فيما يبدو 
غري أنه سيستخدم ألغراض املقابلة بـني األنـواع األخـرى مـن احلـصانات مـن قبيـل احلـصانات                     

ة وحصانات الدول تعريف عملي يف اجلزء األول يـشمل يف نـواة داخليـة               يالدبلوماسية والقنصل 
صانات يف القـانون    ، حسبما تفهم به هـذه احلـ       ‘‘حصانات العاهل ورئيس الدولة   ’’ تغطيهم   ْنَم

__________ 
  انظر اجلزء الثاين أدناه  )٥(  
  . أدناه)أ (٢-الفرع باءالثاين، اجلزء  انظر  )٦(  
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هـذا  جتـسد   ومن منظور إنفـاذ القـانون اجلنـائي، مثـة عـدد مـن الـصكوك الـيت                    .الدويل التقليدي 
 مــن ميثــاق احملكمــة العــسكرية الدوليــة علــى أن املنــصب   ٧ أوال، تــنص املــادة. النــهج الــضيق

ــة، ال      ــيهم، ســواء بــصفتهم رؤســاء دول أو مــسؤولني يف إدارات حكومي الرمســي للمــدعى عل
وعندما كانت اللجنة بصدد صـوغ مبـادئ القـانون الـدويل املعتـرف              . فيهم من أي مسؤولية   يع

هبا يف ميثاق حمكمة نورنربغ ويف األحكام الصادرة عنها، واءمت نص املبدأ الثالـث مـع صـيغة             
 “املوظـف احلكـومي املـسؤول     ”ن يكون مفهوما أن عبـارة       أ من ميثاق نورنربغ، على      ٧املادة  

، يف حـني أن     “مـسؤولية حقيقيـة   ”، ويتحملـون    رفيعـة لئـك املتقلـدين ملناصـب       املفضلة تعـين أو   
وعـالوة  . )٧( بـاألوامر العليـا، يتحمـل مـسؤولية أقـل     املتعلـق أولئك املشار إليهم يف املبدأ الرابع،  

. تـشري إىل موظـف مـسؤول مـرتبط حبكومـة بلـده            ‘‘ مـسؤول عـام   ’’على ذلك، فـإن مـصطلح       
أما املادة الرابعة مـن     . ‘‘املوظف احلكومي املسؤول  ’’لثالث عبارة    ا أوبناء عليه، جاءت يف املبد    

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة جلماعيـة واملعاقبـة عليهـا فتـدرج بـدورها يف زمـرة األشـخاص الـذين                      
مـسؤولني  ] والــ [مـسؤولني دسـتوريا     ] الــ [حكام  ] الـ[... ’’مسؤولني جنائيا    ميكن أن يكونوا  

 من اتفاقية منـع اجلـرائم املرتكبـة         ١ باإلضافة إىل ذلك، تعرف املادة     و .)٨(‘‘...حكوميني   ]الـ[
واملعاقبــة عليهــا مبــن فــيهم املوظفــون الدبلوماســيون، ضــد األشــخاص املتمــتعني حبمايــة دوليــة، 

الــشخص املتمتــع حبمايــة دوليــة تعريفــا يــشمل رئــيس الدولــة أو رئــيس احلكومــة أو وزيــر           
القانون الـدويل محايـة خاصـة مـن اعتـداء           له مبوجب   ق  وأي ممثل أو مسؤول دولة حت      اخلارجية،

 .)٩(على شخصه أو على حريته أو على كرامته

__________ 
  .Yearbook … 1950, vol. I/ ١٠٢-٩٣، الفقرات ١٩٨٠يونيه / حزيران١٤، ٤٦نظر احملضر املوجز للجلسة ا  )٧(  

ــن         ــع م ــث والراب ــدآن الثال ــورنربغ ويف األحكــام        املب ــة ن ــاق حمكم ــا يف ميث ــرف هب ــانون الــدويل املعت ــادئ الق مب
  :عنها الصادرة

 املبدأ الثالث”  
ال اليت تشكل جرمية مبوجب القانون الدويل بوصفه رئيسا     إن إقدام شخص على ارتكاب فعل من األفع       ”  

 .لدولة أو موظفا حكوميا مسؤوال ال يعفي ذلك الشخص من املسؤولية مبوجب القانون الدويل
 املبدأ الرابع”  
إن إقدام شخص على ارتكاب فعل تنفيذا ألمر من حكومته أو من رئيـسه ال يعفـي هـذا الـشخص مـن                  ”  

  .“ون الدويل، إذا توافر لديه يف الواقع خيار أخالقياملسؤولية مبوجب القان
يعاقـب  ”: United Nations Treaty Series vol. 78 p 277 منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، اتفاقية من ٤املادة   )٨(  

مـسؤولني  مرتكبو اإلبادة اجلماعية أو أي مـن األفعـال األخـرى املـذكورة يف املـادة الثالثـة سـواء كـانوا حكامـا                         
  .“دستوريا أو مسؤولني حكوميني أو أفرادا

  .United Nations Treaty Series vol. 1035 p 167: انظر  )٩(  
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وعلــى نطــاق أوســع، يفــرد قــانون مــسؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املــشروعة دوليــا   - ٦
ويعترب تصرف جهاز دولة تـصرفا لتلـك        . طائفة واسعة من املسؤولني ألغراض إسناد املسؤولية      

ضى القــانون الــدويل، ســواء كــان اجلهــاز ميــارس وظــائف تــشريعية أو تنفيذيــة         الدولــة مبقتــ 
يـا كـان طابعـه      أقضائية أو غريها من الوظائف، وأيا كان املنصب املتقلد يف تنظيم الدولة، و             أو

كــدت حمكمــة أ و.)١٠(مــن حيــث كونــه جهــازا للحكومــة املركزيــة أو لوحــدة إقليميــة للدولــة  
اخلــالف املتعلــق بتمتــع مقــرر خــاص للجنــة حقــوق اإلنــسان  ن العــدل الدوليــة، يف فتواهــا بــشأ

، قاعـدة مـستقرة ذات طـابع عـريف ومفادهـا أن تـصرف أي           باحلصانة من اإلجـراءات القانونيـة     
 ومبـا اجلهـاز يـشمل شخـصا أو          .)١١(وأن يعترب عمـال مـن أعمـال الدولـة          جهاز يف الدولة ال بد    

ــدو     ــداخلي لل ــانون ال ــا للق ــه ذلــك املركــز وفق ــا ل ــإن مــصطلح  كيان ــة ’’ل، ف  ،‘‘مــسؤول الدول
ألغراض مسؤولية الدول، لن يضم فعال من يـشكلون جهـازا رمسيـا للدولـة فحـسب بـل حـىت                     

وقـد يـشمل املـصطلح أيـضا        . األشخاص أو الكيانات اليت متارس عناصر من السلطة احلكوميـة         
وجيـه منـها    أشخاصا أو فئات من األشخاص يتصرفون يف الواقع بناء على تعليمات دولـة أو بت              

أو حتت سيطرهتا أو أشخاصا أو فئات من األشخاص ميارسـون عناصـر مـن الـسلطة احلكوميـة                 
ويستكشف الفـرع بـاء مـن اجلـزء الثـاين، مـن هـذه        . )١٢(يف غياب السلطة الرمسية أو نيابة عنها     

 .الدراسة املسائل احمليطة هبذه الفئة الواسعة مبزيد من التفصيل
  

 مفهوم الوالية  -باء   
دولـة،  لللالستظهار باحلصانة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية فيما يتعلق مبـسؤول            - ٧

، أقـرت حمكمـة   األمـر بـالقبض   ففي قضية    .لوالية دولة أخرى  خاضعا  ال بد وأن يكون ظاهريا      
 ،)١٣(العدل الدولية بأن احلصانة، ينبغـي تناوهلـا، منطقيـا، عنـدما يكـون مثـة قـرار بـشأن الواليـة                     

__________ 
، ٢٠٠١  ...حوليــةمــن مــواد مــسؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املــشروعة دوليــا،         ) ١ (٤انظــر املــادة    )١٠(  

  .٧٦، الفقرة )اجلزء الثاين(الثاين،  اجمللد
  .٦٢، الفقرة ٦٢، الصفحة I.C.J. Reports 1999: انظر  )١١(  
 من مواد مسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املـشروعة دوليـا، املرجـع الـسالف              ١١ إىل   ٤انظر عموما، املواد      )١٢(  

  .٧٦الذكر، الفقرة 
أن لة يـتعني    أوالية احملكمـة مـس    ’’ي مستقل أن    أ الحظ القاضي غيوم، يف ر     .٤٦ ، الفقرة األمر بالقبض قضية    )١٣(  

 وبعبارة أخـرى، ال تكـون مثـة حـصانة مـن الواليـة               .قبل النظر يف حصانة من ميثلون أمامها      احملكمة  ت فيها   تب
لة الواليـة،   أ؛ وقال القاضي ريزيك إنه لـو نظـرت احملكمـة أوال يف مـس              )١الفقرة  (‘‘ إال عندما تقوم مثة والية    

 ، القـضاة هـيغرت وكوميـان وبويرغنتـال    ؛ والحظ)١٠الفقرة (احلصانة ألعفيت من احلاجة إىل البت يف مسالة   
فـإذا  ‘‘ ’’احلـصانة مـن الواليـة القـضائية    ’’هو الكناية الشائعة لعبارة ‘‘ احلصانة’’يف رأي مستقل مشترك، أن      

وجـود يف حـاالت أخـرى       هلـا   لة احلصانة من الواليـة الـيت مـا كـان ليكـون              أمل تكن مثة والية مبدئيا، فإن مس      
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انــت احملكمــة نفــسها قــد تناولــت مــسائل الواليــة دون أي قــرار بــشأن الواليــة، مراعــاة  وإن ك
ويف أي نظــام قــانوين، ســواء كــان وطنيــا أو دوليــا، تعــد ممارســة الدولــة . اللتماســات الطــرفني

 )١٤(فهـي الوسـيلة الـيت هبـا يـتم تـشغيل القـانون             . مظهـرا مـن مظـاهر سـلطتها الـسيادية          لواليتها
: احيــة التحليليــة، تنطــوي تلــك الــسلطة علــى ثالثــة أنــواع مــن الواليــة وهــي ومــن الن. وتفعليــه

 واخلـط الفاصـل بـني األنـواع       . )١٥(وواليـة مقاضـاة    )ج(ووالية إنفـاذ؛    ) ب(والية تشريع؛    )أ(
 .)١٦(الثالثة من الوالية خط رفيع

__________ 
، مفاهيميـا، علــى واليـة سـابقة الوجــود، فـإن مثــة     قـف يتو‘ احلــصانة’فهـوم  وإذا كـان م ... أصــال تطـرح   لـن 

  .)٤ و ٣الفقرتان (‘‘ جمموعة مستقلة من القوانني اليت تسري على كل منهما
 Covey T Oliver Edwin B Firmage Christopher L Blakesley Richard F Scott and Sharon A Williams: انظـر   )١٤(  

The International Legal System: Cases and Materials (Westbury New York: Foundation Press 1995) p 133. 
 Michael: ولالطــالع علــى مــصادر تعــود إىل فتــرات مبكــرة انظــر مــثال  : ومثــة مــصادر عديــدة بــشأن الواليــة 

Akehurst “Jurisdiction in International Law” British Yearbook of international low vol. 46 (1972-3) p 145; 

Frederik Alexander Mann “The Doctrine of Jurisdiction in International Law” Recueil des cours de 

l’Académie de droit international de la Haye vol. 111 (1964-I); p 1; and Frederik Alexander Mann “The 

Doctrine of Jurisdiction in International Law Revisited after twenty years” Recueil des cours… vol. 186 

(1984-III) p 9   
أي سلطة الدولة يف جعل قوانينها املوضوعية تسري علـى          : رة سن القواعد  وتتضمن والية التشريع بالضر   ) أ(  )١٥(  

إنفــاذ يف الدولــة صــالحية وتنطــوي واليــة اإلنفــاذ علــى ) ب(أنــشطة أو ظــروف معينــة  أشــخاص معيــنني أو
هـا للحمـل أو اإلجبـار       القوانني على أشخاص معينني، يف ظروف معينة، أو خبصوص أشياء واستخدام موارد           

وتشمل والية املقاضـاة سـلطة إخـضاع     )ج( أو توفري وسائل االنتصاف لعدم االمتثال    هاعلى االمتثال لقوانين  
 وتـستتبع املقاضـاة إعالنـا للحقـوق     .لعمليـة اإلجـراءات القـضائية    معينـة   أشخاص معينني أو أحداث أو أشياء       

واع الثالثة من الوالية بالوالية التـشريعية والواليـة القـضائية    ودفاعا عن املصاحل اخلاصة وكثريا ما توصف األن   
 American Law Institute, Restatement of the Law: the Foreign Relationsوالواليـة التنفيذيـة انظـر عمومـا،     

Law of the United States (1987) (3rd edition) Introductory note and Chapt 1-3.  
 Vaughan Lowe “Jurisdiction” in Malcolm D Evans (ed), International Law (2nd Edition) انظـر عمومـا،    )١٦(  

(Oxford: Oxford University Press 2006) pp 335-360       وقد قـسم التحليـل بـني واليـة تـشريع وواليـة إنفـاذ ،. 
ــاذ     ــة اإلنف ــة املقاضــاة صــقال لوالي ــربت والي ــصرف   .واعت ــها بالت ــذ قوانين ــة تنف ــق إجــراءات    فالدول ــن طري  ع

ــضائية ــة .وغريهــا ق ــاذ      غــري أو والي ــق حــصرا باإلنف ــستخدم دائمــا يف حــاالت وأغــراض تتعل  ،املقاضــاة ال ت
Oliver Firmage       وعادة ما تكـون األمـور اخلاضـعة لواليـة           .١٣٤ وآخرون، املرجع السالف الذكر، الصفحة 

 جرمية معينة لوجود قـانون حيـرم ذلـك           فيحاكم شخص على   .املقاضاة داخل دولة ناشئة مبقتضى نص قانوين      
 وجيـدر   . ولن تكون لدولة والية إنفاذ داخل إقليمها إن مل تكن هلا ألول وهلة واليـة سـن القـانون                   .التصرف

 ولئن مل يكن بوسع الدولـة أن تـدعي فعـال بـأن هلـا        .بالتأكيد أن إنفاذ الوالية يقتصر مبدئيا على إقليم الدولة        
د خارج إقليمها، فإن ذلك ال مينعها من أن تطلب اإلنفاذ بوسائل أخـرى، منـها    على فرد يوج  مقاضاة والية

  .التماس التعاون مع أي دولة أخرى تكون معنية أو هلا والية سن القانون، املرجع نفسه



A/CN.4/596  
 

08-29073 15 
 

لة وألغراض احلصانة، فإن البـت يف مـسأ  . أمهية عملية وقانونيةمع ذلك   هلذه الفروق   و  - ٨
قد يتوقف أحيانا علـى مـسألة مـا إذا كانـت الواليـة املعنيـة واليـة تـشريع أو واليـة مقاضـاة                          ما
 . من اجلزء الثاينوترد دراسة مفصلة للجوانب اإلجرائية يف الفرع جيم. )١٧(والية إنفاذ أو

  
 الوالية القضائية اجلنائية  -  ١  

الفرق احلقيقـي مـن حيـث الدرجـة         ال يصف بدقة    ‘‘ املدنية’’أو  ‘‘ اجلنائية’’لعل نعت     - ٩
وقـد يـصدق هـذا علـى        . )١٨(اليت متارس هبا الدولة الشارعة صالحيتها يف مراقبـة تـصرف معـني            

ففـي  . القانون الـدويل مبوجب مطالبات مدنية على الصعيد احمللي عن جرائم      فيها  حاالت تنشأ   
. لــدعاوى اجلنائيــةنظــم القــانون املــدين، جيــوز لألطــراف اخلاصــة أن تطلــب تعويــضا مــدنيا يف ا

كمـا هـو األمـر يف تـشريعات         ‘‘ مدنيـة ’’تكون التشريعات املوصوفة بأهنـا       حاالت أخرى،  ويف
ــا       ــث أثره ــن حي ــة م ــة وجربي ــشريعات جنائي ــار ت ــة   . )١٩(مكافحــة االحتك ــذه الدراس ــىن ه وتع

غــري أن هــذا الفــرز الــشكالين قــد ال يقــدم صــورة   . ‘‘الواليــة القــضائية اجلنائيــة األجنبيــة ’’ بـــ
والواقع أن االجتهاد القضائي الناشئ عـن الـدعاوى   . اضحة للمسائل اليت ينطوي عليها األمر     و

القيـاس عليهـا فيمـا يتعلـق بالـدعاوى          مـن حيـث     املدنية قد يتنـاول مـسائل هلـا صـلة باملوضـوع             
غــري . اســتعني هبــذا االجتــهاد القــضائي، حــسب االقتــضاء، يف هــذه الدراســة        اجلنائيــة وقــد 

ــىن  أن ــة تعـ ــنيب        الدراسـ ــضاء أجـ ــام قـ ــضائيا أمـ ــرد قـ ــا فـ ــق فيهـ ــيت يالحـ ــاالت الـ ــا باحلـ  أساسـ
 .)٢٠(جرمية الرتكابه

__________ 
، ٢-، انظـر اجلـزء األول، الفـرع جـيم         ٢٠٠٤ متيز اتفاقية حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية لعـام           )١٧(  

  .)تدابري اإلنفاذ( من املقاضاة واحلصانة من اإلنفاذ احلصانةبني 
 D W Bowett “Jurisdiction: Changing Patterns of authority over activities and resources”, in: انظـر   )١٨(  

Charlotte Ku and Paul F. Diehl (eds), International Law: Classic and Contemporary Readings 

(Colorado and London: Lynne Rienner Publishers Inc 1998) p 208 .  
 ١٧٨٩انظر على سبيل املثال، قانون دعـاوى املـسؤولية التقـصريية يف الواليـات املتحـدة الـذي سـن يف عـام                          )١٩(  

صـلية  تكون للمحاكم االحتادية االبتدائية والية أ’’ومبوجب هذا القانون . U S C § 1350 28ودون حتت رقم 
ون األمـم أو معاهـدة    نعن انتهاك قا  فقط  يرفعها أجنيب بسبب مسؤولية تقصريية ناشئة       مدنية  على أي دعوى    
  .‘‘للواليات املتحدة

، )Bouzari et al. v. Islamic Republic of Iran (بـوزاري وآخـرين ضـد مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      يف قـضية    )٢٠(  
ىل دفع يف قانون حصانة الدول يف كندا مفاده أنه ال يسري علـى              ، استند الطاعن، يف مجلة أمور، إ      )٢٠٠٤(

ىل إعلـى اإلجـراءات الـيت تتخـذ طـابع الـدعوى اجلنائيـة، وحـاجج بـأن الـدعوى الراميـة                        الدعوى اجلنائيـة أو   
واالعتداء والتعذيب والتهديد بـاملوت  االعتقال التعسفي   احلصول على تعويض من إيران بسبب االختطاف و       

 ورفـض  . ألهنا تسعى إىل احلـصول علـى تعويـضات زجريـة تتخـذ طـابع الغرامـة              ةالدعوى اجلنائي تتسم بطابع   
ــاح إال يف      ــاريو احلجــة، واســتنتجا أن االنتــصاف املطلــوب ال يت قاضــي املوضــوع وحمكمــة االســتئناف بأونت

ت الزجريـة    فإذا كان الغرض من التعويضا     .دعوى مدنية بعد ثبوت املسؤولية املدنية وصدور قرار بالتعويض        
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 مينـع   ملولئن كان القانون الدويل يعترب الوالية القضائية اجلنائية والية إقليمية فـإن هـذا                 - ١٠
كل النظم القانونيـة احملليـة تقريبـا مـن أن توسـع نطـاق تطبيـق القـانون ليـشمل املرتكبـة خـارج                  

ويــنم القــانون الــدويل عــن مخــس مبــادئ ترســي أســس الواليــة القــضائية  . )٢١(اليــة اإلقليميــةالو
 ؛)٢٣()‘‘لشخــصية اإلجيابيــة ا’’مبــدأ (مبــدأ اجلنــسية  و) ب(؛ )٢٢(املبــدأ اإلقليمــي ) أ: (اجلنائيــة

ورغــم أن . )٢٦(واملبــدأ العــاملي) هـــ(؛ )٢٥(مبــدأ العينيــةو) د(؛ )٢٤(مبــدأ الشخــصية الــسلبيةو )ج(
__________ 

 International Law Reports, vol. 128 : أعيد نـشره يف ؛فإهنا تظل وسيل انتصاف يف دعوى مدنيةع، هو الرد

(November 2006), p. 586, para. [44].  
ــرأي املعــــرب      )٢١(   ــا يف الــ ــد إقليميــ ــة االختــــصاص املمتــ ــانون الــــدويل مــــن ممارســ ــه يف  ويتــــبني موقــــف القــ عنــ

ليــست مبــدأ مطلقــا يف (...) ن إقليميــة القــانون اجلنــائي أ”: ومفــاده) ”S.S. “Lotus( لــوتس .س .س قــضية
 S S Lotus (Turkey v France) P C.‘‘مع الـسيادة اإلقليميـة  بأي حال من األحوال القانون الدويل وال تتطابق 

I J 1927 (Series A) No 10 p 19.  
 وقـد تكـون هـذه الواليـة       .كـان الـذي ارتكبـت فيـه اجلرميـة         حتدد الوالية اإلقليميـة الواليـة باإلحالـة إىل امل          )أ(  )٢٢(  

خارجهـا؛ بينمـا تـشري    ُينجـز  فيـه داخـل إقلـيم دولـة لكنـه      عمال ُيشرع ؛ فاألوىل تغطي موضوعية أو   شخصية
طـالع علـى أعمـال سـابقة بـشأن املوضـوع،           ينتـهي داخلـها لال    لكنـه   ينشأ خارج إقليم دولـة      عمل  الثانية إىل   

 Harvard project “Study on Jurisdiction with respect to crime Draft convention with respectانظـر عمومـا،   

to crime” American Journal of International Law, (Supplement) vol. 29 (1935) pp 435-651.  
لدولة القائمة باملالحقـة،   الشخصية القائمة بني دولة املواطن واالرابطةأساس  ويقيم مبدأ اجلنسية الوالية على    )٢٣(  

  .ارتكب اجلرمية يف اخلارجيكون رغم أن املواطن قد 
الـذي اعتـرب لـردح    ”فهـذا املبـدأ   :  الوالية باإلحالة إىل جنسية الشخص املـضرور    الشخصية السلبية مبدأ   حيدد  )٢٤(  

يتعلـق بفئـة معينـة    يلقى يف الوقت الراهن معارضة ضـئيلة نـسبيا، علـى األقـل فيمـا      ... من الزمن مبدأ خالفيا    
 وقـد   .٤٧، الرأي املستقل للقـضاة هـيغرت وكوميـانس وبويرغنتـال، الفقـرة              ألمر بالقبض ، قضية ا  ‘‘من اجلرائم 

  .وجد مرتعه بصفة خاصة يف صكوك مكافحة اإلرهاب اليت اعتمدت مؤخرا
 فاالعتمـاد   . املرتكبة يف اخلـارج     الوالية على أساس املصلحة الوطنية املتضررة باجلرمية       لعينيةا يقيم مبدأ الوالية    )٢٥(  

ما مـن عناصـر الـسلوك املرتكـب داخـل اإلقلـيم مييـز               بدل عنصر   على االنعكاسات االقتصادية داخل إقليمها      
، املرجـع الـسالف الـذكر،       Lowe .العينية يف شكله الصرف عن الوالية اإلقليمية املوضـوعية        ) ‘‘اآلثار’’(مبدأ  

  .٣٤٥الصفحة 
 الوالية باإلحالة إىل طبيعة اجلرمية اليت يسلم بأن هلا أمهية عامليـة، بـصرف النظـر عـن مكـان             مليالعايقرر املبدأ     )٢٦(  

 . وتعــد القرصــنة مــن األمثلــة األساســية يف هــذا الــصدد      .الــضحيةجنــسية ارتكاهبــا وجنــسية مرتكبــها أو   
Henry Wheaton Elements of International Law (the Literal reproduction of the edition of 1866 by 

Richard Henry Dana, Jr. edited with Notes by George Grafton Wilson) (Oxford: The Clarendon Press 

London London: Humphrey Milford 1936(، الــسبب الــذي يــسوغ ألي دولــة  ’’ ويــذهب إىل القــول إن
ن طـابع جنـسيته أو جنـسية الـسفينة الـيت            اعتقال القرصان مبقتضى قانون األمـم وحماكمتـه، بـصرف النظـر عـ             

ارتكبت اجلرمية على متنها وضدها أو انطالقا منها هو أن ذلك العمل من األعمـال الـيت تكـون لكـل الـدول                       
  .احلاشية ،١٢٤ الفقرة .‘‘سواسية والية عليه

مثــال غروســيوس فالــشراح التقليــديون مــن أ.  يبــدو أن الواليــة العامليــة تــستخدم فيهــا أخــرىومثــة أيــضا حــاالت     
)Grotius ( ــاينكيوس ــاكي)Heineccius(وهــــــ ــل )Burlamaqui( ، وبروالمــــــ ــورث )Vattel(، وفاتيــــــ ، وروثرفــــــ
)Rutherforth ( ــغ ــدورف  ،)Kent(وكينـــت  ) Schmelzing(ومشيلزينـ ــالفهم يف ذلـــك بوفنـ  ،)Puffendorf( وإن خـ
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__________ 
وســـالفيلد  ،)Kluit(، وكلويـــت )Leyser( وليزيـــر) Klüiber(، وكلـــوبري )Martens( ، ومـــارترت)Voet(وفويـــت 

)Saalfeld(ــالتز ــايري)Schmaltz( ، ومشــ ــر)Mittermeyer( ، وميتمــ ــة  )Heffter( ، وهيفتــ ــاروا إىل إمكانيــ ، أشــ
املالحقة القضائية ملرتكيب جرائم معينة بالغـة اخلطـورة ال يف الدولـة الـيت ارتكبـت فيهـا اجلرميـة فحـسب، بـل                        

نادا إىل هـذا الـرأي، يقـع علـى الدولـة التـزام بإلقـاء القـبض، مث التـسليم          واسـت . وا إليـه أجلـ الـذي  حىت يف البلد  
. ، احلاشــية١١٥، املرجــع نفــسه، الفقــرة Wheatonانظــر، . احملاكمــة، وفقــا ملبــدأ إمــا التــسليم أو احملاكمــة أو

وميكـن الوقـوف علـى       .١٢-٣ الفقـرات    األمـر بـالقبض   قـضية    وانظر أيضا الرأي املـستقل للقاضـي غيـوم يف         
اتفاقيـة  .  املتعلقـة باإلرهـاب الـدويل      كسيما تلـ   ليات معاصرة هلذا النهج يف عدد من الصكوك الدولية، وال         جت

، United Nations, Treaty Series vol. 860, p. 105الهـاي لقمـع االسـتيالء غـري املـشروع علـى الطـائرات،        
 اما يلزم من تدابري إلقامة واليتـه     . ..تتخذ كل دولة متعاقدة     ’’: من االتفاقية على ما يلي    ) ٢ (٤املادة   تنص

 إىل ٨على اجلرمية يف احلالة اليت يكون املدعى بارتكابه للجرميـة حاضـرا يف إقليمهـا وال تـسلمه عمـال باملـادة        
قـد ُتقـيم واليتـها    ، أي تلـك الـدول الـيت أقامـت     ‘‘ مـن هـذه املـادة   ١أي دولة من الدول املذكورة يف الفقـرة         

ــة ــة مونتريــال لقمــع األعمــال     وتوجــد. وفقــا لالتفاقي  مــواد مــشاهبة هلــذه املــادة أو صــيغ خمتلفــة هلــا يف اتفاقي
 United Nations, Treaty Series، ))٢( ٥املـادة  (، )١٩٧١(املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين  غري

vol. 974,  وليـة، مبـن فـيهم     واتفاقية منع اجلـرائم املرتكبـة ضـد األشـخاص املتمـتعني حبمايـة د      ؛١٧٧الصفحة
 .United Nations, Treaty Series vol، )٧املادة (، )١٩٧٣(املوظفون الدبلوماسيون واملعاقبة عليها، نيويورك 

 United، )١٠املـادة  (، )١٩٧٩(؛ واالتفاقية الدولية ملناهضة أخـذ الرهـائن، نيويـورك    ١٦٧، الصفحة 1035

Nations, Treaty Series vol. 1316  ١٩٨٠(واتفاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد النوويـة، فيينـا       ؛ ٢٢٤ الـصفحة( ،
؛ واتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن      ١٠٩، الـــصفحة  ١٤٥٦ املرجـــع نفـــسه، اجمللـــد    ،)٨املـــادة (

 United Nations, Treaty Series، ))١ (٧املـادة  (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،   ضروب

vol. 1465؛ واتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحـة البحريـة، رومـا    ١٠٠لصفحة ، ا
اتفاقيـة سـالمة مـوظفي األمـم        و؛  ٢١١ ، الـصفحة  ١٦٧٨ املرجع نفسه، اجمللـد      ،))١( ١٠املادة  (،  )١٩٨٨(

ــا، نيويــــورك   ــراد املــــرتبطني هبــ ــادة  (،)١٩٩٤(املتحــــدة واألفــ ، ٢٠٥١، املرجــــع نفــــسه، اجمللــــد  )١٤املــ
ــصفحةا ــل،     ٣٧٨ ل ــة بالقناب ــات اإلرهابي ــع اهلجم ــة لقم ــة الدولي ــادة (؛ واالتفاقي ــسه،  ، ))١( ٨امل املرجــع نف

؛ ٥٤/١٠٩ قرار اجلمعية العامة     )١ (١٠املادة  (؛ واتفاقية قمع متويل اإلرهاب      ٢٧٢ الصفحة   ،٢١٤٩ اجمللد
؛ وانظـر أيـضا مـشروع       ٥٩/٢٩٠مـة   قـرار اجلمعيـة العا    ) ١١املـادة   (واتفاقية قمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي          

ومــشروع االتفاقيــة الــشاملة بــشأن ) ٩املــادة ) (١٩٩٦(مدونــة اجلــرائم الــيت اعتمــدهتا جلنــة القــانون الــدويل 
ــة           ــة العام ــرار اجلمعي ــشأة عمــال بق ــة باإلرهــاب املن ــة املخصــصة املعني ــشأهنا اللجن ــاوض ب ــيت تتف اإلرهــاب ال

 مستوى ما التزاما على الدولة الطرف بإقامة واليتها علـى           وتفرض هذه األحكام يف   ). ١١املادة   (٥١/٢١٠
 أسس والئية حمدة، ويف مستوى آخـر، تـسد أي ثغـرات حمتملـة بفـرض التـزام علـى الدولـة                       أساس اجلمع بني  

وقــد مســي هــذا الــشكل بــشبه الواليــة العامليــة،       . الــيت يلجــأ إليهــا مرتكــب اجلرميــة بتــسليمه أو حماكمتــه      
 Malcolm N. Shaw, International Law, (5th edition) (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) انظـر 

p. 598.  
وقــد تبنــت بلجيكــا مــسألة جــواز إقامــة الدولــة . وكانــت مثــة أيــضا اقتراحــات بــشأن وجــود واليــة عامليــة غيابيــة  

مرتكبـها غـري حاضـر يف إقلـيم        لواليتها على اجلرائم اليت يرتكبها أجانـب يف اخلـارج ضـد أجانـب عنـدما يكـون                   
األمــر وقـال القاضـي غيـوم يف رأيـه املـستقل يف قـضية       . األمـر بــالقبض الدولـة املعنيـة لكنـها مل تنفـذها يف قـضية      

. القرصـنة : ، إن القانون الدويل ال يعرف إال حالة واحدة حقيقية من حاالت الواليـة العامليـة هـي حالـة                   بالقبض
تطبقها حمكمة يف دولة ال يكون مرتكب اجلرمية حاضرا يف  ة العاملية الغيابية اليتوال يعرف القانون الدويل الوالي 

) ٥٢الفقـرة   (املـشترك،   يف رأيهـم املـستقل       وأقر القضاة هيغرت وكوميان وبويرغنتال    . ١٣-١٢  الفقرتان إقليمها
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 قـد تقـيم     ةس قد لقيـت مـستويات متباينـة مـن القبـول يف ممارسـة الـدول، فـإن الدولـ                    هذه األس 
وعلـى سـبيل املثـال، تـوفر شـىت       . واليتها على أساس أي من هـذه املبـادئ أو علـى مـزيج منـها               

جـل  أ الختـاذ تـدابري مـن        الدولـة اتفاقيات مكافحة اإلرهـاب عـدة أسـس ميكـن أن تـستند إليهـا                
، أقامـت إسـرائيل واليتـها علـى أسـاس مبـدأ الشخـصية        إيـشمان ية  ففـي قـض   . )٢٧(إقامة واليتـها  

ولعل تعـديل القواعـد اجلوهريـة للقـانون         . )٢٨(مبدأي العينية والعاملية  أساس  السلبية، وكذا على    
اجلنائي جلعلها تتالءم مع االلتزام الدويل املقطوع ال يكفـي لتخويـل احملـاكم احملليـة الواليـة، إن                   

__________ 
 ,Robert Jennings and Arthur Watts (eds.), Oppenheim's International Lawمع روبرت جينينـغ وأرثـر وات   

(London and New York: Longman, 1992), vol. 1, 9th edition, at p. 998ه، أن :  
إذا مل تكن مثة قاعدة يف القانون الـدويل الوضـعي ميكـن االسـتناد إليهـا يف ختويـل الـدول حـق معاقبـة                          ’’      

 حيق هلا، مـثال، أن تعاقـب علـى         انب على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية بنفس الطريقة اليت        جالرعايا األ 
أعمال القرصنة، فإن مثـة عالمـات واضـحة تـشري إىل التطـور التـدرجيي حنـو مبـدأ جـوهري مـن مبـادئ                    

  .‘‘القانون الدويل يف هذا الصدد
ــا            ــة ومعناهـ ــة العامليـ ــاق الواليـ ــيح نطـ ــة لتوضـ ــود علميـ ــؤخرا جهـ ــذلت مـ ــال،    . وبـ ــبيل املثـ ــى سـ ــر علـ انظـ

International Law Association, Report of the 69th Conference held in London 25-29 July 2000 (London 

2000), pp. 403-431 .يضا القرار املتعلق بالواليـة اجلنائيـة العامليـة فيمـا يتعلـق جبرميـة اإلبـادة اجلماعيـة،         أنظراو 
دويل يف دورة كراكـوف يف  واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب الذي اعتمـده معهـد القـانون الـ          

مبـادئ برينـسنت املتعلقـة بالواليـة العامليـة،       ، وكـذلك Institut, Annuaire, vol. 71, Parts I and II؛ ٢٠٠٥ عـام 
وانظــر ايــضا ). http://www1.umn.edu/humanrts/instree/princeton.html: متاحــة علــى املوقــع التــايل (٢٠٠١

Amnesty International, “Universal Jurisdiction, The Duty of States to enact and implement legislation”, 

September 2001,(AI Index IOR53/002/2001).  
 مــن ٧املــادة االتفاقيــة الدوليــة لقمــع اهلجمــات اإلرهابيــة بالقنابــل؛ و  مــن ٦املــادة انظــر علــى ســبيل املثــال،   )٢٧(  

االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي؛   مــن ٩ادة املــاالتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب؛ و 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية              من  ) ج) (١ (٥ املادةو
  .١٠٠، الصفحة United Nations, Treaty Series vol. 1465املهينة،  أو

 Omnibus Diplomatic (١٩٨٦من الدبلوماسي ومكافحـة اإلرهـاب لعـام    مبوجب القانون اجلامع املتعلق باأل    

Security and Antiterrorism Act of 1986, 18 U.S.C(        يعد جرميـة قتـل مـواطن مـن الواليـات املتحـدة خـارج ،
 أن املالحقـة مبقتـضى هـذه املـادة، ال ميكـن          غـري . مر لقتلـه  آإقليم الواليات املتحـدة أو الـشروع يف قتلـه أو التـ            

ق من وزير العدل أو من يفوضه يشهد فيه أن اجلرمية يف تقديره ترمي إىل إكـراه حكومـة                   يإال بتصد  القيام هبا 
  .أو سكان مدنيني أو ترهيبهم أو الثأر منهم

 Attorney-General of the Government of Israel v Adolf) كومـة إسـرائيل ضـد إيـشمان    حل املـدعي العـام  (  )٢٨(  

Eichmann District Court of Jerusalem, 12 December 1961,  ورد يفInternational Law Reports, vol. 36 

pp 5-276 and Attorney-General of the Government of Israel v Adolf Eichmann, Supreme Court (sitting 

as a Court of Criminal Appeal) 29 May 1962  ورد يفInternational Law Reports, vol. 36 pp 277-344.  
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ي مـن هـذه األسـس،       أإقامة االختصاص على    يقر   للقانون اجلنائي الذي     مل يكن مثة تغيري مماثل    
 .)٢٩(إذا كان النظام الدستوري الداخلي يشترط ذلك

ثـار مـسائل يف التنفيـذ فيمـا         أهـو وحـده الـذي        مـن بـني املبـادئ اخلمـسة          ومبدأ العاملية   - ١١
حلـصانة أمـرا ال يعتـد بـه         يتعلق باحلصانة؛ إذ كثريا ما ارتئي أن االعتراف هبذه الوالية سيجعل ا           

وسـيتم يف اجلـزء الثـاين تنـاول نطـاق تـأثر احلـصانة بإقامـة الـدول للواليــة          . )٣٠(يف جـرائم معينـة  
 .العاملية ال سيما فيما يتعلق باجلرائم مبوجب القانون الدويل

__________ 
 Hissène Habré case in the Court of Appeal of Dakar (Chambre d’accusation) 4 July and Court of:انظـر   )٢٩(  

Cassation 20 March 2001 reproduced in International Law Reports, vol. 125 pp 569-580.  
  : املرجع السالف الذكر،٢٠٠١ برينسنت املتعلقة بالوالية العاملية، من مبادئ ٥انظر على سبيل املثال، املادة   )٣٠(  

  احلصانات’’    
  )١ (٢فيمـــا يتعلـــق بـــاجلرائم اخلطـــرية مبوجـــب القـــانون الـــدويل علـــى النحـــو احملـــدد يف املبـــدأ           ”    

اجلـرائم املرتكبـة   و) ٥(اجلرائم املخلة بالسلم؛ و) ٤(جرائم احلرب؛ و) ٣(الرق؛ و) ٢(القرصنة؛  ) ١((
، ال يعفـي املنـصب الرمسـي ألي متـهم، سـواء         )التعـذيب و) ٧(اإلبـادة اجلماعيـة؛     و) ٦( اإلنسانية؛   ضد

  .‘‘حكومة أو مسؤوال حكوميا، من املسؤولية اجلنائية وال خيفف من العقوبة كان رئيس دولة أو
ن الكنـدي للجـرائم      مـن القـانو    ٨لالطالع على أمثلة التشريعات اليت تنص على الواليـة العامليـة، انظـر املـادة                  

  :)٢٤الفصل  ٢٠٠٠(املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 
  الوالية’’    
  : يالحق قضائيا على تلك اجلرمية إذا٧ و ٦من ادعي ارتكابه جلرمية منصوص عليها يف املادتني  - ٨”    
  كان الشخص يف الوقت الذي ادعي فيه ارتكاب اجلرمية، )أ(”    
  ،ة أو عسكرية مدنيةستخدمه كندا بصفمواطنا كنديا أو ت  ‘١’”      
 ة مدني ةأو مواطن دولة تشترك يف نزاع مسلح ضد كندا، أو تستخدمه تلك الدولة بصف               ‘٢’”      

  ،ةأو عسكري
  أو كان ضحية اجلرمية املدعى ارتكاهبا مواطنا كنديا،  ‘٣’”      
  نزاع مسلح؛ حليفة لكندا يف ةأو كان ضحية اجلرمية املدعى ارتكاهبا مواطن دول  ‘٤’”      
  .‘‘كان الشخص حاضرا يف كندا، بعد وقوع اجلرمية املدعى ارتكاهبا و أ)ب(”    
 ٢٠٠٠/١٥الالئحـــة رقـــم النتقاليـــة يف تيمـــور الـــشرقية، اانظـــر أيـــضا فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة األمـــم املتحـــدة   

شــاملة علــى  املتعلقــة بإنــشاء أفرقــة هلــا واليــة  UNTAET/REG/2000/15الوثيقــة ) ٢٠٠٠ يونيــه /حزيــران ٦(
  : وتنص على ما يلي،اجلرائم اخلطرية

  ٢املادة ’’    
  الوالية”    
  :إذا الوالية بصرف النظر عما‘‘ الوالية العاملية’’ألغراض هذه الالئحة، يقصد بتعبري  ٢-٢”    
  ؛كانت اجلرمية اخلطرية املعنية قد ارتكبت يف إقليم تيمور الشرقية )أ(    
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ــ  - ١٢ ــبريا  وي ــدويل  ’’ستخدم يف هــذه الدراســة تع اجلــرائم ’’و‘‘ اجلــرائم مبوجــب القــانون ال
  على سبيل الترادف لإلشارة إىل اجلرائم البالغـة اخلطـورة مـن قبيـل اإلبـادة اجلماعيـة،                  ‘‘الدولية

سية الثالثــة يــومــن العناصــر الرئ. واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية وجــرائم احلــرب والتعــذيب 
اجلوانـب  و )ب(؛  )٣١(الدولية للقـانون اجلنـائي الـوطين       اجلوانب) أ(للقانون الدويل اجلنائي، أي     

تــدرج والقــانون اجلنــائي الــدويل بــدقيق العبــارة، اقتــرح أن  ) ج(؛ )٣٢(يــة للقــانون الــدويلاجلنائ
فثمة جرائم تفرض قواعد القانون الـدويل       . يف الفئة األخرية   ‘‘اجلرائم مبوجب القانون الدويل   ’’

اجلرميـة  ’’وقـد اسـتخدم عـدة كتـاب مـصطلح           . )٣٣(املسؤولية اجلنائية عنها مباشرة على األفراد     
‘‘ اجلرمية املرتكبة ضد القـانون الـدويل      ’’، يف سياقه التارخيي، استخداما واسعا يشمل        ‘‘ةالدولي

ذهـب الـبعض     كمـا . )٣٤(واجلرمية اليت جتعل مرتكبها يف صدام مع قانون أكثر من دولة واحـدة            
ــول إن  ــدويل   ’’إىل الق ــانون ال ــة ضــد الق ــشمل ‘‘ اجلــرائم املرتكب ــانون   ’’ت اجلــرائم مبوجــب الق

ويبدو أن اللجنة بدورها، عند صـوغها        .)٣٥(‘‘اجلرائم ذات األمهية الدولية   ’’ذلك  وك‘‘ الدويل
للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، قد استخدمت التمييز بني اجلرائم مبوجب القواعـد             

واجلــرائم مبوجــب أو عمــال مبعاهــدات معينــة   ) ‘‘اجلــرائم األساســية’’(العامــة للقــانون الــدويل  
وألغراض هـذه الدراسـة، يـستخدم مـصطلحا          .)٣٦()‘‘نصوص عليها يف معاهدات   امل’’اجلرائم  (
باعتبارمها يشكالن استثناء ممكنـا يـرد       ‘‘ اجلرائم الدولية ’’أو  ‘ اجلرائم مبوجب القانون الدويل   ’’

على احلصانة وذلك لإلشارة إىل اجلرائم مبوجب القانون الدويل، كذا اجلرائم املنصوص عليهـا              
__________ 

  د ارتكبها مواطن من تيمور الشرقية؛ة قكانت اجلرمية اخلطري أو )ب(    
  .‘‘ من تيمور الشرقيةاكان ضحية اجلرمية اخلطرية مواطن أو )ج(    

هذه املسائل على عنصر جنائي أجنيب أي التطبيق عرب الوطين للقانون اجلنائي احمللي، مـن قبيـل                  ينطوي تناول   )٣١(  
متداد اإلقليمي، واختيار القانون الـساري      للمحاكم الوطنية والية على اجلرائم ذات اال      مدى جواز أن تكون     

 Edward M. Wise and Ellen S. Podgor, International Criminalأو االعتراف باألحكام اجلنائية األجنبية، انظر 

Law: Cases and Materials (New York, Matthew Bender & Co., 2000), p. 1..  
نائية، اليت تفرض التزامات على الدول فيمـا يتعلـق مبـضمون قانوهنـا اجلنـائي                وتعىن باملعايري الدولية للعدالة اجل      )٣٢(  

احمللي من قبيل مبادئ وقواعد القانون الدويل اليت تستوجب علـى الـدول احتـرام حقـوق املتـهمني أو املـشتبه                     
ختطـاف الطـائرات    ، مبا فيهـا ا    ‘‘اجلرائم ذات األمهية الدولية   ’’يف ارتكاهبم جرائم أو املالحقة أو املعاقبة على         

  .٣وأخذ الرهائن؛ املرجع نفسه، الصفحة 
وتعىن بالقانون الواجب التطبيق الذي يفرض مسؤولية جنائيـة دوليـة، مبـا فيهـا اجلـرائم الـيت حيظرهـا القـانون                         )٣٣(  

  .٥-٤الدويل مباشرة، املرجع نفسه، الصفحتان 
 John Fischer Williams, Chapters onوليـامز  ، يف معرض استشهاده بـجون فيشر ٤٩٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

Current International Law and the League of Nations (New York, Longmans, Green & Co., 1929), p. 243..  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  
  ).الثايناجلزء (، اجمللد الثاين ١٩٩٤...  حوليةمشروع النظام األساسي حملكمة جنائية دولية،   )٣٦(  



A/CN.4/596  
 

08-29073 21 
 

وستناقش هذه املسائل مبزيد من التفصيل يف اجلزء الثـاين، إىل جانـب مـسألة               . )٣٧(يف معاهدات 
الفـساد أو االسـتيالء       مـن قبيـل االخـتالس أو       -ما إذا كانت جـرائم أخـرى ذات أمهيـة دوليـة             

 . تندرج يف هذا االستثناء املمكن-على األصول الوطنية 
  

 التعاون الدويل ملمارسة الوالية اجلنائية  -  ٢  

 عـامل متعـومل بلـغ فيـه عـدد أعـضاء             يففـ . ال يكفي إقامة الوالية على سـلوك معـني        قد    - ١٣
 دولــة، يعــد التعــاون الــدويل أمــرا حامســا لــضمان ممارســة الواليــة بفعاليــة   ١٩٢األمــم املتحــدة 

ويشكل التسليم واملساعدة املتبادلة يف املسائل القضائية آليـتني         . وكفاءة يف والية أجنبية أخرى    
للمثــول أمــام الــدول مــع بعــضها الــبعض يف الــسعي إىل إحــضار اجلنــاة واهلــاربني  تتعــاون هبمــا 

فتئت األمم املتحـدة توجـه العنايـة إىل أمهيـة التعـاون الـدويل يف ضـبط األشـخاص                      وما. العدالة
املدعى بارتكاهبم للجرائم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم ومعاقبتـهم، وال سـيما عنـدما يتعلـق          

ة من قبيل اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية،             األمر جبرائم خطري  
 مــن احلــصول علــى املعلومــات واألدلــة وتبادهلــا، وكــذلك تــسليم املطلــوبني  مــا يعتــرض رغــم 

 .)٣٨(مشاكل ليس من املبالغة يف شيء التأكيد عليها

__________ 
الـذي أعدتـه عـصبة األمـم يف         ‘‘ معاهـدة املـساعدة املتبادلـة     ’’يف مـشروع    ‘‘ اجلناية الدوليـة  ’’استخدم مفهوم     )٣٧(  

ــام ــدوان’’ لوصـــف ١٩٢٣ عـ ــاردو ج  ‘‘حـــرب العـ ــاص، ريكـ ــرر اخلـ ــر املقـ ــا تقريـ ــر عمومـ ــارو . ، انظـ ألفـ
)A/CN.4/15و  Corr.1( م ،Yearbook …, 1951, vol. IIاجلـرائم  ’’ ولالطالع على حتليـل ملفهـوم   .، اجمللد الثاين

 A.CN.4/291(روبـرت أغـو     ل  عـن مـسؤولية الـدول       اخلـامس  ريف سياق مسؤولية الدول، انظر التقري     ‘‘ الدولية
 ١٩وقـد اعتمـدت اللجنـة يف القـراءة األوىل املـادة      ). Yearbook … 1976 vol. II (Part One)، )2 و Add.1 و

وقـد أثـار إضـفاء الطـابع اجلنـائي علـى       . ‘‘اجلنح الدوليـة  ’’ل حيث ميزهتا عن     للدو‘‘ اجلنايات الدولية ’’بشأن
اإلخالل اجلسيم بالتزامات واجبـة جتـاه اجملتمـع         ’’مفهوم رف النظر عنه باإلحالة إىل    القانون الدويل جدال وصُ   

 James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State ، انظر بصفة عامة،‘‘الدويل ككل

Responsibility: Introduction, Text and Commentaries (Cambridge, Cambridge University Press, 2002), 

pp. 1-60..  
 وانظــر أيــضا قــرار .١٩٧٣ديــسمرب / كــانون األول٣املــؤرخ ) ٢٨ -د  (٣٠٧٤انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة   )٣٨(  

 الذي أكد مبادئ القـانون الـدويل الـيت         ١٩٤٦ديسمرب  /األول كانون   ١١املؤرخ  ) ١-د (٩٥اجلمعية العامة   
فربايــر / شــباط١٣املــؤرخ ) ١-د  (٣ والقــرار ؛ربغ العــسكرية الدوليــة وأحكامهــانروأقرهــا ميثــاق حمكمــة نــ

ــي احلــرب و    ١٩٤٦ ــة جمرم ــسليم ومعاقب ــشأن ت ــرار ا ب ــؤرخ ) ٢ -د (١٧٠لق ــشرين األول٣١امل ــوبر / ت أكت
ضــمان إلقــاء  أيــضا الدراســة الــيت أعــدها األمــني العــام بــشأن  وانظــر.حلــرب املتعلــق بتــسليم جمرمــي ا١٩٤٧

القبض على األشخاص املسؤولني عن جرائم احلرب واجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية وتـسليمهم ومعاقبتـهم                  
 Study as regards ensuring the arrest, extradition and punishment of persons“، واملعنونـة  وتبـادل الوثـائق  

responsible for war crimes and crimes against humanity and exchange of documentation”) E/CN.4/983 
الدراســـة التحليليـــة الـــيت أعـــدت وفقـــا لقـــرار اجمللـــس االقتـــصادي يـــضا  أ وانظـــر.)A/8345 و 2  وAdd.1 و

 املــدانني جبــرائم احلــرب بــشأن مبــادئ التعــاون الــدويل يف ضــبط األشــخاص ) ٥٠‐د (١٦٩١واالجتمــاعي 
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 مفهوم احلصانة واملسائل ذات الصلة  -جيم   
ة تعىن مبمارسة دولة الختصاصها بالتشريع واملقاضاة وإنفاذ القـوانني،          إذا كانت الوالي    - ١٤

فإن مفهوم احلصانة يـسعى فيمـا يبـدو إىل حتقيـق نتيجـة معاكـسة، هـي تفـادي ممارسـة الواليـة                        
وينبغي متييز القواعد اليت حتكـم      . ورفض تلبية طلب سليم وقابل للتنفيذ يف والية وطنية مالئمة         

ومثـة قاعـدتان مـستقلتان يف    .  عـن تلـك الـيت حتكـم احلـصانة مـن الواليـة       احملـاكم الوطنيـة  واليـة  
. )٣٩(القــانون الــدويل يتعلــق هبمــا األمــر، رغــم أن احلــصانة ال تثــور إال عنــدما تقــوم مثــة واليــة   

وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن          . فعندما تقوم الوالية، فإهنا ال تعين بالضرورة أن احلصانة غائبة         
، قالــت حمكمــة العــدل األمــر بــالقبضففــي قــضية . نا قيــام واليــةغيــاب احلــصانة ال يعــين ضــم 

الدولية إنه رغم أن عدة اتفاقيات دولية متعلقة مبنع جرائم خطرية معينة واملعاقبة عليهـا تفـرض                
التــسليم، وتــستوجب عليهــا بالتــايل توســيع نطــاق واليتــها  علــى الــدول التزامــات باحملاكمــة أو
ا ال يــؤثر بــأي حــال مــن األحــوال علــى احلــصانات القائمــة   اجلنائيــة، فــإن توســيع الواليــة هــذ 

أجنبيـة، حـىت   ة دولـ   فهي تظل قابلة لالحتجـاج هبـا أمـام حمـاكم       ؛مبوجب القانون الدويل العريف   
 .)٤٠(وإن مارست تلك احملاكم تلك الوالية مبوجب تلك االتفاقيات

__________ 
 Analytical Survey prepared in واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية والقــبض علــيهم وتــسليمهم ومعاقبتــهم  

accordance with resolution 1691 (LII) of ECOSOC on Principles of international cooperation in the 

detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity 
)A/8823(. علــى أن أفــراد القــوات  ١٩٤٣أكتــوبر /املعقــود يف تــشرين األولموســكو مــؤمتر  ونــص إعــالن 

 سريسـلون ”اجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية          األملانية وأعضاء احلزب النازي املسؤولني عن جرائم احلـرب أو         
دان اليت ارتكبت فيها أعماهلم الشنيعة حملاكمتهم ومعاقبتهم وفقا لقوانني تلك البلدان احملـررة وقـوانني        البل إىل

 وتـضمن اإلعـالن حكمـا يـشري إىل كبـار جمرمـي احلـرب األملـان                  .“حكوماهتا احلرة اليت سيتم تشكيلها فيهـا      
  .“بني حكومات احللفاءالذين ليس جلرائمهم موقع جغرايف معني والذين سيعاقبون بقرار مشترك ”

  .)٥ الفقرة األمر بالقبضي املستقل املشترك للقضاة هينغرت وكوميانس وبوريغنتال يف قضية أالر  )٣٩(  
 من مشروع اتفاقية هارفرد بشأن الوالية فيما يتعلـق          ١١ وانظر أيضا املادة     .٥٩ ، الفقرة األمر بالقبض قضية    )٤٠(  

  : ٥٩٢باجلرمية، املرجع السالف الذكر، الصفحة 
ــدويل        ’’       ــانون ال ــيت خيوهلــا الق ــة، احلــصانات ال ــة مبوجــب هــذه االتفاقي ــة، يف ممارســة للوالي ــرم الدول حتت

  .‘‘االتفاقية الدولية لدول أخرى أو مؤسسات أخرى تنشئها االتفاقية الدولية أو
ــة فيمــا يتعلــ  ٢٠٠٥لعــام القــانون الــدويل يــنص قــرار معهــد  و     ــادة  بــشأن الواليــة اجلنائيــة العاملي ق جبرميــة اإلب

على أن أحكام القرار ال ختل باحلـصانات        املرجع السالف الذكر،  ،  اجلماعية، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية    
  .القائمة مبوجب القانون الدويل
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ــها،        - ١٥ ــة لواليت ــرض ممارســة دول ــائق يعت ــل حــاجز أو ع ــيما   والوتعمــل احلــصانة عم س
ورغـم أن هـذه القواعـد مترابطـة، فإنـه يـتعني مـن الناحيـة           . يتعلق بوالية املقاضاة واإلنفـاذ     فيما

 .)٤١(احلرمة ا عن تلك القواعد اليت توفر احلماية من التعدي، واليت تتعلق مبسائلهالتقنية، متييز

ولـة أن  دللي قاعـدة تـستوجب علـى هيكـل     أورغم أن القـانون الـدويل ال يـنص علـى         - ١٦
أقامت معظم الـدول هـيكال يـشمل األجهـزة التاليـة             ، فإنه مع مرور الوقت،    )٤٢(يتبع منطا معينا  

ــا صــلة خاصــة باحلــصانات    ــيت ملركزه ــة؛   )أ: (ال ــيس الدول ــة واحل) ب(رئ ــة ) ب(كوم واخلدم
وعلـى سـبيل التجريـد      . )٤٣(سلحة للدولـة  املقوات  الو) هـ(؛  ةقنصليواخلدمة ال ) د(؛  الدبلوماسية

اسـتثناء  الـيت ظلـت تـشكل       فـالظروف   . )٤٤(وين، تـشتغل الـدول عـن طريـق أعمـال األفـراد            القان
ــدي، باإلضــافة إىل االســتثناء      ــدويل التقلي ــانون ال ــة مبوجــب الق ــق بملمارســة الوالي ــة املتعل الدول

ــراد الـــذين أُ    ــام  نفـــسها، تآلفـــت حـــول هـــذه اهلياكـــل، ومشلـــت بالتـــايل األفـ نيطـــت هبـــم مهـ
 .)٤٥(الدولة باسم

  
 ييز احلصاناتمت  -  ١  

. مثة أنواع شىت من احلصانات اليت تنشأ يف القانون الدويل وتغطي طائفة من اجلوانـب                - ١٧
واحلـــصانات القنـــصلية؛  )ب(احلـــصانات الدبلوماســـية؛  )أ: (وتـــشمل بـــصفة عامـــة مـــا يلـــي 

وحـصانات املنظمـات     )هــ (وحصانات الـدول؛     )د(؛  ‘‘وحصانة العاهل ورئيس الدولة   ’’ )ج(
وتؤثر كل هذه احلصانات على أنـشطة الدولـة وأجهزهتـا وتـشكل جـزءا               . ومسؤوليها الدولية،

__________ 
ــا للعالقــات الدبلوماســية ٣١-٢٩واملــواد ) ٣( و) ١ (٢٢املــادة (تــداخل احلــصانة واحلرمــة  ت )٤١( ــة فين  .)، اتفاقي

تعـىن بقـدر أكـرب مبـسائل التعـدي يف حـني أن احلـصانة تـسري علـى مـسائل الواليـة، مبـا فيهـا                        رمـة أن احل  غري
 D. J. Harris, Cases and Materials on، حلــصانة مــن اإلجــراءات أمــام احملــاكم واحلــصانة مــن الــضرائب ا

International Law, 5th edition (London, Sweet and Maxwell 1998), p. 347.  
  .Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12, para. 94نظر فتوى الصحراء الغربية، ا  )٤٢(  
  .N. A. Maryan Green, International Law (Bath Press, Avon, Pitman Publishing, 1987), p. 126: انظر  )٤٣(  
  .٧٦غري املشروعة دوليا، املرجع السالف الذكر، الفقرة من مواد مسؤولية الدول عن األفعال ) ٢ (٤انظر املادة   )٤٤(  
 يف عداد هـذه االسـتثناءات شـخص العاهـل     ،)١١١-٩٥املرجع السالف الذكر، الفقرات     (،Wheatonيورد    )٤٥(  

 ويبـدو أن مـصطلحي      .اخلارجية، والسفري أو الوزير، واجليش األجنيب أو األسـطول األجـنيب           األجنيب، ووزير 
ــة ” ــر اخلارجي ــوزير”و  “وزي ــع    “ال ــرادف م ــى ســبيل الت ــسفريمــصطلح  اســتخدما عل ــهامي . ال  ويــصف أوبن

Oppenheim, International Law (London, Longmans, Green & Co., 1905), vol. 1 Peace, pp. 414-15، 
إدارة خرجت إىل الوجود يف كـل دولـة متحـضرة منـذ             ”اخلارجية بأنه رئيسا لوزارة اخلارجية اليت هي         وزير
وأعواهنــا اآلخــرين يف    فهــو رئــيس علــى كــل ســفراء الدولــة، وقناصــلها،      ” “عاهــدة ويــستفاليا للــسالم  م

  .“ ...الدولية الشؤون
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اتبعت كلها مـسارا     غري أن هذه احلصانات املتعددة قد      .)٤٦(“القانون الدبلوماسي ’’من قواعد   
. نـت حـصانات املنظمـات الدوليـة أحـدثها نـشأة           اخمتلفا وإن كـان مـسارا مترابطـا، وك        تارخييا  

مبـسؤويل الدولـة، فإهنـا       ظمـات الدوليـة تـرتبط باملـسؤولني الـدوليني ال          وما دامت حصانات املن   
ورغم أن قانون احلصانات القنـصلية قـدمي العهـد والنـشأة، فـإن      . خترج عن نطاق هذه الدراسة  

ــاح طابعــه املتخــصص   ــأثري أكــرب علــى حــصانات   ممارســة لقــانون احلــصانات الدبلوماســية  أت ت
 .)٤٧( الدولوعلى حصانة‘‘ العاهل ورئيس الدولة’’

ويف إطار جهود اللجنة الرامية إىل تدوين القانون الدويل وتطـويره التـدرجيي، صـاغت                 - ١٨
اللجنة القواعد املتعلقة باحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وهكذا تناولـت إمجـاال            

ها ملوضـوع  ويف معاجلتـ .  الـسارية علـى اخلـدمات الدبلوماسـية والقنـصلية       الدويلقواعد القانون   
، تناولــت أيــضا جوانــب تتعلــق حبــصانة  ‘‘حــصانات الــدول وممتلكاهتــا مــن الواليــة القــضائية ’’

 . )٤٨(رئيس الدولة واحلكومة والقوات املسلحة للدولة
  

 “العاهل ورئيس الدولة”احلصانة الدبلوماسية مقابل حصانة   )أ(  

لعاهل ورئيس الدولة يف أعمـال      يربز الترابط القائم بني احلصانة الدبلوماسية وحصانة ا         - ١٩
ــديني، مــن قبيــل غرويتيــوس وبورالمــاكي،    فغروتيــوس . ويرنكرشــويك وفاتيــل  الكتــاب التقلي

__________ 
 Chanaka Wickeremesinghe, “Immunities enjoyed by officials of States and International :انظــر  )٤٦(  

Organizations”  أوردهEvans, (ed.), International Law،  ٣٩٦املرجع السالف الذكر، الصفحة.  
 علـى أن قـانون      ١٩٧٨ من قانون حصانة الـدول يف اململكـة املتحـدة لعـام              ٢٠على سبيل املثال، تنص املادة        )٤٧(  

على العاهل وغريه من رؤسـاء الـدول مثلمـا       تعديل ما يلزم،     مع   ، يسري ١٩٦٤احلصانات الدبلوماسية لعام    
، ذكـرت حمكمـة العـدل    )١٧٤الفقـرة    (جيبويت ضد فرنـسا   ويف قضية   . يةيسري على رئيس البعثة الدبلوماس    

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية، وإن           ٢٩الدولية بأن قاعدة قـانون الـدويل العـريف اجملـسدة يف املـادة               
  : تنص على ما يلي٢٩فاملادة . تناولت املبعوثني الدبلوماسيني، فإهنا تسري بالضرورة على رؤساء الدول

وال جيوز إخضاعه ألية صورة من صور االعتقـال         . تكون حرمة شخص املبعوث الدبلوماسي مصونة     ”      
وتعامله الدولة املعتمـد لـديها بـاالحترام الواجـب وتتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة ملنـع أي                     . أو االحتجاز 

  .“اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته
ــدول    كانــت مواضــيع العالقــات واحلــصانات     )٤٨(   ــصلية وحــصانات ال الدبلوماســية والعالقــات واحلــصانات القن

 3  وCorr.1و  A/CN.4/13الوالية القضائية يف القائمة املؤقتة للمواضيع اليت اختارهتا اللجنة، انظـر الوثيقـة         من
ر بالبعثـات الدبلوماسـية يف إطـا   ) أ( وكان اللجنة قـد صـاغت القـانون املتعلـق     .Yearbook … 1949 vol. I ويف

والبعثــات القنــصلية يف إطــار اتفاقيــة فيينــا للعالقــات      ) ب(؛ ١٩٦١اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية،    
ــصلية،  ــصلية،    ) ج(؛ ١٩٦٣القن ــات القن ــة البعث ــات اخلاصــة يف إطــار اتفاقي واألشــخاص ) د(؛ ١٩٦٩والبعث

ص املتمتعني حبماية دولية، مبـن فـيهم        املتمتعني حبماية دولية، يف إطار اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخا          
ل الـدول يف   يـ ومتثيل الدول يف إطـار اتفاقيـة فيينـا لتمث         ) هـ(؛  ١٩٧٣ واملعاقبة عليها،    ،املوظفون الدبلوماسيون 

  .١٩٧٥عالقاهتا مع املنظمات الدولية ذات الطابع العاملي، 
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يالحظ أن الصفة اليت يتمتع هبا السفراء ليست صـفة األفـراد العـاديني، بـل إهنـم ميثلـون جاللـة                      
رالماكي أن أسـاس    ويؤكد بو . )٤٩(د سلطته أي والية حملية    حتوالذي ال    العاهل، الذي أوفدهم  

االمتيازات اليت خيوهلا قانون األمم للسفراء هو أن السفري ميثل شخص سيده، وينبغـي طبعـا أن                 
يتمتع بكافة االمتيازات واحلقوق اليت كان سيتمتع هبـا سـيده، بـصفته عـاهال، لـو أنـه قـدم إىل                       

ة كـل األشـخاص   العاهل ملزم حبمايـ ”وزعم فاتيل أن   . )٥٠( أمري آخر لتدبري شؤونه بنفسه     ةدول
ــه  ــب،   “ اخلاضــعني إليالت ــابعني أو أجان ــانوا ت ــف   ســواء ك ــن العن ــيهم م ــر لكــن : وأن حيم وزي
فإنـه جرميـة دولـة، وجرميـة     ...  إذا حلق وزيرا...  فالعمل العنيف’’. ذه العناية اخلارجية أوىل هب  
متـع  ومن خالل تأكيـده علـى أن العاهـل يتمتـع بـنفس احلـصانة الـيت يت        .)٥١(‘‘ضد قانون األمم 
، يـدعو بينكـشوك إىل حتكـيم         منـها  لـسفري حيـق ل  حصانة تفوق مـا     حتق له   كن  تهبا السفري إن مل     

املنطــق، مالحظــا أنــه إذا كــان الــسفراء الــذين ميثلــون األمــري، ال خيــضعون، يف مــسائل العقــود   
، فإنــه ال جيــوز اخللــوص إىل نتيجــة ءمــسائل اجلــرائم لواليــة البلــد الــذي يعملــون فيهــا ســفرا أو
ــة العاهــل  معا ــسفراء  إف. كــسة فيمــا يتعلــق حبال ، يتمتــع امللــوك  )بــل وألســباب أقــوى (ســوة بال

 .)٥٢(واألمراء باحلصانة من االحتجاز، ويف هذا الصدد خيتلفون عن كافة األفراد من اخلواص
  

 حلصاناتاظريات جممل ن  )ب(  

د االمتـدا نظريـة   ”فبمقتـضى   . عرضت ثالث نظريـات أساسـية بـشأن مـنح احلـصانات             - ٢٠
فكـرة قانونيـة مبقتـضاها اعتـربت أمـاكن إقامـة       ابتدعت  )”exterritoriality theory“(“ اإلقليمي

ــدة       ــة املوف ــيم الدول ــدادا إلقل ــة امت ــة أجنبي ــة لعاهــل يف والي ــة أو أمــاكن اإلقامــة املؤقت ففــي . بعث

__________ 
  ..Grotius, De jure belli ac pacis. Book II, chap. XVIII, sect. 4: انظر  )٤٩(  
 ,Jean-Jacques Burlamaqui, The Principles of natural and politic law (in two volumes (1747, 1752)): انظـر   )٥٠(  

translated into English by Thomas Nugent (Electronic edition, Lonang Institute, copyright 2003, 2005), 

vol. II, Part IV-XI.  
 Emmerich de Vattel, Droit des Gens (in four books, 1758), translated into English by Joseph Chitty:انظـر   )٥١(  

(1833) (Electronic edition, Lonang Institute, copyright 2003, 2005), Book 4, chap. 7, § 82. أيـضا   وانظـر :
ذي يرسـل سـفريا، أو أي وزيـر آخـر، ينـوي يف              مـري الـ   األإن من املـستحيل أن يتـصور املـرء أن            ’’٩٢الفقرة  

 وإذا .قرارة نفسه إخضاعه لسلطة قوة أجنبية؛ ويقدم هذا االعتبار حجة إضافية تثبـت متامـا اسـتقالل الـوزير             
 يقصد إخضاعه لسلطة األمري املوفد لديـه، فـإن هـذا األخـري،              هكان من غري املعقول أن يفترض املرء أن عاهل        

وجـد لـدى األمرييـن اتفـاق ضـمين          يرضى باستقباله علـى أسـاس االسـتقالل؛ وبالتـايل           عند استقباله للوزير، ي   
  .‘‘ضفي على االلتزام الطبيعي قوة جديدةي

 Cornelius van Bynkershoek, De Foro Legatorum Liber Singularis, edited by James Brown Scott :انظـر   )٥٢(  

(containing an introduction by Jan de Louter, a photographic reproduction of the text of 1744, with a 

translation by Gordon J. Laing, a list of errata, and indexes) (London, Oxford University Press), pp. 20-21.  
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 نشأت رغبة يف إجياد مسوغ قانوين لالمتيازات املخولة فعـال ممـا أفـضى             ’’اصطالح ويستليك،   
وأفــــضى بالتــــايل  إىل تــــصور مفــــاده أن أمــــاكن إقامــــة الوفــــد جــــزء مــــن الدولــــة املوفــــدة،

الـــيت تـــشري إىل غيـــاب اإلقلـــيم اجلغـــرايف  ) ’exterritoriality‘(‘ االمتـــداد اإلقليمـــي’ عبـــارة إىل
 .)٥٣(‘‘االستبعاد منه أو

 تـستوجب أن    وبالنسبة للمبعوثني الدبلوماسيني، برر االمتداد اإلقليمي بالـضرورة الـيت           - ٢١
يكون املبعـوثني، ألغـراض أدائهـم ملهـامهم، مـستقلني عـن واليـة وسـيطرة الدولـة املـستقبلة يف                      

د نـ  أو ال واليـة ل     )٥٤(نـد علـى   سيادة لنـد    ال  ”إىل مبدأ   املعاجلة  استندت  امللوك  حني أنه يف حالة     
لــى دولــة لمــساواة بــني الــدول، فإنــه ال جيــوز لدولــة أن تــدعي الواليــة ع نتيجــة لو. ‘‘نــدعلــى 

 )٥٦(كمـــــا اســـــتنتجت احلـــــصانة مـــــن مبـــــادئ اســـــتقالل الـــــدول وكرامتـــــها . )٥٥(أخـــــرى
 .)٥٧(التدخل وعدم

ــة   “املمثــلنظريــة ”وتقــيم   - ٢٢  احلــصانات علــى أســاس افتــراض أن البعثــة تــشخص الدول
ــدة ــة،     . املوف ــرئيس الدول ــل أو ب ــق بالعاه ــا يتعل ــه وفيم ــة    فإن ــسلطة اجلماعي ــل يف شخــصه ال ميث
وتعترب كـل أعمالـه الـيت       .  جهازها الرئيسي وممثلها يف جمموع عالقاهتا الدولية        ويعترب )٥٨(للدولة

  شــاملعتــرب صــالحيته يف القيــام هبــذه األعمــال حــق متثيــل  تتعــود إليــه قانونــا أعمــاال للدولــة؛ و
jus repraesentationis omnimodae

 فاحلصانات واالمتيازات تعود إىل رئيس الدولة بـصفته  )٥٩(
رئــيس الدولــة مباشــرة    مــرور الوقــت، أصــبحت احلــاالت الــيت يتفــاوض فيهــا  ومــع. التمثيليــة

عرضية وبدأ وزير اخلارجية يوجـه الـشؤون اخلارجيـة للدولـة            حاالت  وشخصيا مع قوة أجنبية     

__________ 
 ,John Westlake, International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 1904), Part I: انظـر   )٥٣(  

p. 263.  
  )٥٤(  Oppenheim ٤٤١، املرجع السالف الذكر، الصفحة.  
 Robert Jennings and Arthur Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th edition (London and: انظـر   )٥٥(  

New York: Longman, 1992), vol. 1, p. 341.  
  .٣٤٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  
 Pinochet case (No. 3), Lord Saville of Newdigate, p. 642; Lord Millet, p. 645; and Lord Phillips of:انظـر   )٥٧(  

Worth Matravers, p. 658.  
 Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, 2nd edition (1871), vol. II, pp. 127-128: انظـر   )٥٨(  

 Arthur Watts, “The Legal Position in International Law of Heads of States, of Governmentsوانظـر أيـضا   

and Foreign Ministers”, Recueil des cours …, vol. 247 (1994-III), pp. 9-136.  
  .٣٤٣ و ٣٤١املرجع السالف الذكر الصفحتان  Oppenheimانظر   )٥٩(  
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بد أن متر مجيع املعامالت املتعلقـة بالـشؤون          ال’’،  لوافقته؛ فكان وسيط  مبباسم رئيس الدولة و   
 .)٦٠(‘‘على يده...  اخلارجية

. احلصانات بكوهنـا ضـرورية للبعثـة للقيـام مبهامهـا          ‘‘ نظرية الضرورة الوظيفية  ’’وتربر    - ٢٣
يف ’’واسترشدت اللجنة، عند صوغها التفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية، بالنظريـة الوظيفيـة        

الـصفة  مراعيـة يف الوقـت ذاتـه    حل مـشاكل مل تـورد بـشأهنا املمارسـة أي إرشـادات واضـحة،              
ويبــدو أن نظريــة الــضرورة الوظيفيــة متثــل تعلــيال  .)٦١(‘‘ليــة لــرئيس البعثــة والبعثــة نفــسهاالتمثي

، اعتـرف بـأن حـصانات وزراء        األمـر بـالقبض   ويف قـضية    . )٦٢(أكثر مسايرة للعصر  للحصانات  
 .)٦٣(اخلارجية إمنا ختول إليهم لضمان األداء الفعال ملهامهم باسم دوهلم

  
 لياحلصانات على املستوى احمل  )ج(  

العتبـــارات تتعلـــق مبتطلبـــات الفعاليـــة إىل أنـــه يف هـــذه املرحلـــة اإلشـــارة ال بـــأس يف   - ٢٤
التــشريع الــوطين علــى الــصعيد احمللــي  مبقتــضى الوظيفيــة، لــيس مــن النــادر أن متــنح احلــصانات  

لرئيس الدولة، أو رئيس احلكومة، أو أعـضاء آخـرين يف اجلهـاز التنفيـذي بـصفتهم أعـضاء يف                     
ــات      احلكومــة، أ ــان أو أعــضاء اجلمعي ــيس الربمل ــيهم رئ ــشريعي، مبــن ف و ألعــضاء يف اجلهــاز الت

واألساس املنطقـي   . يتفوهون به أثناء أدائهم ملهامهم الرمسية      التشريعية، وال سيما فيما يتعلق مبا     
ــذه احلــصانات يكمــن يف النظــام الدســتوري،      ــه ه ــستند إلي ــذي ت ــصل    ال ــدأ ف وال ســيما يف مب

ساسي لسري شىت فروع احلكم أن يكـون مـسؤولوه قـادرين علـى إجنـاز                فمن األ . )٦٤(السلطات
 . املالحقة القضائية أو دون حماباةأن خيشوا مهامهم أو التعبري عن أرائهم بصدق دون 

وال يتضمن القانون العريف فيما يبدو أي قاعدة تفرض التزاما عاما على دولـة بـصرف             - ٢٥
غـري أن أي تـشريع وطـين قـد     . )٦٥( يتعلق مبـسؤوليها نظرها عن تشريع وطين يوفر احلصانة فيما 

يتعارض مع قاعدة تعاهدية تفرض التزاما مبحاكمة ومعاقبة أفراد على جـرائم مبقتـضى القـانون                

__________ 
  .٤١٥-٤١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  
  .)٣(-)١(، التعليقات العامة على الفرع الثاين، الفقرات Yearbook …1958 vol. II: انظر  )٦١(  
  .‘‘تكتسح الساحة يف الوقت الراهن’’ والحظت اللجنة أن هذه النظرية فيما يبدو .املرجع نفسه  )٦٢(  
  .٥٣، الفقرة األمر بالقبضقضية   )٦٣(  
  .Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 264: انظر  )٦٤(  
  .٢٧٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
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ــدويل ــسا أحكامهــا الدســتورية املتعلقــة باحلــصانة حرصــا علــى توافــق      . )٦٦(ال وقــد عــدلت فرن
 .)٦٧(ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةتشريعها مع االلتزامات املقطوعة مبوجب نظام روما األ

ــوطين        - ٢٦ ــة مبوجــب التــشريع ال وال تعــىن هــذه الدراســة يف حــد ذاهتــا باحلــصانات املخول
غــري أن أثــر تلــك احلــصانات علــى . ملــسؤويل الدولــة للقيــام بوظــائف مبوجــب النظــام الــداخلي

قبات أخرى علـى الـصعيد      ومثة ع . تلك اجلرائم ال ميكن التقليل من أمهيته       املالحقة الفعالة على  
ــة يف الوقــت املناســب أو تعــرض للخطــر التعــاون يف املــسائل       ــوطين قــد متنــع املالحقــة الفعال ال
اجلنائية ومنها العفو العـام؛ وأحكـام التقـادم الوطنيـة؛ وتطبيـق قاعـدة عـدم املعاقبـة علـى اجلـرم                       

 .)٦٨(نفسه مرتني
  

 ولةمقابل حصانة الد‘‘العاهل ورئيس الدولة’’حصانة   )د(  

رغم أن احلصانات الدبلوماسية تنعكس علـى حـصانات العاهـل ورئـيس الدولـة، فـإن                   - ٢٧
وتـبني مـن الدراسـة االستقـصائية      .  الفئة األخـرية وحـصانة الدولـة عالقـة أوثـق            هذه العالقة بني 

للقــانون الــدويل الــيت قامــت هبــا اللجنــة أن مــن املالئــم إدراج حــصانات رئــيس الدولــة، وكــذا  

__________ 
، الـذي   ٢٠٠٢ لعـام    ٢٧٦٤يف مرسـومها رقـم      وأصدرت كولومبيا    .٢٧٤-٢٧٣املرجع نفسه، الصفحتان      )٦٦(  

، Diario Oficial Year CXXXVIII, No. 45015مبقتضاه صدر نظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،      
  :، اإلعالن التايل عند تصديقها على نظام روما األساسي٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠بتاريخ 

األساسي املتعلقة مبمارسـة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لواليتـها مـا مينـع          روما  ليس يف أحكام نظام      - ١’’      
 القــضائي اخلــاص فيمــا يتعلــق بــاجلرائم دولــة كولومبيــا مــن مــنح العفــو الــشامل، أو العفــو التنفيــذي أو

شــريطة أن يــتم ذلــك العفــو، وفقــا للدســتور ومبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل الــيت تقبلــها     الــسياسية،
  .‘‘كولومبيا

 مـن نظـام رومـا األساسـي     ٢٧خلص اجمللس الدستوري يف قراره بشأن احملكمة اجلنائية الدوليـة إىل أن املـادة              )٦٧(  
ومؤداهـا أن   (مـن الدسـتور الفرنـسي       ) ١ (٦٨لية اجلنائية احملدد املنـصوص عليـه يف املـادة           خمالفة لنظام املسؤو  

أعضاء احلكومة ال حياكمون على اجلنايات واجلنح اليت يرتكبوهنا إال أمام حمكمة العدل للجمهوريـة؛ واملـادة                 
هامه، ما عدا يف حالة اخليانة      يتمتع رئيس اجلمهورية باحلصانة عن األعمال اليت يقوم هبا أثناء ممارسته مل            (٦٨

يتمتع أعضاء الربملان باحلصانة فيما يتعلق مبا يبدون أثناء ممارسـتهم ملهـامهم مـن               ) (١ (٢٦؛ واملادة   )العظمى
 ال خيـــــضعون لإلجـــــراءات م أهنـــــ،ومـــــؤداه) ٢ (٢٦ ومـــــا يقومـــــون بـــــه مـــــن تـــــصويت؛ واملـــــادة  اءرآ

س، وال جيـــوز القـــبض علـــيهم أو حرمـــاهنم مـــن     اإلجـــراءات املـــوجزة، عـــدا يف حالـــة التلـــب     أو اجلنائيـــة
، -DC 98-408بتـرخيص مـن مكتـب الغرفـة الربملانيـة الـيت هـم أعـضاء فيهـا، القـرار            عـدا  تقييـدها  أو حريتـهم 
  :، وهــــــو متــــــاح علــــــى العنــــــوان الــــــشبكي التــــــايل     ١٩٩٨ينــــــاير /الثــــــاين كــــــانون ٢٢ املــــــؤرخ

http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/a98408dc.pdf)   شـــــــــباط٢١اطلـــــــــع عليـــــــــه يف / 
  ).٢٠٠٨ فرباير

  .١٧، املرجع السالف الذكر، الفصل Cassese, International Criminal Lawانظر بصفة عامة،   )٦٨(  
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ــةالــسفحــصانات  ــدوين حــصانات    ن احلربي ــة يف اجلهــد الرامــي إىل ت  والقــوات املــسلحة للدول
 .)٦٩(الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية

فمبدأ حصانة الدولـة، باعتبارهـا تطـورا حـصل يف القـرن             . وهذه الصلة ليست عرضية     - ٢٨
ــيس الدولــ         ــل أو رئ ــا إىل احلــصانة الشخــصية للعاه ــود بأصــوله تارخيي ــشر، يع . )٧٠(ةالتاســع ع

 فبالنــسبة للدولــة ذات الــسيادة يف القــرن الــسابع عــشر والقــرن الثــامن .وكانــت احلجــة مطلقــة
 املــشهورة املقولــةعــشر، كــان العاهــل يف شــكله املطلــق جيــسد الدولــة، كمــا يتجلــى ذلــك يف   

”L’État c’est moi“‘‘ الدولة أنا’’: املنسوبة للويس الرابع عشر
فامللك ال خيطـئ؛ وامللـوك   . )٧١(

واعتــرب مثــوهلم أمــام حمــاكمهم مــسا بكرامتــهم  . يكونــون عرضــة للمالحقــة أمــام حمــاكمهم  ال
فـإذا دخـل    . وبطبيعة احلال، انعكـس هـذا الوضـع علـى العالقـات مـع امللـوك اآلخـرين                 . امللكية

، فإن ذلك اإلذن، وإن مل يتضمن نصا صرحيا يعفي شخصه مـن             ه وإذن تهإقليم عاهل آخر مبعرف   
فلـم يكـن الفهـم الـسائد يفيـد بـأن            . ا على أنه ينص ضمنا على ذلـك احلكـم         م عاملي هِالقبض، فُ 

نـشأ   وقـد . )٧٢(العاهل األجـنيب ينـوي إخـضاع نفـسه لواليـة تتنـاىف مـع كرامتـه وكرامـة دولتـه                    
االعتــراف هبــذه احلــصانات جزئيــا عــن اعتبــارات قواعــد اجملاملــة وتعــزى يف جزئهــا اآلخــر إىل  

وافتــرض عمومــا أن ممارســة . )٧٣( حــد الــضرورة تقريبــااعتبــارات للمالءمــة بلغــت يف عظمهــا 
الوالية على الدول األجنبية أو امللوك األجانب خيل بكرامتهم ويتنايف بالتايل مع قواعـد اجملاملـة                

 .)٧٤(يف العالقات الدوليةالصداقة الدولية و

ــة       - ٢٩ ــارا لكرامـ ــصانة اعتبـ ــست احلـ ــة، التمـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــات ’’ويف الواليـ واليـ
للجهـاز القـضائي األعلـى يف       ”واعتـرب مـن احلـط مـن سـيادة الواليـات اخلـضوع                .)٧٥(‘‘الحتادا

__________ 
 Survey of International Law in Relation to the Work of Codification of the International Law:انظـر   )٦٩(  

Commission, memorandum submitted by the Secretary-General (A/CN.4/1/Rev.1) (United Nations 

publication, Sales No. 1948.V.1(1)).  
 ,… Ian Sinclair, “The Law of Sovereign Immunity: Recent Developments”, Recueil des cours :انظـر   )٧٠(  

vol. 167 (1980-II), p. 121.  
  .فسهاملرجع ن  )٧١(  
  .٩٧لف الذكر، الفقرة ااملرجع الس، Wheaton: انظر  )٧٢(  
  .٤٨، املرجع السالف الذكر، الفقرة William Edward Hall: انظر  )٧٣(  
 Hersch Lauterpacht, “The Problem of jurisdictional immunities of foreign States”, British Year Book :انظر  )٧٤(  

of International Law, vol. 28 (1951), p. 230.  
  .املرجع نفسه  )٧٥(  
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، وضـحت  )Schooner v. Mc Faddon (شونر ضد ماكفـادن ويف قضية  .)٧٦(‘‘الواليات املتحدة
  : احلصانة املطلقة على النحو التايل

 طابعـا بعـدم احلـط       ىمسـ ملا كان السيد ال يتبع سيدا آخر؛ وملا كان ملزمـا بالتزامـات أ             ’’  
من كرامة دولتـه، خبـضوعه أو إخـضاع حقوقـه الـسيادية لواليـة أخـرى، فإنـه ميكـن أن                     
يفترض أن دخوله إلقلـيم أجـنيب إمنـا مت بـإذن صـريح أو بوثـوق مـن أن احلـصانات الـيت                        

 .)٧٧(‘‘حمفوظة ضمنا وستشمله تعود إىل مركزه السيادي، وإن مل ينص عليها صراحة،

ــة اال  - ٣٠ ــارات    ويف حمكمـ ــىت عبـ ــه شـ ــتخدمت بأوجـ ــإجنلترا، اسـ ــتئناف بـ ــة’’سـ ‘‘ الكرامـ
ــة ’’أو ‘‘ االســتقالل’’ أو ــتقالل والكرام ــساواة ”أو ‘ االس ــضية ‘‘ واالســتقاللامل ــان يف ق الربمل

 أي اسـتقالله    -اىف مـع الكرامـة امللكيـة للعاهـل          تن ليستنتج منها أن ممارسة الوالية ست      البلجيكي
 .)٧٨(املطلق عن كل سلطة عليا

احلـاالت هـو أنـه، نظـرا لالسـتقالل املطلـق           ...  واملبدأ الذي ميكن استنباطه من كـل      ”  
 ســيادية، وملــا كــان قواعــد اجملاملــة الدوليــة حتــث كــل دولــة علــى احتــرام  ســلطةلكــل 

اســتقالل وســيادة كــل دولــة أخــرى ذات ســيادة، فــإن كــل واحــدة منــها حتجــم عــن    
ــق حما     ــن طريــ ــة، عــ ــها اإلقليميــ ــن واليتــ ــة أي مــ ــخص أي   ممارســ ــى شــ ــا علــ كمهــ

 .)٧٩(“وبالتايل لوال االتفاق العام خلضعت لواليتها ... عاهل

ىل إقامـة متييـز بـني       إويف هناية القرن التاسع عشر، بادرت احملاكم اإليطالية والبلجيكيـة             - ٣١
، أي األعمـال الـيت تـسند إىل العاهـل أو األعمـال      acta jure imperii األعمال القانونية السيادية

ــة ــة   العام ــة اإلداري ــال القانوني ــة واألعم ــق   أ، acta jure gestionis  للدول ــيت تتعل ــال ال ي األعم
ــة بأنــشطة ــة احلــصانة    . )٨٠(جتاري ــة األوىل، بــدأت نظري ــه يف أعقــاب احلــرب العاملي وهكــذا، فإن

املطلقة للدولة تتحول بـصورة متزايـدة حنـو شـكل مـن احلـصانة أكثـر تقييـدا حتـت تـأثري تزايـد                          
 .ية اليت تقوم فيها الدولة أيضا بدور رئيسياألنشطة التجار

__________ 
، Lauterpacht، أورده Chisholm v. Georgia, 2 Dall 412, at 425 (U.S.) 1793 شيشومل ضد جورجيـا انظر قضية   )٧٦(  

  .املرجع نفسه
  .Cranch 116, pp. 136-137 7 (1812)انظر   )٧٧(  
  .LR 5 PD 197 (1880)انظر   )٧٨(  
  .Brett L J pp 207 and 214-215املرجع نفسه،   )٧٩(  
 ,”Harvard Research in International Law, “Competence of Courts in regard to Foreign States:انظـر   )٨٠(  

American Journal of International Law, vol. 26 (Supplement) (1932), pp. 451-649.  
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فـذهب الـبعض    . ومل تعترب مربرات حصانة الدولة مقنعة دائما وكانت موضوع انتقـاد            - ٣٢
 املــساواة واالســتقالل والكرامــة يف الدولــة قإىل القــول إنــه ال يكــون مثــة أي نيــل واضــح حلقــو

 : هوأكد لوترباخت أن. )٨١(عندما ختضع إلجراءات قضائية عادية

 سواء حصانة الدولة مـن املقاضـاة أمـام حماكمهـا            -إن مفهوم حصانة الدول بأكمله      ’’  
هو من بقايا فترة كان فيها العاهل، عند إقامته العدل بـني             -حماكم الدولة اإلقليمية     أو

فهو مظهر مـن مظـاهر   ... ةً رعاياه، يقوم بذلك باعتباره واجبا لكن باعتبارها أيضا منَّ    
 وهـو   - بزي للدولة أكثر مما هو مظهر من مظاهر املفهوم األوستيين للدولة          املفهوم اهلو 

ــا كانــت         ــا كــثريا وطامل ــشهد هب ــرة است ــبريا يف فق ــه القاضــي هــوملز تع مفهــوم وضــع ل
) Kawananakoa v. Polyblank (كاوامانـاكوا ضـد بوليبانـك   موضوع انتقـاد يف قـضية   

 والعملــي الــذي يفيــد بأنــه وأرســى فيهــا حــصانة الــدول علــى أســاس املــسوغ املنطقــي
ــا      جيــوز أن يكــون مثــة   ال ــذي تتوقــف عليه ــانون ال ــانوين جتــاه ســلطة تــسن الق حــق ق

 .)٨٢(“احلقوق

ورهنا بضمانات واستثناءات حمددة، دعـا إىل إلغـاء قاعـدة حـصانة الـدول األجنبيـة عـن طريـق             
 .)٨٣(اتفاق دولية أو عمل تشريعي انفرادي

يف مظهــره احلــديث، متاحــا عنــدما ترفــع دعــوى ضــد ويكــون الــدفع حبــصانة الدولــة،   - ٣٣
منــع والغــرض مــن الــدفع هــو . )٨٤(الــدعوىويعتــرب دفعــا متهيــديا يقــدم يف بدايــة . دولــة أجنبيــة

يتــها وزيــادة التحــري يف الطلــب، بالقيــام أساســا بوقــف  ال مــن ممارســة واحملكمــةحمكمــة دولــة 
  .)٨٥(اإلجراءات يف دولة احملكمة

__________ 
  .٣٤٢صفحة  املرجع السالف الذكر، ال،Jennings و Wattsانظر   )٨١(  
  .٢٣٦ املرجع السالف الذكر، الصفحة ،Lauterpachtانظر   )٨٢(  
مــن األعمــال التــشريعية لدولــة أجنبيــة ) أ( والحــظ أن احلــصانة ســتظل حــصانة ٢٣٧املرجــع نفــسه، الــصفحة   )٨٣(  

يتعلـق  وفيمـا   ) ج(ومن األعمـال التنفيذيـة واإلداريـة لدولـة أجنبيـة داخـل إقليمهـا؛                ) ب(تدابري تتخذ بشأهنا     أو
بالعقود املربمة مع دولة أجنبية أو اليت تربمها هذه األخرية ما عدا يف احلالة الـيت يكـون فيهـا قـانون احملكمـة هـو                      

ومن الدعاوى والتنفيذ ضد دولة أجنبية بصورة تتنـاىف مـع مبـادئ القـانون الـدويل املقبولـة يف       ) د(قانون العقد؛  
  .٢٤٠-٢٣٧لصفحات املرجع نفسه، ا جمال العالقات الدبلوماسية،

 Hazel Fox, “International Law and Restraints on the Exercise of Jurisdiction by National Courts ofانظـر    )٨٤(  

States” يف Evans, International Law ٣٨٤، املرجع نفسه، الصفحة.  
 ,Lorna McGregorانظر  ليها األمر، ولالطالع على تقييم نقدي حديث للشكالنية اليت ينطوي ع.املرجع نفسه  )٨٥(  

“Torture and State Immunity: Deflecting impunity, Distorting sovereignty”, European Journal of 

International Law, vol. 18 (2007), pp. 903-919.  
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 حدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائيةاتفاقية األمم املت  -  ٢  

لعل التحول الذي حصل مؤخرا حنو احلصانة املقيدة يتجلى يف أهبـى صـوره يف اتفاقيـة           - ٣٤
 اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة        )٨٦(األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية       

فهـي تغطـي مـسألة حـصانات الدولـة          . )٨٧(قانون الـدويل  بناء على العمل الذي قامت به جلنة ال       
مـن   ٢فألغـراض احلـصانة، أعطـي لتعريـف الدولـة مبوجـب املـادة               . )٨٨(من الوالية ومن اإلنفاذ   
ــة معــىن خــاص  ــواع أو  . االتفاقي : فئــات الكيانــات واألفــراد  إذ يتــسع ليــشمل حــصانة كافــة أن

 تتكــون منــها دولــة احتاديــة    الوحــدات الــيت ) ب(ف أجهــزة احلكــم فيهــا؛   لــالدولــة وخمت )أ(
التقــسيمات الفرعيــة الــسياسية للدولــة الــيت حيــق هلــا القيــام بأعمــال يف إطــار ممارســة ســلطة    أو

غريهـــا مـــن  أجهزهتـــا أو ووكـــاالت الدولـــة أو) ج(ســـيادية، والـــيت تتـــصرف بتلـــك الـــصفة؛ 
دولــة، وتقــوم الكيانــات، مــا دام حيــق هلــا القيــام بأعمــال يف إطــار ممارســة الــسلطة الــسيادية لل   

 ومـن املفهـوم أن ملـوك        .وممثلـو الدولـة الـذين يتـصرفون بتلـك الـصفة           ) د(هبذه األعمال؛    فعال
، يف حـني أن مـن       )د(و  ) أ(ستـشملهم الفقرتـان الفرعيتـان       احلكوميـة    مورؤساء الدول بـصفته   

غريهـــــم مـــــن رؤســـــاء احلكومـــــات ورؤســـــاء ) د(املتـــــوخى أن تـــــشمل الفقـــــرة الفرعيـــــة 
ية والـسفراء ورؤسـاء البعثـات واملـوظفني الدبلوماسـيني واملـوظفني القنـصليني،             الوزار اإلدارات
 .)٨٩(التمثيليةم بصفته

__________ 
 بشأن اختـصاص  ١٨٩١ قرار معهد القانون الدويل لعام    : من اجلهود املبكرة لتدوين حصانات الدول ما يلي         )٨٦(  

 Annuaire de l’Institut deاحملاكم بالنظر يف الدعاوى املرفوعة ضد الدول األجنبية وملوكها ورؤساء الدول، 

droit international. 1891. p. 436 جنبيــة مــن الواليــة  بــشأن حــصانة الــدول األ١٩٥٤؛ وقــرار املعهــد لعــام
، ١٩٥٢، تقرير املؤمتر اخلامس واخلمسني، لوسرين       ١٩٥٢ لعام   وتدابري التنفيذ؛ وقرار رابطة القانون الدويل     

وعلــى . الــصفحة الثامنــة؛ ومــشروع هــارفرد بــشأن اختــصاص احملــاكم إزاء الــدول األجنبيــة، املرجــع نفــسه   
نيــة حبــصانات الــدول  معاملــستوى اإلقليمــي، أنــشأت اللجنــة االستــشارية القانونيــة اآلســيوية األفريقيــة جلنــة    

 .M. M.١٩٦٠ي، ئعامالت التجارية وغريها من املعامالت ذات الطابع اخلـاص، التقريـر النـها   يتعلق بامل فيما

Whiteman, Digest of International Law, vol. 6 (1968), pp. 572-574 ، جملــس أوروبــا، اتفــق ويف إطــار
أن حـصانات   االتفاقيـة األوروبيـة بـش   غوصعلـى مبـادرة توجـت بـ       ) ١٩٦٤(االجتماع الثالث لوزراء العدل     

يضا اتفاقية توحيـد بعـض القواعـد املتعلقـة حبـصانة الـسفن       أ وانظر . وبروتوكوهلا اإلضايف  ١٩٧٢الدول لعام   
الـيت  للقانون الـدويل اخلـاص      وانظر أيضا مدونة بوستامانيت     . ١٣  املادة ،١٩٢٦،  ، بروكسيل اململوكة للدول 

 .League of Nations. Treaty Seriesيف هافانــا،اعتمـدها املــؤمتر الــدويل الــسادس للــدول األمريكيــة املعقــود  

vol. 86. p.111.  
  .، املرفق٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢، املؤرخ ٥٩/٣٨قرار اجلمعية العامة انظر   )٨٧(  
  .اللجنة ، الذي اعتمدته١من شرح مشروع املادة ) ٢(، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين، ١٩٩١... حولية   )٨٨(  
  . الذي اعتمدته اللجنة٢من شرح مشروع املادة ) ١٧(ع نفسه، الفقرة املرج  )٨٩(  
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 تـنص  ١فـالفقرة  . )٩٠( من االتفاقيـة علـى حكـم يتـضمن شـرط اسـتثناء           ٣وتنص املادة     - ٣٥
ختل باالمتيازات واحلصانات اليت تتمتع هبا الدولة مبوجب القـانون           صراحة على أن االتفاقية ال    

بعثاهتـا   مراكزهـا القنـصلية، أو    بعثاهتـا الدبلوماسـية، أو    )أ(الدويل فيما يتعلق مبمارسـة وظـائف        
إىل  وفودهــا إىل أجهــزة املنظمــات الدوليــة أو  بعثاهتــا لــدى املنظمــات الدوليــة، أو  اخلاصــة، أو

 .واألشخاص املرتبطني هبا) ب(املؤمترات الدولية؛ 

لـدول مللـوك ورؤسـاء    ااق احلـصانات الـيت متنحهـا       علـى نطـ    مسبقا   ٢حتكم الفقرة    وال  - ٣٦
.  أيــضاأفــراد حاشــيتهمعمليــا خــدمهم والــيت قــد تــشمل   الــدول األجنبيــة وألفــراد أســرهم أو 

ُيحكم مـسبقا علـى نطـاق احلـصانات الـيت متنحهـا الـدول لرؤسـاء احلكومـات ووزراء                     ال كما
ــة ــة األخــرية صــراحة يف الفقــرة  . اخلارجي ــه سيــصعب وضــع قائمــة   أل٢ ومل تــدرج هــذه الفئ ن
تتعلــق بأســاس  عــالوة علــى ذلــك، فــإن أي جــرد للقائمــة مــن شــأنه أن يــثري مــسائل . حــصرية

 .)٩١(ونطاق احلصانة من الوالية القضائية املخولة هلؤالء األشخاص
  

 سوتشاريتكول   اليت اقترحها املقرر اخلاص سومبونغ٢٥ يف مشروع املادة نةنظر اللج  )أ(  

 مـن مناقـشة زاخـرة باملعلومـات أجريـت يف          ٣و   ٢لتقييدية للفقرتني   نشأت األحكام ا    - ٣٧
 ،)١٩٨٥(ففـي البدايـة، كـان املقـرر اخلـاص باملوضـوع قـد اقتـرح، يف تقـرره الـسابع                      . اللجنة

، مبــا فيهــا )٩٢(، الــضروري يف نظــره لتغطــي كامــل ميــدان حــصانة الــدول   ٢٥مــشروع املــادة 
__________ 

  : على ما يلي٣تنص املادة   )٩٠(  
  تتأثر هبذه االتفاقية االمتيازات واحلصانات اليت ال’’      
ختل هذه االتفاقية باالمتيازات واحلصانات اليت تتمتع هبـا الدولـة مبوجـب القـانون الـدويل يف                   ال - ١”      

  :مارسة وظائفما يتعلق مب
بعثاهتــا لــدى املنظمــات  بعثاهتــا اخلاصــة، أو مراكزهــا القنــصلية، أو بعثاهتــا الدبلوماســية، أو )أ(”        

  إىل املؤمترات الدولية؛  وفودها إىل أجهزة املنظمات الدولية أو الدولية، أو
  .واألشخاص املرتبطني هبا )ب(”        
حلصانات املمنوحة مبقتضى القـانون الـدويل لرؤسـاء الـدول           ختل هذه االتفاقية باالمتيازات وا     ال - ٢”      

  .بصفتهم الشخصية
ختل هذه االتفاقية باحلـصانات الـيت تتمتـع هبـا أي دولـة مبوجـب القـانون الـدويل فيمـا يتعلـق                          ال - ٣”      

  .‘‘تشغلها األجسام الفضائية اليت متلكها الدولة أو بالطائرات أو
  .اللجنة ، الذي اعتمدته٢من شرح مشروع املادة ) ٧(، الفقرة )اجلزء الثاين(ين، ، اجمللد الثا١٩٩١...  حولية  )٩١(  
سوشــاريتكول، احملــضر . خبــصوص عــرض مــشروع املــادة، انظــر س ). ١(، اجمللــد الثــاين ١٩٨٥...  حوليــة  )٩٢(  

ــة، A/CN.4/SR.1942، ١٩٤٢املـــوجز للجلـــسة  ــرة ١٩٨٦...  حوليـ وخبـــصوص . ١١، اجمللـــد األول، الفقـ
وكـــان نـــص مـــشروع   . ١٩٤٤ إىل ١٩٤٢، احملـــضر املـــوجز للجلـــسات   شة انظـــر املرجـــع نفـــسه  املناقـــ
  :كالتايل املادة
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يف احلقيقة حصانات للدولـة وتنـدرج بالتـايل فيهـا،     احلصانات الدبلوماسية والقنصلية، اليت هي  
 .)٩٣(‘‘امللوك وغريهم من رؤساء الدول أشخاص’’وكذلك احلصانات فيما يتعلق بـ

ز فيمـا يتعلـق     يـ  ذلك احلكم، أشار املقـرر اخلـاص إىل املمارسـة القـضائية الـيت مت               يرولترب  - ٣٨
ؤساء دول واألعمـال الـيت يقـوم هبـا          بامللوك احلاكمني، بني األعمال اليت يقومون هبا بصفتهم ر        

وعزا ذلك إىل قلة املمارسة فيما يتعلـق بعـدم حماكمـة امللـوك بعـد انتـهاك                  . )٩٤(بصفتهم اخلاصة 
ومن املهم للغايـة ألغـراض هـذه الدراسـة، اإلشـارة إىل أن              . )٩٥(طول مدة ملكهم  إىل  حكمهم  

نـه يتنـاول حـصانات      ضـروري أل   ٢٥الكليتا مونيوث قـد ذهـب إىل القـول إن مـشروع املـادة               
وحبذفـه لكونـه زائـدا عـن احلاجـة اعتبـارا لوجـود أحكـام         . رئيس الدولة من حيـث األشـخاص      

الـيت تـنص علـى حـصانة        ) ٢مـن املـادة     ) أ (١الـيت أصـبحت الفقـرة        (٣من املادة   ) أ( ١الفقرة  
كـون مثـة أي إشـارة يف أي موضـع إىل مبـدأ حـصانة                ترئيس الـدول مـن حيـث املوضـوع، لـن            

يـستخلص مـن أي نـص      اجلنائية؛ ألن هذا املبدأ ال    القضائية  رئيس الدولة من الوالية       أو العاهل
وردا على ذلك، تساءل روتر عما إذا كان امللوك ورؤسـاء الـدول      . )٩٦(آخر من مشاريع املواد   

سيتمتعون باحلصانة يف حالة ما إذا تعني على احملاكم الوطنية أن تنظر يف اجلـرائم املرتكبـة ضـد                  
ومــن جهــة . )٩٧(انية؛ وطلــب بــأن يــتم تنــاول هــذا اجلانــب مــن املــسألة، ولــو يف الــشرح اإلنــس

__________ 
  حصانات أشخاص امللوك وغريهم من رؤساء الدول، ٢٥املادة ’’      
دولـة أخـرى    كمـة رئيس الدولة باحلصانة من الوالية اجلنائية واملدنية حمل يتمتع شخص العاهل أو  - ١”      

  :حاجة إىل منحه حصانة من واليتها املدنية واإلدارية يف احلاالت التالية وال.  منصبهأثناء مدة توليه
يف دعــوى تتــصل مبمتلكــات غــري منقولــة خاصــة تقــع يف إقلــيم دولــة احملكمــة، مــا مل يكــن حيــوز    )أ(”      

  املمتلكات بالنيابة عن الدولة ألغراض حكومية؛ أو
مـديرا   غري منقولة يدخل فيها بوصـفه منفـذا أو       منقولة أو  يف دعوى تتصل باخلالفة يف ممتلكات      )ب(”      

  فته فردا عاديا؛ أوصموصى له ب وريثا أو أو
  .مهامه احلكومية جتاري يقع خارج نطاق سلطته أو  تتصل بأي نشاط مهين أودعوىيف  )ج(”      
 الدولـة إذا    رئـيس  تنفيذ ضـد املمتلكـات الشخـصية للملـك أو          جيوز اختاذ أي تدابري حجز أو      ال - ٢”      

  .“حرمة مسكنه ختاذها دون انتهاك حرمته الشخصية أوا املمكن ريكان من غ
  .١٢املرجع نفسه، الفقرة   )٩٣(  
  .١٤ و ١٣املرجع نفسه، الفقرتان   )٩٤(  
ــذكر، الفقــرة   Hallوالحــظ هــول  . ١٣املرجــع نفــسه، الفقــرة    )٩٥(   ــسالف ال  أن القــصر النــسيب  ،٥٠، املرجــع ال

دان األجنبية ونـدرهتا، بـل والظـروف الـيت تـتم فيهـا تلـك الزيـارات، قـد ترتـب عليهـا أن             لزيارات امللوك للبل  
ــتح إال    ــا مل تـ ــدأ عامـ ــاء الـــدول ظـــل مبـ ــانون املتعلـــق برؤسـ ــة، أو القـ ــه يف   فـــرص قليلـ ــا لتطبيقـ ــتح بتاتـ مل تـ

  .قضائية خصومة
  .٥٣نيوث، الفقرة الكليتا مو، ١٩٨٦مايو / أيار٧، ١٩٤٢احملضر املوجز للجلسة  املرجع نفسه،  )٩٦(  
  .٥٦املرجع نفسه، روتر، الفقرة   )٩٧(  
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.  ليس غري ضروري فحـسب وإمنـا هـو خطـري    ٢٥ أخرى، ارتأى أوشاكوف أن مشروع املادة  
ذلك أنه حييد عن القواعد الراسخة، مبـا فيهـا األعمـال الـيت صـاغتها اللجنـة، مـن قبيـل مبـادئ                        

املنطق، أعرب تيام عن تفضيله حذف مشروع املادة ألنه يبـدو           وسريا على نفس    . )٩٨(نورنربغ
من املـستحيل الـنص دون حتفـظ علـى أن تكـون لـرئيس الدولـة احلـصانة مـن الواليـة القـضائية                         

واقترح أنه إذا استبقي مـشروع املـادة، فإنـه ينبغـي أن تنظـر اللجنـة يف إمكانيـة إدراج                     . اجلنائية
علـى مـشروع مدونـة اجلـرائم املخلـة      أيـضا  امـت تعمـل   حتفظ بشأن إمكانيـة تلـك احلـصانة ماد      

 .)٩٩(وأمنها بسلم اإلنسانية

 ٤ إشـــارة يف مـــشروع املـــادة جوللمواءمـــة بـــني اآلراء املختلفـــة، اقتـــرح مـــاحيو إدرا  - ٣٩
إىل حصانات وامتيازات أشخاص امللوك ورؤساء الدول املعتـرف هبـا مبوجـب        )  حاليا ٣ املادة(
واقتـرح سـنكلري     .)١٠٠(‘‘وغريها مـن قواعـد القـانون الـدويل الـسارية          االتفاقيات الدبلوماسية   ’’

ــادة     ــشروع املـ ــشكل يف مـ ــاول املـ ــتم تنـ ــايل أن يـ ــوال٤بالتـ ــذلك إىل  ، حمـ ــي  ’’بـ ــم إجرائـ حكـ
 املوضـوعي الـذي يـثري املـسألة اخلالفيـة املتمثلـة يف املعاملـة الـيت                  ٢٥مـشروع املـادة     ‘‘ وقائي أو

رئـيس الدولـة     اخلارجية، وكذلك مسألة أسرة العاهـل أو       يتعني إفرادها لرئيس احلكومة ووزير    
، ) حاليـا  ٢املـادة   (‘ ١’) أ) (١(قد عرفـت يف الفقـرة       ‘‘ الدولة’’ومبا أن   . )١٠١(وخدمه اخلواص 

رئـيس الدولـة الـذي يعمـل بـصفته           ، ممـا يعـين امللـك أو       ‘‘رئـيس الدولـة    امللـك أو  ’’بأهنا تشمل   
فــظ يــضمن بقــاء الوضــع القــائم مبوجــب قواعــد ، فــإن مــا يلــزم حلــل املــشكلة هــو حتاحلكوميــة

ــم     ــيت حتكـ ــريف الـ ــدويل العـ ــانون الـ ــال القـ ــة أو  األعمـ ــصفة خاصـ ــؤدى بـ ــيت تـ ــق   الـ ــيت تتعلـ الـ
 .)١٠٢(اخلاصة باملمتلكات

جـزء مـن القـانون    جتاهـل  غـري أنـه حـذر مـن مغبـة        . وأقر املقرر اخلاص اقتراح سـنكلري       - ٤٠
وهو حـصانات الـدول عمومـا، بـصرف          ين، أال الدويل طرحته اللجنة للتطوير التدرجيي والتدو     

وهكـذا تلـزم إضـافة حكمـني آخـرين،          . النظر عن الصيغ اليت يصطلح هبا على هذه احلـصانات         
ــةأن يتمتــع عــاهلو الــدول ورؤســاؤها، بــصفتهم   ) أ: (باإلضــافة إىل اقتــراح ســنكلري  ، احلكومي

__________ 
  .٣١-٢٩أوشاكوف، الفقرات ، ١٩٨٦مايو / أيار١٢، ١٩٤٣احملضر املوجز للجلسة املرجع نفسه،   )٩٨(  
  .٤٠- ٣٩دودو تيام، الفقرتان ، ١٩٨٦مايو / أيار١٣، ١٩٤٤املرجع نفسه، احملضر املوجز للجلسة   )٩٩(  
  .١٨-١٢.  الفقراتاملرجع نفسه، ماحيو، )١٠٠(
  .٢٦-٢٣سنكلري، الفقرات  املرجع نفسه، )١٠١(
  : ، الصيغة التالية٢٦اقترح سنكلري، يف الفقرة و. املرجع نفسه )١٠٢(

احلصانة مـن تـدابري التقييـد املفروضـة          سواء احلصانة من الوالية أو     ختل هذه املواد بنطاق احلصانة،     ال’’      
رئــيس الدولــة مبوجــب القــانون الــدويل  هبــا شــخص العاهــل أوعلــى املمتلكــات اخلاصــة، والــيت يتمتــع 

  .‘‘يتعلق باألعمال اليت يقوم هبا بصفته الشخصية فيما
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، بــصفتهم اخلاصــة، وأن يتمتــع هــؤالء) ب( يف مــشاريع املــواد؛ عليهــاباحلــصانات املنــصوص 
باحلصانة مـن الواليـة القـضائية املدنيـة واجلنائيـة خـالل تـوليهم املنـصب، وفقـا للقـانون الـدويل                

واقتــرح أن ينــاقش الــشرح بإجيــاز مــسألة  . حــسبما جــرى عليــه العــرف يف القــانون الــدويل  أو
. اسـة إذا كانـت تـشمل أيـضا رؤسـاء احلكومـات، ممـا قـد يتـيح للجنـة أرضـية ملواصـلة الدر                        ما

الكـايف يف مـشروعي     بالقـدر    ميكـن إدراجـه      ٢٥ يعتقد أن مـضمون مـشروع املـادة        وقال إنه ال  
 .)١٠٣(٤ و ٣املادتني 

 الـذي اعتمدتـه اللجنـة       ٤ مـن مـشروع املـادة        ٢وشكل اقتراح سنكلري أسـاس الفقـرة          - ٤١
خيـول   الشـرط اسـتثناء و    لـيس إال ٤ومت التأكيد على أن مشروع املادة    . )١٠٤(يف القراءة األوىل  

ــسألة        ــذه امل ــشأن ه ــائم ب ــريف الق ــدويل الع ــانون ال ــساسأي حــصانات؛ وظــل الق . )١٠٥( دون م
 ٣مـن املـادة     ) د(و  ) أ (١يف الفقـرة      مشمولة فعال  ٢٥كانت بعض عناصر مشروع املادة       وملا

 .، فإن الفقرة صيغت يف عبارات عامة دون الدخول يف التفاصيل) حاليا٢املادة (
  

__________ 
سلـسلة مـن املـشاريع الـيت         وكانـت اللجنـة قـد أمتـت فعـال         . ٥٢-٥٠املقرر اخلاص، الفقـرات     . املرجع نفسه  )١٠٣(

اسـية والقنـصلية، والبعثـات اخلاصـة،        تتناول جوانب شىت مـن حـصانات الـدول، مـن قبيـل العالقـات الدبلوم               
  .واملعاقبة عليها، ومتثيل الدولومنع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية، 

ريفـاغن، رئـيس جلنـة الـصياغة،     ،  ١٩٨٦يونيـه   / حزيـران  ١٦،  ١٩٦٨ضر املـوجز للجلـسة      حملاملرجع نفسه، ا   )١٠٤(
  : كالتايل) ٢(٤وكان نص مشروع املادة . ٢٧-٢٤الفقرات 

ختل مشاريع املواد هذه أيضا باالمتيـازات واحلـصانات املمنوحـة مبقتـضى القـانون الـدويل لرؤسـاء                    ال’’      
  .“الدول بصفتهم الشخصية

  : املعتمدة يف القراءة األوىل٤مشروع املادة  شرح )١٠٥(
 الــدويل القــائم  لتتــضمن إشــارة صــرحية إىل احلــصانات املمنوحــة مبوجــب القــانون  ٢وضــعت الفقــرة ) ٦(’’    

 حـصانات   ٣ الشخصية، وقد عوجلت يف املادة       مغريهم من رؤساء الدول بصفته     لعاهلي الدول األجانب أو   
غريهم مـن رؤسـاء الـدول عنـدما يتـصرفون بوصـفهم أجهـزة                الدول من الوالية فيما يتعلق بعاهلي الدول أو       

جهزة احلكوميـة املختلفـة للـدول وممثلـي         اوالن األ  تتن ٣من املادة   ) د(و  ) أ (١فالفقرتان  . ممثلني هلا  للدولة أو 
 مـن   ٢ولذلك فإن الـتحفظ الـوارد يف الفقـرة          . الدول، مبن فيهم رؤساء الدول بصرف النظر عن نظم احلكم         

واحلــصانات الشخــصية املعتــرف هبــا  أو االمتيــازات  يــشري علــى وجــه احلــصر إىل األعمــال اخلاصــة  ٤املــادة 
ومل جيـر  . بـد أن يتـأثر علـى أي حنـو هبـذه املـواد       ن إي إحيـاء بـأن مركزهـا ال      واملمنوحة يف ممارسـة الـدول دو      
  .املساس بالقانون العريف القائم

غريهـم مـن رؤسـاء     ختل هذه املواد مبدى احلصانات اليت متنحها الـدول لعـاهلي الـدول األجانـب أو          وال) ٧(    
. اقـع أن تـشمل أعـضاء آخـرين يف حاشـيتهم     العاملني يف منازهلم واليت ميكن أيـضا يف الو    أسرهم أو  الدول أو 
  ).اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٨٦...  حولية
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  يف القراءة الثانية٤ مشروع املادة نظر اللجنة يف  )ب(  

والحظ املقـرر اخلـاص، موتـو أوجيـسو الـذي خلـف سـومبونغ سوشـاريتكول، لـدى                     - ٤٢
ــادة       ــدا عامــا ملــشروع امل ــره التمهيــدي، أن مثــة تأيي  ٤استعراضــه تعليقــات احلكومــات يف تقري

، ٢ علـى الفقـرة      ومـن التعليقـات احملـددة الـيت وردت        . )١٠٦(بصيغتها املعتمـدة يف القـراءة األوىل      
تـشري إىل أي أنـواع معينـة         ذكرته أملانيا من أن الفقـرة، باسـتثناء حـصانة رؤسـاء الـدول، ال               ما

 يدرج بنـد يوضـح عمومـا أن أنـواع احلـصانة غـري               أنمن احلصانة، وارتأت أن من املستصوب       
 ٢١  مـن املـادة  ٢وقياسـا علـى الفقـرة    . احلصانة من الوالية القضائية للـدول تظـل دون مـساس      

تـدرج امتيـازات رؤسـاء الـدول         ، اقترحـت إسـبانيا أال     ١٩٦٩من اتفاقية البعثات اخلاصة لعـام       
ــل   ــدرج فحـــسب بـ ــة    وأن تـ ــات ووزراء اخلارجيـ ــاء احلكومـ ــا لرؤسـ ــرف هبـ ــازات املعتـ االمتيـ
ــا العظمــى و  . ذوي الرتــب العاليــةواألشــخاص   أيرلنــداكمــا أعربــت اململكــة املتحــدة لربيطاني

بعــض األشــخاص املــرتبطني بــرئيس الدولــة، أي أفــراد أســرته   إدراج  يف الــشمالية عــن رغبتــها
ويف معرض اإلشـارة إىل االتفـاق       . الذين يشكلون جزءا من أسرته املعيشية وخدمه الشخصيني       

قترحــت أيــضا املــربم بــني األطــراف يف معاهــدة حلــف مشــال األطلــسي املتعلــق مبركــز قواهتــا، اُ  
احلـصانات الـيت تتمتـع هبـا القـوات املـسلحة لدولـة عنـدما         إضافة بند وقائي بشأن االمتيـازات و      

 .)١٠٧(تكون موجودة يف دولة أخرى برضا هذه األخرية

. وكــان مــصدر االلتــزام الــذي تترتــب عليــه احلــصانة موضــوع آراء متباينــة يف اللجنــة    - ٤٣
ــة مــا إذا كــان رؤســاء احلكومــات ووزراء   افبالنــسبة للمقــرر اخلــاص، لــيس مــن الو   ضــح للغاي

رجيــة يتمتعــون، مبقتــضى القــانون العــريف، بــنفس االمتيــازات واحلــصانات الــيت يتمتــع هبــا     اخلا
فاالمتيــازات واحلــصانات متــنح ألفــراد أســرة رئــيس الــدول ووزراء اخلارجيــة   . رؤســاء الــدول
ــة `واألشــخاص  ــب العالي ــة ال   ذوي الرت ــة الدولي ــى أســاس اجملامل ــدويل     عل ــانون ال ــضى الق مبقت

ــستقر ــى نفــس امل . امل ــد      وعل ــة، عن ــسلحة للدول ــوات امل ــازات وحــصانات الق ــرر امتي ــوال، تتق ن
وبنـاء  . مبقتـضى القـانون الـدويل العـريف     وجودها يف دولة أخـرى، باتفـاق بـني الـدول املعنيـة ال         

وأعــرب  . ٢حاجــة إىل إدخــال أي تغــيري علــى الفقــرة       عليــه، ارتــأى املقــرر اخلــاص أنــه ال     

__________ 
، Corr.1و  A/CN.4/415التقريـــــر التمهيـــــدي، املقـــــدم مـــــن الـــــسيد موتـــــو أوجيـــــسو، املقـــــرر اخلـــــاص،   )١٠٦(

  .٤٢، الفقرة )اجلزء األول(اجمللد الثاين  ١٩٨٩ ... حولية
 ولالطـــــالع علـــــى تعليقـــــات احلكومـــــات ومالحظاهتـــــا، انظـــــر . ٤٧  و٤٦.  الفقرتـــــاناملرجـــــع نفـــــسه، )١٠٧(

  ).اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٨٨ …حولية ، يف Add.1-5  وA/CN.4/410 الوثيقة
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ــا)١٠٩(، وراو)١٠٨(توموشــــــات ، )١١٢(، وبــــــوالك)١١١(ري تــــــوديال، وســــــوال)١١٠(، وكورومــــ
 لتـدرج صـراحة رؤسـاء       ٢عن تفضيلهم توسيع نطاق الفقـرة       )١١٤(  واخلصاونة )١١٣(وروكوناس

وكورومــا وســوالري    واوارتــأى ر . احلكومــات ووزراء اخلارجيــة، وكــذا كبــار املــسؤولني     
علــى أســاس اجملاملــة ’’وروكونــاس أن قــول املقــرر اخلــاص بــأن تلــك االمتيــازات متــنح   تــوديال

 .يقوم على أساس قول ال‘‘ على أساس القانون الدويل املستقر ولية الالد

ويف معــرض تلخيــصه للمناقـــشة، أشــار املقـــرر اخلــاص إىل أنـــه مــستعد لقبـــول رأي        - ٤٤
، لعـدم   ‘‘األشـخاص ذوي الرتـب العاليـة      ’’األغلبية بشأن هذه النقطـة، رغـم أنـه متـردد بـشأن              

مـن رتبـة عاديـة،       ذا كـان الـشخص عـايل الرتبـة أو         وجود معايري مقبولـة عمومـا يف حتديـد مـا إ           
ورغـم أن املقـرر اخلـاص اقتـرح، يف          . ق هـذا احلكـم    يـ قد تنشأ عنه بعـض الـصعوبات يف تطب         مما

، فإنـه ُرجـح هنـج    )١١٥(تقريره الثالث، فقرة جديدة تشمل رؤساء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة     
تعلــق باالمتيــازات واحلــصانات    ت٢احلــد األدىن يف جلنــة الــصياغة، الــيت الحظــت أن الفقــرة      

تتعلـق باحلـصانات الـيت يتمتعـون هبـا بـصفتهم           املمنوحة لرؤساء الدول بـصفتهم الشخـصية وال       
يـشار إىل املـسألة يف مـشاريع املـواد           ويف رأي جلنـة الـصياغة، ينبغـي بالتـايل أال          . أجهزة للدولـة  

قـرة، فإنـه اعتـرب مـن غـري      غـري أنـه ملـا مل تقتـرح أي حكومـة حـذف الف          . املتعلقة حبصانة الـدول   
ولتأكيـد املعـىن املـرتبط بـشرط االسـتثناء، أضـفي            . املستصوب إلغاؤها يف مرحلة القراءة الثانيـة      

__________ 
واقتـــرح . ، اجمللـــد األول١٩٨٩… حوليـــة ، ١٩٨٩يونيـــه / حزيـــران٩، ٢١١٦احملـــضر املـــوجز للجلـــسة  )١٠٨(

ملراعاة قواعـد القـانون الـدويل       ‘‘ رؤساء الدول ’’بعد  ‘‘ آلخريناملسؤولني احلكوميني ا   أو’’توموشات إضافة   
  .الواجبة التطبيق وترك الباب مفتوحا إلمكانية ختويل أشخاص آخرين بعض االمتيازات واحلصانات

  .١٩٨٩يونيه / حزيران١٣، ٢١١٧املرجع نفسه، احملضر املوجز للجلسة  )١٠٩(
  .١٩٨٩يونيه / حزيران١٣ ،٢١١٨املرجع نفسه، احملضر املوجز للجلسة  )١١٠(
  .املرجع نفسه )١١١(
  .املرجع نفسه )١١٢(
  .املرجع نفسه )١١٣(
 واقتـرح اخلـصاونة إدراج بعـض        .١٩٨٩يونيـه   / حزيـران  ١٥،  ٢١١٧املرجع نفسه، احملضر املـوجز للجلـسة         )١١٤(

ة، واخلـدم  األشخاص املرتبطني برئيس الدولة، من قبيل أفراد أسرته الذين يـشكلون جـزءا مـن أسـرته املعيـشي              
  .امللحقني خبدمته الشخصية، ورمبا أيضا رؤساء الوزراء ووزراء اخلارجية

، ١٩٩٠ .... حوليــةجيــسو، املقــرر اخلــاص، و، املقــدم مــن موتــو أ)Corr.1 و A/CN.4/431(التقريــر الثالــث  )١١٥(
  : وكان النص املقترح كالتايل). ١(اجمللد الثاين 

متيـازات واحلـصانات املمنوحـة مبقتـضى القـانون الـدويل لرؤسـاء              ختل هذه املـواد كـذلك باال       ال - ٢”      
  . ‘‘الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية

  .إىل جلنة الصياغة  هذا االقتراح بعد إحالة مشاريع املواد فعالموقد    
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امتيـــازات ’’يف عبـــارة ‘‘ الــــ’’قـــدر أكـــرب مـــن املرونـــة علـــى الـــنص بإلغـــاء حـــرف التعريـــف  
 . )١١٦(‘‘وحصانات

  
 املسائل اليت ظلت مفتوحة  )ج(  

: ة للحصانة مسائل معينة مفتوحـة مـن أربعـة جوانـب علـى األقـل               تترك معاجلة االتفاقي    - ٤٥
تتنـاول   ال ثانيـا، . )١١٧(تتناول االتفاقيـة احلـصانة فيمـا يتعلـق بالواليـة القـضائية اجلنائيـة               أوال، ال 

رؤساء الدول وغريهم من ممثلـي الدولـة العـاملني          من حيث املوضوع ل   صانة  احلاالتفاقية مسائل   
االتفاقيـة، يف هنجهـا     تـسري    وال. يف سياق حصانة الـدول     قضائية إال بتلك الصفة من الوالية ال    

. العــام، عنــدما يكــون مثــة نظــام خــاص للحــصانة، مبــا فيــه احلــصانات مــن حيــث األشــخاص    
 أن حصانة مسؤويل الـدول اآلخـرين        ٣توحي اإلشارة الصرحية إىل رؤساء الدول يف املادة          وال

ثالثـــا، اختلفـــت اآلراء بـــشأن مـــدى كـــون  . )١١٨(تتـــأثر باالتفاقيـــة مـــن حيـــث األشـــخاص ال
تتنـاول   رابعا، ال . )١١٩(حصانات القوات املسلحة لدولة من الوالية القضائية مشمولة باالتفاقية        

__________ 
اوين والنـصوص،   العنـ ،A/CN.4/L.444 مشاريع املواد املتعلقة حبصانات الدول وممتلكاهتا من الواليـة القـضائية           )١١٦(

احملـضر  ، والـيت استنـسخت يف   ١٦ إىل ١٢ و ١٠ إىل   ١املـواد   : اليت اعتمدهتا جلنة الـصياغة يف القـراءة الثانيـة         
  .، اجمللد األول١٩٩٠...  حولية.  وما يليها،٢٣الفقرة ، ١٩٩٠يوليه / متوز١١، ٢١٩١املوجز للجلسة 

معيـة العامـة التفـاهم العـام الـذي مت التوصـل إليـه يف          أقـرت اجل   ٥٩،  ٥٩/٣٨ من منطوق القـرار      ٢يف الفقرة    )١١٧(
تـشمل   اللجنة املخصصة على أن اتفاقية األمـم املتحـدة حلـصانات الـدول وممتلكاهتـا مـن الواليـة القـضائية ال                     

اإلجــراءات اجلنائيــة؛ ووجــه رئــيس اللجنــة املخصــصة يف بيانــه أمــام اللجنــة الــسادسة، االنتبــاه إىل توصــيات   
الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة       من تقريره، ١٤ و ١٣ الوارد يف الفقرتني اللجنة املخصصة 

 وأن تـدرج اجلمعيـة      ؛بـأن تعتمـد اجلمعيـة العامـة مـشروع االتفاقيـة           ) A/59/22 (٢٢واخلمسون، امللحق رقـم     
ــا ال       ــى أهنـ ــام علـ ــاهم العـ ــة التفـ ــشروع االتفاقيـ ــد ملـ ــا املعتمـ ــة يف قرارهـ ــشمل اإلجـــ  العامـ ــة تـ راءات اجلنائيـ

)A/C.6/59/SR.13 ويف البدايـــة، شـــكل التفـــاهم العـــام جـــزءا مـــن التفامهـــات العامـــة املرفقـــة ). ٣٢، الفقـــرة
وارتئـي فيمـا   . ، املرفـق الثـاين  )A/58/22 (٢٢، امللحق رقم الدورة الثامنة واخلمسون باالتفاقية، املرجع نفسه،    

املرجـع نفـسه، الـدورة التاسـعة واخلمـسون،          (عيـة العامـة     املكان األنسب لتلك املسألة هـو قـرار للجم        أن  بعد  
  ).١١، الفقرة A/59/22، ٢٢امللحق رقم 

بيان أمام اللجنة السادسة، رئيس اللجنة املخصصة املعنية حبـصانات الـدول وممتلكاهتـا مـن الواليـة القـضائية،                     )١١٨(
)A/C.6/59/SR.13   عمومـا بـاقتران مـع الـشرح الـذي          كمـا الحـظ أن االتفاقيـة ينبغـي أن تقـرأ             ). ٣٧، الفقرة

وسيـشكل شـرح    .  على األقل فيمـا يتعلـق بـالنص الـذي قدمتـه اللجنـة والـذي ظـل دون تغـيري                     ،أعدته اللجنة 
اللجنة، وتقارير اللجنة املخصصة وقرار اجلمعية العامة املعتمد لالتفاقية جزءا مهمـا مـن األعمـال التحـضريية                  

ت مثـة مـسائل     يـ  قطعـا الـنص إذا بق      انص االتفاقيـة والـشرح أن يوضـح       القراءة املشتركة ل  من شأن   و. لالتفاقية
  ).٣٦الفقرة املرجع نفسه، (معينة يف التفسري 

أوضح رئيس اللجنة املخصصة يف بيانه أمام اللجنة الـسادسة، أن مـن بـني املـسائل الـيت أثـريت مـسألة مـا إذا                       )١١٩(
. اهم العــام علــى الــدوام أهنــا غــري مــشمولة وقــد رجــح التفــ. كانــت األنــشطة العــسكرية مــشمولة باالتفاقيــة 

متـس   هـذه املـادة ال  ’’، الـذي يـنص علـى أن        ١٢كان األمر، فإنه ينبغي اإلشارة إىل شرح اللجنة للمادة           وأيا
تسري على احلـاالت املتعلقـة بالرتاعـات         ، كما ال  ٣مبسألة احلصانات الدبلوماسية، املنصوص عليها يف املادة        
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االتفاقية مسائل تتعلق باحلـصانة النامجـة عـن الـدعاوى املدنيـة املتعلقـة بأعمـال الدولـة املنتهكـة                     
 . سيما منها حظر التعذيب مرة، واللقواعد حقوق اإلنسان واليت هلا طابع القواعد اآل

 إلعـــداد تعليقـــات أوليـــة، )١٢٠(وعنـــدما أنـــشأت جلنـــة القـــانون الـــدويل فريقـــا عـــامال  - ٤٦
، بشأن املـسائل املعلقـة ذات الـصلة مبـشاريع املـواد املتعلقـة               ٥٣/٩٨بقرار اجلمعية العامة     عمال

جلمعيــة العامــة إىل التطــور حبــصانات الــدول وممتلكاهتــا مــن الواليــة القــضائية، وجهــت انتبــاه ا  
. احلاصل يف ممارسة الدول والتشريعات املتعلقة بالدعاوى املدنية املرفوعة أمـام احملـاكم الوطنيـة              

ــاة       ــة الوف ــة بــرفض احلــصانة يف حال ــدعاوى تقــام مــستندة إىل قــوة احلجــة القائل وكــان هــذه ال
ان هلـا طـابع القاعـدة       الضرر الشخصي النامجة عن أعمال لدولة تنتهك قواعد حقوق اإلنـس           أو

 الــيت أكــدت بينوشــيهووجــه االنتبــاه إىل قــضية . )١٢١(ســيما منــها حظــر التعــذيب  اآلمــرة، وال
__________ 

 مـن االتفاقيـة الـيت تـستثين األنظمـة      ٢٦ومن املفهوم أيضا أن املادة    ). ٣٦، الفقرة   A/C.6/59/SR.13(املسلحة  
 تـرجح   ١٩٧٢القائمة تفيد ضمنا بالضرورة أن الصكوك من قبيل االتفاقية األوروبية حلصانات الـدول لعـام                

لـيس  ” : مـا يلـي     من هذه االتفاقية على    ٣١وتنص املادة   . على األقل فيما بني الدول األطراف يف االتفاقيتني       
امتيازات تتمتع هبـا دولـة متعاقـدة فيمـا يتعلـق بـأي شـي تقـوم بـه                     يف هذه االتفاقية ما ميس بأي حصانات أو       

امتنـع عـن القيـام بـه        مت أو  يءأي شـ   متتنع عن القيام به قواهتا املسلحة فوق إقلـيم دولـة متعاقـدة أخـرى أو                أو
ية بشأن حـصانة الـدول واتفاقيـة األمـم املتحـدة اجلديـدة،          ويف حلقة دراس   .“فيما يتعلق بقواهتا املسلحة تلك    

ــوبر / تــشرين األول٥املعقــودة يف تــشاذام هــاوس، يف   ــة  الــسيد ، كــان ٢٠٠٥أكت هــافنر الــذي تــرأس اللجن
األنـشطة العـسكرية يف حـاالت     املخصصة أقل جزما عندما قال إن شرح جلنة القانون الدويل قد استثىن فعال           

وكـان الـسؤال املطـروح هـو معرفـة مـا إذا كانـت كافـة األنـشطة          .  تطبيـق االتفاقيـة  الرتاع املسلح مـن نطـاق   
ر ببيــان رئــيس اللجنــة املخصــصة، الــذي ردد صــيغة اللجنــة، لكنــه وذكَّــ. العــسكرية مــشمولة هبــذا االســتثناء

ص أضاف أن انطباعه يوحي له بأهنا تشمل كافة األنشطة العسكرية لكنها تترك للدول منفـردة أمـر اسـتخال             
األنـشطة  ’’والحظ أندرو ديكنسن يف احللقة الدراسـة ذاهتـا أن مفهـوم          . النتائج اخلاصة هبا بشأن هذه املسألة     

فقد تتطلـب نتـائج أحـداث تقـع وقـت احلـرب       . ‘‘احلاالت املتعلقة برتاعات مسلحة  ’’أوسع من   ‘‘ العسكرية
ــة    ــراءات املدنيـ ــة علـــى حـــصانات الـــدول يف اإلجـ ــادئ خمتلفـ ــية متـــاح  ومـــوجز . تطبيـــق مبـ ــة الدراسـ احللقـ

ــى ــوان علـ ــايل العنـ ــه  (http://www.chathamhouse.org.uk/files/3280_ilpstateimmunity.pdf: التـ ــع عليـ يف أُطُلـ
املالئـم تنـاول مـسالة      مـن   ويف تعليقات اليابـان علـى هـذا املوضـوع، اعتـربت أن              ). ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢١

قـضائية ثنائيـا واسـتبعاد القـوات املـسلحة املرابطـة يف دولـة               حصانات القوات املسلحة األجنبيـة مـن الواليـة ال         
  .، املرفقA/48/464الوثيقة انظر أخرى من نطاق مشاريع املواد، 

ل املوضـوعية املعلقـة     ئ دعت اجلمعيـة العامـة اللجنـة إىل أن تقـدم أي تعليقـات بـشأن املـسا                  ٥٣/٩٨يف القرار    )١٢٠(
لدول وممتلكاهتا مـن الواليـة القـضائية مراعيـة التطـورات األخـرية يف        املتصلة مبشاريع املواد املتعلقة حبصانات ا     

  .ممارسة الدول وغريها من العوامل املتصلة هبذه املسألة منذ اعتماد مشاريع املواد
علـى ســبيل املثــال، عــدل قـانون حــصانات رؤســاء الــدول األجانـب، يف الواليــات املتحــدة، ليــشمل اســتثناء     )١٢١(

 علـى   ١٩٩٦ من قانون مكافحة اإلرهاب وتفعيل عقوبـة اإلعـدام لعـام             ٢٢١املادة  وتنص  : جديدا للحصانة 
وفـاة   يطالب فيها بتعويضات نقديـة مـن دولـة أجنبيـة لـضرر شخـصي أو      ’’: تقبل يف أي حالة    أن احلصانة ال  

ــل خــارج اإلطــار القــضائي، أو   ناجتــة عــن عمــل مــن أعمــال التعــذيب أو    أخــذ  ختريــب الطــائرات، أو  القت
  .)United States, Public Law 104-132, 110 Stat. 1214 (1996)(. “... الرهائن
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ــها مــسؤولو       ــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان الــيت يرتكب حــدود احلــصانة فيمــا يتعلــق باالنت
لــدفع احلــصانة عــن القــرارات املؤيــدة لانتفــاء ورغــم أن القــضية متيــز اســتنتاجها بــشأن . الدولــة

حبصانة العاهل فيما يتعلق بالدعاوى املدنية استنادا إىل أهنا تتعلـق مبالحقـة جنائيـة، فـإن اللجنـة                  
حيـق هلـم الـدفع       الحظت أن القضية كانت مصدر تأييد للـرأي القائـل بـأن مـسؤويل الدولـة ال                

. ئيــةاجلنا ة يف أقــاليمهم ســواء يف الــدعاوى املدنيــة أو   بــباحلــصانة يف أعمــال التعــذيب املرتك  
والحظت اللجنة أن هذا التطـور مل يـتم حبثـه يف تنـاول املـسائل املعلقـة لكنـه يـشكل مـع ذلـك                  

 . تتناول املسألة غري أن االتفاقية ال. )١٢٢(تطورا حديثا ينبغي عدم جتاهله

 :وعلى سبيل اخلالصة، ينبغي إبداء التعليقات التالية  - ٤٧

غري أهنـا أشـارت بوضـوح إىل       . ‘‘اإلجراءات’’إن االتفاقية مل تعرف مصطلح        )أ(  
يشمل اإلجراءات اجلنائية يف أي جهاز من أجهـزة الدولـة خمـول      أنه ينبغي أن يفهم على أنه ال      

وهـذا  . )١٢٣(التسمية املستخدمة  سلطة ممارسة الوظائف القضائية بصرف النظر عن املستوى أو        
 . ذو الصلة الذي أرفقت به االتفاقية ٥٩/٣٨ما أكده القرار 

بذلت حماولة أثناء صوغ مشاريع املـواد املتعلقـة حبـصانات الـدول وممتلكاهتـا            و  )ب(  
من الوالية القـضائية بغـرض تنـاول مـسألة احلـصانات مـن حيـث األشـخاص علـى األقـل فيمـا                         

ويف هناية املطاف، تركت املسألة مفتوحـة بـإدراج حكـم وقـائي             . يتعلق بعاهل الدولة ورئيسها   
وانطلقـــت اللجنـــة، يف دراســـتها االستقـــصائية  . مـــن االتفاقيـــة ٣ظـــل قائمـــا باعتبـــاره املـــادة  

يف جهد تـدوين حـصانات الـدول    ’’ مفاده أن من املناسب أن تدرج     من افتراض ،  ١٩٤٩ لعام
، وانتـهى هبـا األمـر إىل عـدم إدراج           ‘‘وممتلكاهتا من الوالية القـضائية، حـصانات رئـيس الدولـة          

املتعلقة حبصانات الدول وممتلكاهتا مـن الواليـة        حكم موضوعي بشأن املسألة يف مشاريع املواد        
 . ما كان من شرط وقائي القضائية اللهم إال

واستند كثريا االقتراح الـذي قدمـه املقـرر اخلـاص سوشـاريتكول والرامـي إىل             )ج(  
إدراج حــصانات مــسؤويل الــدول بــصفتهم الشخــصية يف نطــاق مــواد احلــصانات مــن الواليــة  

من اتفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية، وهـذا مـا يتـسق فيمـا يبـدو مـع             ٣١القضائية إىل املادة    
وتباينـت اآلراء املعـرب عنـها بـشأن         . )١٢٤(هج اليت اتبعتها بعض البلـدان علـى الـصعيد احمللـي           الُن

__________ 
ــضائية،         )١٢٢( ــة القــ ــن الواليــ ــا مــ ــدول وممتلكاهتــ ــصانات الــ ــين حبــ ــل املعــ ــق العامــ ــر الفريــ  A/CN.4/L.576تقريــ

  .١٣-٣، التذييل، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩ ... حولية
  ).أ) (١( ٢شرح املادة  )١٢٣(
  . على سبيل املثال، قانون حصانة الدول يف اململكة املتحدة،انظر )١٢٤(
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ــصانة، ال    ــق باحلـ ــزام املتعلـ ــصدر االلتـ ــري العاهـــل       مـ ــن غـ ــسؤولني مـ ــصل باملـ ــا يتـ ــيما فيمـ سـ
 .الدولة ورئيس

مبوجــب االتفاقيــة تــشمل امللــوك ورؤســاء الــدول بــصفتهم        الدولــةوكــون   )د(  
 وكذلك رؤساء احلكومات ورؤساء اإلدارات الوزارية، والـسفراء، ورؤسـاء البعثـات      - العامة

ــة وأي    -العــاملني بــصفتهم ممــثلني   ــة التــداخل بــني النظــام القــائم مبوجــب االتفاقي ــثري إمكاني  ي
سيما يف الظروف الـيت تثـور    العريف، وال حصانات خمولة من حيث األشخاص مبوجب القانون        

مت وقـد   . فيها مسألة احلصانة من حيث املوضوع فيما يتعلـق بـاجلرائم مبوجـب القـانون الـدويل                
 . أدناهتناول هذه املسائل بإسهاب يف اجلزء الثاين

ــة القــضائية اجلنائيــة فيمــا      )هـ(   وروعيــت يف املناقــشات مــسألة احلــصانة مــن الوالي
للجنـة يف أعماهلـا املتعلقـة مبدونـة       مبوجب القـانون الـدويل، الـيت شـكلت شـاغال      يتعلق باجلرائم 

. م بعـدم املـساس باألعمـال املتعلقـة هبـذه املـسائل            لِّاجلرائم املخلـة بـسلم اإلنـسانية وأمنـها، وسُـ          
 .وسيدرج تناول اللجنة هلذا اجلانب يف الفرع دال من هذا اجلزء

  
 ة والية املقاضاةاألساليب األخرى للحد من ممارس  -  ٣  

النظر يف شىت اجلوانب املتعلقة باحلصانات من الواليـة القـضائية باعتبارهـا حـاجزا               بعد    - ٤٨
ذات صـلة تـوفر قيـودا حتـد مـن      أخـرى  أعـاله، توجـد أسـاليب    ) د( ١-إجرائيا يف الفرع جيم   

للتقاضـي   عدم القابلية مسائل  ويتناول هذا املبحث    . ممارسة احملاكم للوالية على موضوع معني     
فيكـون  . فليـست كـل مـسألة تعـرض علـى احملكمـة تنتـهي بفـصل قـضائي              . ومبدأ عمل الدولـة   

ففـي بعـض نظـم القـانون        . )١٢٥(للتقاضـي عنـدما يـتم الفـصل فيـه وفقـا للقـانون              املوضوع قابال 
احمللية املستلهمة ملبدأ القانون الدستوري القاضي بفصل السلط، مثـة مـسائل معينـة يفتـرض أهنـا           

وانطالقـا مـن هـذا      . تعرض على احملاكم    اختصاص اجلهاز التنفيذي من احلكومة وال      تندرج يف 
املــستوى العــايل مــن العموميــة، فــإن حــصانة الــدول ومبــدأ عمــل الدولــة، باعتبارمهــا أســلوبني   

 . للتقاضيلتفادي املقاضاة، يندرجان معا يف مفاهيم القابلية
  

 للتقاضيعدم القابلية   )أ(  

يف دعوى سـواء كانـت الدولـة األجنبيـة طرفـا فيهـا        للتقاضي  عدم القابلية   دفع ب ميكن ال   - ٤٩
فـإذا احـتج   . )١٢٧(يف املرحلـة املوضـوعية    ، وميكن أن يتم ذلك يف املرحلة التمهيدية أو        )١٢٦(ال أم

__________ 
  .١٦٢، الصفحة )٢٠٠٣. (املرجع السالف الذكر، Malcolm N. Shaw: انظر )١٢٥(
  .٣٨٤املرجع السالف الذكر، الصفحة . ”… Fox, “International Law and Restraints: انظر )١٢٦(
  .املرجع نفسه )١٢٧(
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هبــا يف دعــوى تتعلــق بأعمــال تنفيذيــة أجنبيــة، تــرفض احملكمــة عــادة البــت يف ممارســة ســلطة      
التنـــازل  إبـــرام معاهـــدات دوليـــة أو إحـــالل ســـالم أو أجنبيـــة، مـــن قبيـــل خـــوض حـــرب أو 

 .)١٢٨(إقليم عن

 Buttes Gas and Oil and )٣رقـم  (شـركة غـاز ونفـط بـوتس ضـد هـامر       ضية ففي قـ   - ٥٠

Company v. Hammer (No. 3)
 معـامل هـذا   )Lord Wilberforce (، رسم اللورد ويلربفورس)١٢٩(

 :لنحو التايلاملبدأ، يف القانون اإلنكليزي على األقل، على ا

ولــذلك أعتقــد أن املــسألة األساســية هــي مــسألة مــا إذا كــان يوجــد يف القــانون          ’’  
ــدأ أعــم مفــاده أن احملــاكم ال   ــة ذات   اإلنكليــزي مب تنظــر يف معــامالت الــدول األجنبي

ورغــم أين أفــضل تفــادي اجلــدل بــشأن املــصطلحات، فإنــه يبــدو مستــصوبا   . الــسيادة
ــه    ــدأ، إن كــان ل ــار هــذا املب ــة’’نــوع مــن ال كوجــود، اعتب بــل كعمــل ‘‘ عمــل الدول

 .)١٣٠(‘‘االمتناع وأيستوجب من القضاء التحفظ 

ويف القــضية املعنيــة، كــان واضــحا للمحكمــة أنــه إذا مســح مبواصــلة اإلجــراءات، فإهنــا    - ٥١
مـن هـي الدولـة الـيت هلـا الـسيادة علـى              ) أ: (كانت ستـستلزم البـت يف مـسائل تتعلـق بــما يلـي             

حـدود اجلـرف القـاري بـني        و) ج(واتساع املياه اإلقليمية يف تلك املنطقـة؛        ) ب(منطقة معينة؛   
وكـان اخلـوض يف هـذه املـسائل مـن شـأنه أن يـستلزم النظـر يف معـىن وأثـر اإلعالنـات                        . الدول

مبوجـب القـانون    ‘‘ عدم قانونيتها ’’  و ؛املوازية املدىل هبا، وما إذا كانت مبثابة اتفاق بني الدول         
ت احملكمة عن القيام بذلك بإقرارمها أن هذه املسائل ليست مـسائل ميكـن أن               وأحجم. الدويل

فإنـه  ’’وبصرف النظر عن كل إمكانية إحراج يف العالقات اخلارجيـة،           . تنظر فيها حمكمة حملية   
وســتكون احملكمــة يف جمــال قــضائي . طيعــة للبــت يف هــذه املــسائل توجــد معــايري قــضائية أو ال
 .)١٣١(‘‘مطروق غري

ــة    وب  - ٥٢ ــدم القابلي ــإن ع ــايل، ف ــة     للتقاضــيالت ــنظم القانوني ــم يف ال ــا تفه ــل كم ــى األق ، عل
أمريكية، متنع احملكمة الوطنية من البت يف بعـض املـسائل، مـن قبيـل العالقـات الدوليـة            األنكلو

يعـين   وال. )١٣٢(طيعـة للبـت يف تلـك املـسائل      الدول حبكـم افتقارهـا ألي معـايري قـضائية أو      نيب
تــستطيع أن تنظــر يف القــانون   أن احملكمــة مــشلولة حبيــث أهنــا ال للتقاضــي ليــة مبــدأ عــدم القاب

__________ 
  .٣٨٤، الصفحة )٢٠٠٣(جع السالف الذكر، ، املرShawانظر  )١٢٨(
  .International Law Report, vol. 64, p. 331وانظر أيضا . A.C. 888 [1982]: انظر )١٢٩(
  .٣٤٤املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٠(
  .٣٥١املرجع نفسه، الصفحة  )١٣١(
  .٣٦٤صفحة املرجع السالف الذكر، ال. ”… Fox, “International Law and Restraints: انظر )١٣٢(
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للمحكمـة، يف ظـروف     جيـوز   علـى سـبيل املثـال،       ف. تـستنتج حـصول انتـهاك للقـانون        الدويل أو 
 .)١٣٣(مالئمة، أن تنظر يف حمتوى القانون الدويل وتقرر ما إذا كانت ستعترف بقانون أجنيب

  
 مبدأ عمل الدولة  )ب(  

مركـزه  ، لكنه معامله الدقيقة وكـذا       للتقاضييرتبط مبدأ عمل الدولة مببدأ عدم القابلية          - ٥٣
فــبعض الــشراح جزمــوا بأنــه يف جــوهره مبــدأ لتنــازع  . غــري واضــحةأمــور يف القــانون الــدويل 

. )١٣٥(؛ يف حني زعم البعض اآلخر أنه ليس قاعدة من قواعد القانون الـدويل العـام    )١٣٤(القوانني
__________ 

 Lord Nicholls in Kuwait Airways Corp v. Iraqi Airways Co. et al. (No. 2). 16 May 2002. [2002]:انظـر  )١٣٣(

UKHL 19. para. 26.  
  :وهو متاح أيضا على العنوان التايل    
    http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd020516/kuwait-1.htm) ُخـر مـرة    آلع عليه   طا

   :١٤٠وقال اللورد هوب، يف الفقرة ). ٢٠٠٨فرباير / شباط٥يف 
والقاعـدة الذهبيـة هـو      . إن جوهر الدفع بالنظام العام، كما أراه، هو أنه دفع غري مقيد إىل هـذا احلـد                ’’      

ه وتستوجب هذ . وجوب احلرص على عدم توسيع نطاق تطبيقه إىل ما يتجاوز احلدود احلقيقية للمبدأ            
. غـري أن الـتحفظ هـو املطلـوب ولـيس االمتنـاع            . احلدود التحفظ القضائي، كلما كان مثة جمال للشك       

منــازع أن قاعــدة مــن قواعــد  حاجــة إىل الــتحفظ بــدعوى النظــام العــام عنــدما يكــون واضــحا بــال وال
  .‘‘قد انتهكتمستقرة استقرارا بيِّنا القانون الدويل 

 .”Louis Henkin.“Act of State today: Recollections in Tranquilityر عمومـا،  لإلطـالع علـى شـىت اآلراء، انظـ     )١٣٤(

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 6 (1967), p. 175 .  وانظـر أيـضا :House of Lords, Regina v. 

Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet Ugarte, 

25 November 1998  ، وردت يفInternational Legal Materials, vol. 37, 1998)   ــم ــت اســ حتــ
“Pinochet (No. 1)”( ،Lord Nicholls, at p. 1331:  

أمريكي كان موضوع تطبيق غري مؤكد مينع احملاكم  مبدأ عمل الدولة هو مبدأ يف القانون العام األنكلو       ’’      
 مشروعية بعض األعمال املـضطلع هبـا يف ممارسـة سـلطة أجنبيـة داخـل بلـد أجـنيب                     يفنظر  اإلنكليزية من ال  

 دوق برونسويك ضـد ملـك هـانوفر       يف قضية    مثال(وأفادت فتاوى القرن التاسع عشر      . أحيانا خارجه  أو
)Duke of Brunswick v. King of Hanover (1848) 2 H.L.Cas. 1 ( أنــدرهيل ضــد هرنانــديز وقــضية 
)Underhill v. Hernandez (1897) 169 U.S. 456 (ويـذهب  . أنـه ميثـل قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدويل       ب

الــرأي احلــديث إىل أن املبــدأ هــو مبــدأ يف القــانون احمللــي يعكــس اعترافــا مــن احملــاكم بــأن بعــض مــسائل   
يف أنـه  و) Buttes Gas and Oil Co. v. Hammer [1982] A.C. 888(الـسياسة اخلارجيـة غـري قابلـة للتقاضـي      

 التدخل القضائي يف العالقـات اخلارجيـة علـى جمـال اختـصاص               بصفة خاصة قد يتطاول    الواليات املتحدة 
  .“)Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino 376 U.S. 398(الفرعني اآلخرين من أجهزة احلكم 

 ,Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edition, p. 483 (Oxford and New York :انظـر  )١٣٥(

Oxford University Press, 2003) . البنك الوطين الكويب ضد ساباتينووانظر أيضا قضية) Banco Nacional de 

Cuba v. Sabbatino, 307F 2d 845 (1962), p. 855(:  
أعمــال احلكومــات يــنص مبــدأ عمــل الــدول بإجيــاز علــى أن احملــاكم األمريكيــة لــن تنظــر يف صــحة    ’’      

وهذا املبـدأ قاعـدة مـن قواعـد تنـازع        ...  األجنبية اليت تقوم هبا بصفتها كيانات ذات سيادة يف إقليمها         
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يف ‘‘ عمـل الدولـة   ’’اح علـى األقـل سـبعة تطبيقـات اسـتخدمت فيهـا عبـارة                وحدد أحـد الـشر    
. ألغراض هـذه الدراسـة    ‘‘ أعمال الدولة ’’وقد يلزم التمييز بني نوعني من       . )١٣٦(البيئة القانونية 

عندما متنح حلكومة أجنبيـة احلـصانة مـن        ‘‘ أعمال الدولة ’’ فعال) د( ١-جيموقد تناول الفرع    
لدولـة  احصانة  ذلك من   واعتربت  . مبمتلكاهتا يما يتعلق هبا هي نفسها أو     اإلجراءات القانونية ف  

ينطـوي علـى عمـل حلكومـة دولـة، مـن قبيـل              ‘‘ آخـر للدولـة    عمال’’غري أن مثة    . بدقيق العبارة 
وهذا النـوع مـن   . قوانينها، ولن يكون موضع حتري يف إجراءات قانونية يف حماكم دولة أخرى 

ووفقـا  . )١٣٧(دولة أجنبيـة  كون طرفا فيها شخص من اخلواص أوي إجراءات ي  فالدفع قد يثار ف   
 : اليت تعترب املثل التقليدي )Underhill v. Hernandez (أندرهيل ضد هرينانديزلقضية 

كل دولة ذات سيادة ملزمة بأن حتترم استقالل كل دولـة أخـرى ذات سـيادة، ولـن       ’’  
ويلـزم االنتـصاف مـن      . مـه تبت حماكم بلد يف أعمال حكومة بلد آخر متت داخل إقلي          

 .)١٣٨(‘‘سيادة فيما بينهاالسلطات ذات ال تتيحهاهذه األعمال عن طريق وسائل 

وإذا كان مبدأ عمل الدولة قد استقر يف نظم القانون العام األنكلوأمريكي، فإنه نـادرا            - ٥٤
 لقــانونمــن دفـوع ا فمبــدأ عمـل الدولــة دفـع   . )١٣٩(مـا اسـتخدم يف حمــاكم نظـم القــانون املـدين    

وهـذا املبـدأ   . )١٤١( دفـع غـري إجرائـي     عمل الدولة  احلصانة، فإن بفع  للد فاوخال. )١٤٠(املوضوعي
لــوكس  أعلـن القاضـي كـاردوزو يف قـضية     نومنــذ أ. )١٤٢(بـل خيـضع السـتثناءات   . غـري مطلـق  

يف ) Loucks v. Standard Oil Co of New York (ضد شركة ستاندراد أويل كـو أوف نيويـورك  
ــن تــستبعد النظــر يف أي مرســوم أجــنيب إال  قــول مــشهور أن احملــاك  ــدما  م ل ــدأ  ’’عن ينتــهك مب __________ 

بـل   ... القوانني اليت تطبقها احملاكم األمريكية؛ وليست يف حد ذاهتا قاعدة مـن قواعـد القـانون الـدويل                 
  .‘“ عنه باطليصدر العاهل ال’من مفهوم حصانة العاهل ألن إهنا تنبع 

 Philip Allott, “The Courts and the Executive: Four House of Lords Decisions”, Cambridge Law :انظـر  )١٣٦(

Journal, vol. 36 (1977), p. 270.  
  .٣٦٤املرجع السالف الذكر، الصفحة . ”… Fox, “International Law and Restraints: انظر )١٣٧(
  .Underhill v. Hernandez, 168 U.S. 250, 18 S.Ct. 83, 42 L.Ed. 456 (1897)، يل ضد هرنانديزأندرهانظر قضية  )١٣٨(
 أن حمــاكم ،٦٢٤ املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة ، وآخــرون،Firmage وفريمــيج ،Oliver يالحــظ أوليفــر )١٣٩(

 كانـت ستـسري يف حـاالت    نظم القانون املدين تستخدم املبدأ ملنع النظر يف مـشروعية قاعـدة قانونيـة أجنبيـة              
غـــري أنـــه . القاعـــدة األجنبيـــة الـــيت مـــن شـــأهنا أن تنتـــهك النظـــام العـــام لدولـــة احملكمـــةال تطبـــق و. أخـــرى
  .استخدم مصطلح عمل الدولة ما قليال

ــصفحة   . ”… Fox, “International Law and Restraints :انظــر )١٤٠( ــذكر، ال ــسالف ال وانظــر . ٣٦٤املرجــع ال
  .٥٠املرجع السالف الذكر، الصفحة  . ..Brownlie, Principles أيضا

 املوقــف الــذي اختــذه بعــض الفقهــاء الــذين يعتــربون احلــصانة مــن حيــث املوضــوع دفعــا      ، مــع ذلــك،انظــر )١٤١(
  .٢١٣موضوعيا؛ انظر أدناه، احلاشية 

  .٣٨٤ة املرجع السالف الذكر، الصفح. ”… Fox, “International Law and Restraints. انظر عموما )١٤٢(
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ينتهك مبـدأ أساسـيا مـن    ’’عندما  م لن تستبعد النظر يف أي مرسوم أجنيب إال       مشهور أن احملاك  
 عريقــا مــن تقاليــد اتقليــد  شــائعا مــن مفــاهيم مكــارم األخــالق، أوامفهومــ مبــادئ العدالــة، أو

جيــوز تنفيــذه يف دولــة احملكمــة إذا كــان   فــإن عمــل احلكومــة األجنبيــة ال ،)١٤٣(‘‘الــصاحل العــام
الـيت  ) Oppenheimer v. Cattermole (أوبنـهامير ضـد كـاترمول   يف قـضية  و. منافيـا للنظـام العـام   

والــذي حيــرم  ١٩٤١كانــت تتعلــق مبرســوم حكومــة االشــتراكية الوطنيــة ألملانيــا الــصادر عــام  
، قـال   ميترتب على ذلـك مـن مـصادرة ملمتلكـاهت         ما  املهاجرين اليهود من جنسيتهم األملانية مع       

القبيـل يتـوخى املـصادرة ويتـسم بـالتمييز العنـصري يـشكل              اللورد تشيلسي إن قانونا مـن هـذا         
ــزم    ــسان يل ــهاكا خطــريا حلقــوق اإلن ــهانت ــا    مع ــرفض إطالق ــى حمــاكم اململكــة املتحــدة أن ت  عل

 .)١٤٤(قانونا االعتراف به

ــراق    ويف   - ٥٥ ــريان العـ ــركة طـ ــد شـ ــريان الكويـــت ضـ ــركة طـ ــم قـــضية (قـــضية شـ ) ٢رقـ
)Kuwait Airways Corp v. Iraqi Airways Co. (No. 2)(الحظ اللورد نيكولز بالتايل ،: 

ــد البــت يف مــسألة  ’’   ــة إىل القــانون األجــنيب، ال عــن طريــق  عن ــد وأن تكــون   اإلحال ب
، متارسها استثناء وبأكرب قـدر مـن احليطـة، لـصرف النظـر      تبعيةحملاكم هذا البلد سلطة  

ــد         ــادئ الع ــسا مبب ــذلك م ــام ب ــدم القي ــدما يكــون ع ــانون أجــنيب عن ل عــن حكــم يف ق
. واإلنــصاف األساســية الــيت تــسعى احملــاكم إىل تطبيقهــا يف إقامــة العــدل يف هــذا البلــد

لكـن املبـدأ    . ، وهـو مثـال مهـم      احلالـة فاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان مثال هلذا       
ذلـك أمـرا   يكـون  فلـن  . ميكن قـصره علـى فئـة مـن معينـة مـن القـوانني غـري املقبولـة                 ال

كون القوانني غري مقبولة يف جوهرها ألسباب أخـرى غـري     قد ت إذ  . منطقيا وال معقوال
 .)١٤٥(‘‘انتهاكات حقوق اإلنسان

فقـد اسـتظهر يف دعـاوى جنائيـة         .  ميكن اإلشارة إليها يف هذه املـسألة       ةومثة نقطة أخري    - ٥٦
ـــالدفع  ــة’’ب ــة’’غــري أن هــذا النــوع مــن   .)١٤٦(‘‘بعمــل الدول املــستند إىل قاعــدة ‘‘ عمــل الدول

__________ 
  .NE 198 at 202 120 (1918): انظر )١٤٣(
  .AC 249 at 277-278 [1976]: انظر )١٤٤(
  :واستنتج اللورد هوب ما يلي. ١٨الفقرة  )١٤٥(

أود أن أقـول إن العمـل التــشريعي للدولـة األجنبيـة الــذي ينتـهك انتـهاكا صــارخا قاعـدة مــستقرة        .... ’’      
 القـانون احمللـي  تعترف حماكم هذا البلد بأنه يشكل جزءا مـن   بوضوح من قواعد القانون الدويل ينبغي أال     

  .‘‘لتلك الدولة
رغـم تبـاين اآلراء الـيت أعـرب عنـها بـشأن            ”إنـه   ) ١رقـم    ( بينوشـيه  هـاديل يف قـضية     فللـورد سـيلن أو    اقال   )١٤٦(

العتقـال  فإنـه مـا إن يثبـت أن رئـيس الدولـة الـسابق حتـق لـه احلـصانة مـن ا                      ...  يشمله مبدأ عمل الدولـة،     ما
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جيـوز   ويفتـرض أن الدولـة ال     . ، يتعلق باحلـصانة مـن حيـث املوضـوع         ‘‘ على ند  لندسيادة   ال’’
 دون رضـاها    ،يف دولـة أخـرى    ‘‘ عمـل دولـة   ’’هلا أن حتاكم شخصا على عمل جنـائي يـشكل           

‘‘ اجلهــاز’’واســتنادا إىل كيلــسن، فــإن الدولــة الــيت تــصرف بامسهــا . مبحاكمــة ذلــك الــشخص
 بـذلك العمـل،   ها عـن انتـهاك القـانون الـدويل    تكون مـسؤولة وحـد  ) حاكما كان أم مسؤوال   (

ــة يف   يكــون مــسؤوال، إال  يف حــني أن مرتكــب الفعــل نفــسه ال   يف حــاالت التجــسس واخليان
ففــي . )١٤٨(وذهــب رأي إىل أن هــذه القاعــدة العامــة مــستقرة يف القــانون الــدويل. )١٤٧(احلــرب
ئم ضـد اإلنـسانية     ، حوجج بأن اجلرائم املرتكبة ضد الشعب اليهـودي، جـرا          )١٤٩(إيشمانقضية  

ليــست ‘‘ أعمــال دولــة’’وجــرائم حــرب اهتــم بارتكاهبــا املتــهم خــالل قيــام بواجبــه وشــكلت   
أوال، . ورفضت احملكمـة املركزيـة هـذه الفكـرة لعـدة أسـباب      . الدولة األملانية  مسؤولة عنها إال  

. دوليـة قـانون األمـم فيمـا يتعلـق بـاجلرائم ال           قد أبطلـه فعـال    ‘‘ عمل الدولة ’’الحظت أن نظرية    
 مث اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عنــدما أكــدت يف   )١٥٠(ورفــضته احملكمــة العــسكرية الدوليــة 

ــ ١٩٤٦ديـــسمرب /كـــانون األول ١١املـــؤرخ ) ١-د (٩٥قرارهـــا املـــؤرخ  . رنربغومبـــادئ نـ
 ١٩٤٦ديـسمرب   /كـانون األول   ١١املـؤرخ   ) ١-د (٩٦أكدت اجلمعية العامة، يف القرار       كما

ومــن األمثلــة علــى رفــض هــذا الــدفع يف . ة جرميــة مبقتــضى القــانون الــدويلأن اإلبــادة اجلماعيــ
 جلنـة القـانون الـدويل       ا صـاغته  يترنربغ الـ  وحاالت اجلرائم الـشنيعة املبـدأ الثالـث مـن مبـادئ نـ             

 .واملادة الرابعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية

دولة اليت خططـت    ثانيا، رفضت احملكمة املركزية نظرية كيلسن، حيث الحظت أن ال           - ٥٧
 .معاملة الند للند، بل معاملة عصابة من اجملرمنيمعاملتها ميكن  ونفذته ال‘‘ للحل النهائي’’

وشــاطرت احملكمــة العليــا رأي احملكمــة . ورفــض أيــضا هــذا الــدفع أمــام احملكمــة العليــا   - ٥٨
ميكـن   إنـه ال املركزية، حيث قالت إنه أيا كانت قيمة مبدأ عمل الدولة يف احلـاالت األخـرى، ف               

__________ 
والتسليم على حنو ما بينته، فإن حماكم اململكة املتحدة لن تبث يف الوقائع املستند إليهـا إللقـاء القـبض، لكنـه           

  .‘‘االمتناع القضائي التحفظ أو’’، ستمارس ]غاز بوتيسيف قضية [س رعلى حد قول اللورد ويلربفو
 Hans Kelsen, “Collective and individual responsibility in international law with particular regard to :انظـر  )١٤٧(

punishment of war criminals”, California Law Review, vol. 31 (1942-1943), p. 530.  
 Prosecutor v. Blaškić, (IT-95-14), Appeals Chamber, Judgement on املدعي العام ضد بالشكيشانظر قضية  )١٤٨(

the Request of the Republic of Croatia for review of the decision of Trial Chamber II of 18 July 1997 

(Subpoena decision), para. 4 . وعمومــا، انظــر أيــضاAkehurst ٢٤٠ ، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة 
  .يليها وما

املـدعي العـام حلكومـة إسـرائيل     قـضية   و٢٨، الفقرة قضية املدعي العام حلكومة إسرائيل ضد أدولف إيشمان     )١٤٩(
  .١٤، الفقرة ) حمكمة استئناف جنائيةبصفتها(، احملكمة العليا ضد أدولف إيشمان

  .املرجع نفسه )١٥٠(
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 مـن ميثـاق احملكمـة العـسكرية     ٧أن يعتد به دفعا فيما يتعلق باجلرائم الدولية، علـى ضـوء املـادة       
فامليثـاق يف جـوهره يـنص علـى أن األفـراد      . رنربغ واتفاقية اإلبـادة اجلماعيـة  والدولية، ومبادئ ن 

ــرادى        ــيت تفرضــها ف ــة ال ــة بالطاع ــات الوطني ــوق االلتزام ــسمو ف ــات ت ــون واجب ــدوليتحمل .  ال
ميكن التمتع باحلصانة عنـد التـصرف وفقـا لـسلطة الدولـة،              انتهكت قوانني احلرب، فإنه ال     وإذا

 .الدويل إذا كانت الدولة بترخيصها بالعمل قد خرجت عن نطاق اختصاصها مبوجب القانون

الـيت  ‘‘ الـسيادة ’’املـستمد مـن مفهـوم       ‘‘ عمل الدولـة  ’’كما الحظت احملكمة أن مبدأ        - ٥٩
عـالوة  . مطلقة، ينبغـي تطبيقـه علـى نفـس املنـوال؛ فهـو نفـسه لـيس مبـدأ مطلقـا            سيادة   ليست

سـيما عنـدما     أساس للمبدأ عندما يتعلق األمر بأعمـال حيظرهـا قـانون األمـم، ال              على ذلك، ال  
فهـذه األعمـال، مـن      . ‘‘اجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية       ’’تكون هذه األعمال جـرائم مـن فئـة          

ــانون الــ  ــة الق ــة   زاوي ــا عــن الوالي ــسيادية’’دويل، ختــرج متام ــا   ‘‘ ال ــيت أمــرت بارتكاهب ــة ال للدول
بــد وأن يــساءلوا عليهــا   أقرهتــا، وبالتــايل، فــإن أولئــك الــذين شــاركوا يف هــذه األعمــال ال   أو

الدولـة  ‘‘ قـوانني ’’ بــ  مهمتهم، أو  الطابع الرمسي ملأموريتهم أو   أن يتذرعوا ب  ميكن   شخصيا وال 
فالقانون الدويل يفترض أن من املـستحيل أن تزكـي دولـة            . صرفوا مبقتضاها  ت ماليت يزعمون أهن  

 .ينتهك حمظورات جسيمة عمال

ميكـن   وحـاجج الـدفاع، أوال، بـأن األفـراد ال         : )١٥١(غنـورنرب وقدمت حجج مماثلـة يف        - ٦٠
أن يكونوا مسؤولني جنائيا مبوجب القانون الـدويل، ألن الـدول وحـدها هـي أشـخاص قـانون               

ثانيـا،  . ‘‘جرميـة قانونيـة دوليـة     ’’لدول وحدها هي اليت ميكن أن تكون مـسؤولة عـن            األمم؛ وا 
ن بعض األعمال املنسوبة إىل املدعى عليهم باعتبارها جرائم خملة بالسلم هـي أعمـال للدولـة،          إ
ــسند إال  ال ــة    ميكــن أن ت ــارهم أجهــزة للدول ــذين ارتكبوهــا باعتب ــراد ال ــة ولألف ــة . للدول ومعاقب

الـدفاع أقـر   أن غـري  . رارات بشأن احلرب والسالم إمنا يعين إبطال مفهـوم الدولـة        األفراد على ق  
أقامـه  الـذي  احلـد  ”بأن أعراف احلرب قـد أزالـت، بـصفة اسـتثنائية، ويف جـرائم حـرب معينـة                  

 .“الوطنية، بني الفرد الفاعل والقوى األجنبيةاحملترم للسيادة القانون الدويل 

ها وجود أي مبدأ يف القانون الدويل يـنص علـى أن الدولـة        االدعاء بدور هيئة  وأنكرت    - ٦١
األفـراد؛ فقـضايا القرصـنة     وحدها هي اليت ميكن أن تكون مسؤولة مبوجب القـانون الـدويل، ال          

__________ 
 Goering and others; International Military Tribunal at Nürnberg, 1 October؛ غورينـغ وآخـرين  يف قـضية   )١٥١(

1946, in Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, vol. 13, p. 203 at p. 221 .  وانظـر
 Memorandum submitted by the Secretary-General, The Charter and Judgment of the Nürnbergعمومـا،  

Tribunal: History and Analysis, document A/CN.4/5 (United Nations publication, Sales No. 1949.V.7) 
 Study by the Secretariat, Historical Review of Developments relating to Aggression :وانظــر كــذلك

(United Nations publication, Sales No. E.03.V.10).  
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واجبـات يفرضـها القـانون الـدويل مباشــرة     تتعلـق ب وخـرق احلـصار والتجـسس وجـرائم احلـرب      
 إمنــا تــدل علــى ضــرورة تأكيــد أن  غنــورنرببــل إن اجلــرائم الــيت هتــم ميثــاق  . )١٥٢(علــى األفــراد

تلــزم األفــراد فإهنــا لــن ’’ وأنــه مــا مل محقــوق الــدول وواجباهتــا هــي حقــوق الرجــال وواجبــاهت 
 .‘‘أحدا تلزم

ويف معرض رفضها ملبدأ عمل الدولة، أضافت هيئة االدعاء أن مـا أكدتـه سلـسلة مـن                    - ٦٢
ــة أخــرى      ــة ليــست هلــا ســلطة علــى دول ــسها    ذات ســيادة أواألحكــام مــن أن الدول علــى رئي

تـشكل   وال. ممثليها استند إىل مبادئ اجملاملة بـني األمـم والتعامـل الـدويل الـسلمي والـسلس                 أو
 حيــق هلــم - وراء الدولــة م ومــن هــ-تلــك األحكــام حجــة تفيــد بــأن مــن يــشكلون أجهزهتــا   

بنــاء علــى وه وســيطروا عليــه عنــدما قامــت تلــك الدولــة   شأىل كيــان ميتــافيزيقي أنــ إاالســتناد 
 .توجيهاهتم بنقض تلك اجملاملة اليت تقوم عليها قواعد القانون الدويل

ومل تتردد احملكمة يف تأكيد املـسؤولية اجلنائيـة لألفـراد مبوجـب القـانون الـدويل؛ فلقـد                    - ٦٣
أقر القانون الدويل منذ عهد بعيد الواجبات واملسؤوليات الواقعة على عـاتق األفـراد، وكـذلك                

 :وأكدت يف فقرة كثريا ما استشهد هبا ما يلي. لدولعلى عاتق ا

ميكـن إنفـاذ     كيانـات جمـردة، وال     يرتكب اجلرائم املخلة بالقـانون الـدويل رجـال، ال         ’’  
 .)١٥٣(‘‘مبعاقبة األفراد الذين يرتكبون تلك اجلرائم أحكام القانون الدويل إال

 : وخبصوص مبدأ عمل الدولة، أضافت احملكمة ما يلي  - ٦٤

ميكـن تطبيقـه علـى      مبدأ القانون الدويل الذي حيمي يف ظروف معينة ممثلي دولة ال  إن’’  
ميكن ملرتكيب هذه األعمـال      وال. إجرامية أعمال يدينها القانون الدويل باعتبارها أعماال     

 .)١٥٤(‘‘أن يتستروا وراء منصبهم الرمسي لإلفالت من العقاب يف إجراءات مالئمة

__________ 
باتفاقيـة   من اللـوائح املتعلقـة بقـوانني احلـرب الربيـة وأعرافهـا املرفقـة                 ٣١-٢٩بالنسبة للتجسس، انظر املواد      )١٥٢(

  .١٩٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨، )اتفاقية الهاي الرابعة(قوانني احلرب الربية وأعرافها 
، )يـة اناتفاقيـة الهـاي الث    (االتفاقية املتعلقة بقوانني احلرب الربيـة وأعرافهـا         اللوائح املرفقة ب   من   ٤١تنص املادة       

  : على ما يلي١٨٩٩يوليه /متوز ٢٩
حــق املطالبــة مبعاقبــة اجلنــاة، وعنــد الــضرورة، املطالبــة  خيــول إال وط اهلدنــة، الإن انتــهاك أفــراد لــشر’’      

  .‘‘التعويض عن األضرار املتكبدة
 Nazi Conspiracy and Aggression, Opinion and Judgment (Washington: United States Government:انظـر  )١٥٣(

Printing Office, 1947), p. 53  ورد يف املرجـع التـايل ، :Memorandum submitted by the Secretary-General, 

The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal ، ٤١املرجع السالف الذكر، الصفحة.  
  .٤٢-٤١لصفحتان ااملرجع نفسه،  )١٥٤(
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 :  من امليثاق وقالت٧ كما استندت إىل املادة  - ٦٥

فامليثــاق يف جــوهره يــنص علــى أن األفـــراد يتحملــون واجبــات تــسمو فـــوق         ...’’  
وإذا انتـهكت قـوانني احلـرب،       . االلتزامات الوطنية بالطاعة اليت تفرضها فرادى الدول      

ميكـن التمتـع باحلـصانة عنـد التـصرف وفقـا لـسلطة الدولـة، إذا كانـت الدولـة                      فإنه ال 
 .)١٥٥(‘‘مل قد خرجت عن نطاق اختصاصها مبوجب القانون الدويلبترخيصها بالع

 مـسائل تتعلـق     غنـورنرب  ويف   إيـشمان يف قـضية    ‘‘ عمـل الدولـة   ’’وتتناول معاجلـة مبـدأ        - ٦٦
 . أدناهاليت ستكون موضوع املزيد من البحث يف اجلزء الثاينوباحلصانة من حيث املوضوع، 

  
 احلصانة رفعاملسؤولية اجلنائية الفردية و  - دال  

الستنتاج ما إذا كان يرد أي شكل من أشكال االستثناء على قاعـدة ختويـل احلـصانة مـن                    - ٦٧
األمـر  ، درست حمكمة العدل الدولية يف قـضية  متقلد ملنصبه الوالية القضائية اجلنائية لوزير خارجية      

قواعـد متعلقـة    ، يف مجلة أمور، ما ورد يف صكوك قانونية منشئة حملـاكم جنائيـة دوليـة مـن                   بالقبض
املسؤولية اجلنائية لألشخاص الذين هلم صـفة رمسيـة، واسـتنتجت أنـه يتعـذر عليهـا أن                   باحلصانة أو 

كمـا  . )١٥٦(تقطع برأي يف وجود أي استثناء يف القانون الدويل العريف فيما يتعلـق باحملـاكم الوطنيـة                
 الفردية مفهومان مستقالن إىل     الحظت أن احلصانة من الوالية القضائية اجلنائية واملسؤولية اجلنائية        

مقابلتها للمفهومني، الحظت احملكمة أن احلصانة من الوالية القضائية إجرائية          خالل  ومن  . حد ما 
 .)١٥٧(بطبعها يف حني أن املسؤولية اجلنائية الفردية مسألة من مسائل القانون املوضوعي

عالقـات الديناميكيـة القائمـة      غري أن الشكالنية يف هذه الثنائية متيـل إىل طمـس طـابع ال               - ٦٨
فهـذه العالقـة بــني اهليئـات القـضائية اجلنائيـة الوطنيــة مـن جهـة واهليئـات القــضائية         . فيمـا يبـدو  

ــة مــن جهــة أخــرى   ــق باحلــصانة   )١٥٨(الدولي ــصلة مبــسائل تتعل وكمــا اســتنتجه  .  تظــل وثيقــة ال
ف املتزايــد بأمهيــة مــا فتــئ االعتــرا’’: األمــر بــالقبضقــضاة، يف رأيهــم املــستقل يف قــضية  ةثالثــ

ضــمان عــدم إفــالت مــرتكيب اجلــرائم الدوليــة اخلطــرية مــن العقــاب يــؤثر علــى احلــصانات الــيت 
 .)١٥٩(‘‘يتمتع هبا كبار شخصيات الدولة مبوجب القانون الدويل التقليدي

__________ 
  .٢املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٥(
  .٥٨، الفقرة األمر بالقبضقضية  )١٥٦(
  .٦٠الفقرة . املرجع نفسه، )١٥٧(
 ويف الـدويل،  القـانون  احلـصانات يف  ’’بـشأن   ) الرئيس الـسابق حملكمـة العـدل الدوليـة        (انظر بيان الرئيس شي      )١٥٨(

ــة   ــهاد حمكــم العــدل الدولي ــيس وزراء ‘‘اجت ــارة رئ ــشرين ٢٣ يف للمحكمــة مدغــشقر ، مبناســبة زي  /األول ت
  :وهو متاح على املوقع التايل، ٢٠٠٣ أكتوبر

    http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?p1=6&p2=1&pr=97&search=%22owed%22.  
  .٧٤الرأي املستقل املشترك هليغرت وكوميانس وبويرغنتال، الفقرة  )١٥٩(
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وبــصفة خاصــة، حــدث . ومثــة عالقــة وثيقــة بــني احلــصانة واملــسؤولية اجلنائيــة الفرديــة  - ٦٩
 القانون اجلنائي الدويل يف القرن العشرين يبدو أن هلمـا أثـرا علـى املناقـشات                 تطوران هامان يف  

إنشاء القضاء اجلنائي الدويل وتطور القانون املوضوعي املتعلق بعـدم          : املتعلقة بتطور احلصانات  
ولتحديـد  . االعتداد باملنصب الرمسي، وكـل منـهما يرفـع مـستوى املـساءلة يف اجلـرائم الفظيعـة                

احلصانة الوارد مناقشتها يف اجلزء الثاين مـن هـذه الدراسـة حتديـدا مالئمـا، يقـدم                سياق مسائل   
هذا الفـرع بالتـايل خلفيـة تارخييـة لنمـو القـانون اجلنـائي الـدويل واستعراضـا ألحكـام يف ذلـك                        

 .)١٦٠(القانون تتعلق بعدم االعتداد باملنصب الرمسي يف أغراض املسؤولية اجلنائية

 دويلالقضاء اجلنائي ال  -  ١  
إذا كانــت الوظيفــة التــشريعية للربملــان، يف اهليكــل الــداخلي للدولــة، تكملــها الــسلطات   - ٧٠

القــضائية للمحــاكم، وكــذلك إنفــاذ القــوانني، فــإن تطــورا مــن هــذا القبيــل مل حيــصل يف النظــام   
يف ففي إطار القانون الـدويل الكالسـيكي، فـإن حتـرمي اجلـرائم باعتبارهـا جـرائم                  . القانوين الدويل 

 إمكانية مماثلة يف منح والية البت يف هذه اجلـرائم حملكمـة         القانون الدويل مل يقترن برغبة مماثلة أو      
والواقــع أن تكييــف أعمــال معينــة بأهنــا جــرائم دوليــة قــد تطــور بــصورة   . جهــاز دويل  أودوليــة

داة مستقلة عن مسألة القضاء اجلنائي الدويل، إىل أن أصبح هذا األخري موضـوع حبـث جـدي غـ             
واســـتند النظـــام الـــدويل إىل القـــانون احمللـــي يف  . )١٦١()١٩١٩-١٩١٤(احلـــرب العامليـــة األوىل 

وكــان مثــة توجــه عــام حنــو ختويــل االختــصاص علــى اجلــرائم الدوليــة للــهيئات القــضائية . اإلنفــاذ
وأدت احلرب وعـدة حـوافز      . افتراض أن االختصاص ستمارسه تلك اهليئات القضائية       الوطنية أو 

  يف كفالـة واعترب هذا النظام أنـسب . ىل جعل املناقشة تنصب على القضاء اجلنائي الدويل       أخرى إ 
 .احمللي الضمانات اإلجرائية من أي تدابري تتخذها الدول املنتصرة على الصعيد

عالوة على ذلك، ولعل هذا هو األهم بالنسبة هلذه الدراسة، حام غمـوض مـا بـشأن القواعـد                     - ٧١
وبالتـايل فـإن   . )١٦٢(امللوك ورؤساء الدول وقادة احلرب املـدنيني عـن جـرائم احلـرب            اليت حتكم مسؤولية    

أهنـم ليـسوا مـسؤولني عـن أعمـال           حياكمون هنائيـا أو    التصور الذي كان سائدا هو أن رؤساء الدول ال        
أمــا املــسؤولني املــدنيني الــذين تقتــصر أنــشطتهم اإلجراميــة علــى إقلــيم دولتــهم، فــإن مبــدأ  . مرؤوســيهم

  .)١٦٣(يف حدود ما ينص عليه قانون الدولة اإلقليمية  إالساءلوني ليمية كان سائدا بدرجة جعلهم الاإلق
__________ 

نوقش أدناه بالتايل جوهر هذا التفاعل بني القانون اجلنائي الـدويل وحـصانات مـسؤويل الـدول أمـام اهليئـات                 )١٦٠(
ــة ســواء فيمــا يتعلــ   ــاه  (ق باحلــصانة مــن حيــث األشــخاص   القــضائية الوطني ــاين، الفــرع ألــف، أدن ) اجلــزء الث

  .)اجلزء الثاين، الفرع باء، أدناه(احلصانة من حيث املوضوع  وأ
 Memorandum submitted by the Secretary-General, Historical Survey of the Question ofانظر بـصفة عامـة،    )١٦١(

International Criminal Jurisdiction (A/CN.4/7/Rev.1) (United Nations publication, Sales No. 1949.V.8) .
 Report on the Question of International Criminal Jurisdiction by Ricardo J. Alfaro, Special :وانظـر أيـضا  

Rapporteur (A/CN.4/15 and Corr.1), Yearbook … 1950, vol. II.  
  .٢، املرجع السالف الذكر، الصفحة Memorandum submitted by the Secretary-General (A/CN.4/7/Rev.1): انظر  )١٦٢(
  .املرجع نفسه )١٦٣(
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، بـدأ الـرأي الـسائد يتراجـع         )١٦٥( والفترة اليت تلتها   )١٦٤(ويف الفترة الفاصلة بني احلربني      - ٧٢
__________ 

ــام      )١٦٤( ــسالم لع ــاريس لل ــؤمتر ب ــة اقتراحــات يف م ــة    ١٩١٩كانــت مث ــة مبحاكم ــوم حمــاكم دولي ــي إىل أن تق  ترم
ــدول املهزومــة     ــسيات ال ــهمني احلــاملني جلن ــادئ األساســية  علــى االنتــ ’’األشــخاص املت هاكات اخلطــرية للمب

ومنــهم كافـة الــسلطات املدنيـة والعــسكرية، املنتميـة للبلــدان األعـداء، أيــا كـان منــصبهم،      ‘‘ للقـانون الـدويل  
كـانوا علـى    ودون متييز حبكم الرتبة، مبن فيهم رؤساء الدول الذين أمروا بانتهاك قوانني وأعراف احلرب، أو           

 حــد هلــا عاختـاذ تــدابري ملنعهــا، ووضــ  خل وامتنعــوا عــن التــدخل ملنعهــا أوكانــت هلــم ســلطة للتـد  علـم هبــا أو 
ينبغـي أن يـشكل دفعـا بالنـسبة ملـن قـاموا بارتكاهبـا         علـى أن يكـون مفهومـا أن ذلـك االمتنـاع ال         (قمعها   أو

 ,Commission on the Responsibility of the authors of the War and on Enforcement of Penalties“؛ )فعـال 

Report presented to the Preliminary Peace Conference”, American Journal of International Law, vol. 14 

(1920), pp. 95-154 .مـن معاهـدة فرسـاي    ٢٢٧عن املـادة   تسفر إال غري أن اخلالفات بني القوى املنتصرة مل 
 وليـام الثـاين مـن أسـرة هـوهرتولرن، اإلمرباطـور           اليت مبقتضاها وجهـت القـوى احلليفـة والـشريكة االهتـام إىل            

أمــام حمكمــة خاصــة؛ انظــر  ‘‘ جبرميــة قــصوى خملــة بــاألخالق الدوليــة وحرمــة املعاهــدات ’’األملــاين الــسابق، 
“Memorandum of reservations presented by the representatives of the United States to the Report of the 

Commission on Responsibilities”  فقـد جلـأ وليـام هـوهرتولرن إىل     . ومل جتـر احملاكمـة أبـدا   .  يف املرجـع نفـسه
ــدأ         ــدعوى مب ــشريكة ب ــة وال ــدول احلليف ــسابق لل ــسليم اإلمرباطــور ال ــة ت ــدا ورفــضت احلكوم ــةهولن  ال جرمي

  .بنص إال
 Draft Statute of the International Penal Court, as amended by theولالطـالع علـى املبـادرات األخـرى،        

Permanent International Criminal Court Committee of the International Law Association, 34th Report, 

Vienna (1927), pp. 113-125; Resolution of the Inter-Parliamentary Union on the Criminality of War of 

Aggression and of International Repressive Measures (1925), Union interparlementaire, compte rendu de 

la XXIIIème Conférence (Washington, 1925), pp. 46-50, and p. 801. Vœu of the International Congress of 

Penal Law concerning an International Criminal Court (Brussels, 1926), Premier congrès international de 

droit pénal, Actes du congrès, p. 634         ؛ ومـشروع النظـام األساسـي إلنـشاء دائـرة جنائيـة يف حمكمـة العـدل
 ونقـح يف    ١٩٢٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٦الدولية، الذي اعتمدته الرابطة الدوليـة للقـانون اجلنـائي، بـاريس،             

؛ واتفاقيـة إنـشاء حمكمـة جنائيـة دوليـة،      ٧، التـذييل  Memorandum of the Secretariat ورد يف، ١٩٤٦عـام  
، واملرفقة باتفاقية منع اإلرهاب واملعاقبـة عليـه،         ١٩٤٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦املفتوحة للتوقيع يف جنيف،     

 ١٩٤٣يونيـه  / حزيـران ٢١؛ واالسـتنتاجات الـيت اعتمـدهتا مجعيـة لنـدن الدوليـة يف             ٨، التـذييل    املرجع نفـسه  
 على إنشاء حمكمة جنائية دولية تكون هلـا واليـة النظـر يف الفئـات التاليـة مـن جـرائم                     ٣يف الفقرة   واليت تنص   

 ؛ ومشروع اتفاقية إنشاء حمكمة    ٩، التذييل   املرجع نفسه اجلرائم اليت يرتكبها رؤساء الدول،      ) د... ( احلرب
اء؛ ومــشروع اتفاقيــة إنــشاء بــ-٩ التــذييل املرجــع نفــسه،، ١٩٤٣جنائيــة دوليــة، مجعيــة لنــدن الدوليــة لعــام 

 علـى إنـشاء جلنـة جلـرائم     ١رائم احلرب تابعة لألمم املتحدة، مع مذكرة تفسريية، نصت فيها املادة جلحمكمة  
 ومعاقبــة األشــخاص املتــهمني بارتكــاب جرميــة خملــة بقــوانني احلــرب    ةاحلــرب تابعــة لألمــم املتحــدة حملاكمــ 

 املرجـع نفـسه،   منـصبه،    أي شخص بـصرف النظـر عـن رتبتـه أو           ومعاقبة   ةتكون هلا والية حماكم   ووأعرافها،  
  .١٠التذييل 

مــشروع اقتــراح إلنــشاء حمكمــة جنائيــة دوليــة، مــذكرة مقدمــة إىل جلنــة التطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل    )١٦٥(
 ،Historical Survey of the Question of International Criminal Jurisdictionوتدوينه مـن ممثـل فرنـسا، أوردتـه     

ــذييل املرجـــع الـــسابق الـــذكر،  ــة  ١١ التـ ــة بـــشأن جرميـ ــادة اجلماعيـــة؛ ومـــشروع اتفاقيـ ــده األمـــني اإلبـ  أعـ
ونص فيـه  .  اإلبادة اجلماعية، مع مرفقني بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية للمعاقبة على أعمال      )E/447( العام

 إذا ارتكــب تلــك األعمــال أفــراد  علــى أن تلــزم الدولــة بعــرض أعمــال العــدوان علــى حمكمــة جنائيــة دوليــة   
ــة أو  ــصفتهم أجهــزة للدول ــة أو  ب ــدعم مــن الدول ــها  ب ــدول   . بتغــاض من وهكــذا ســتحاكم احملكمــة حكــام ال

مـشروع اتفاقيـة بـشأن اإلبـادة اجلماعيـة مقـدم إىل اللجنـة        واألشخاص الذي يتآمرون مع هـؤالء احلكـام؛     أو
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إذا كانـت   فـ . يفسح اجملال لترتيبات تتناول طابع وهيكل النظام القانوين اجلنائي الـدويل احلـايل            ل
الدولة تعترب التخلي عن واليتها اجلنائية احمللية وإجبارها على تسليم مواطنيهـا إىل قـضاء أجـنيب                 
خمالفا ملبـدأ الـسيادة التقليـدي، فـإن إنـشاء حمكمـة دوليـة علـى حنـو سـليم هـو الـرد املالئـم مـن                         

ا احلكومـات   اجملتمع الدويل فيما يعتقد للتصدي ألي ختوف من أن بعـض اجلـرائم الـيت ترتكبـه                
وبإنـشاء حمكمـة    . يتأتى النظر فيها يف حماكم إقليمية      األفراد بصفتهم ممثلني للحكومات قلما     أو

تصرفت بالتوافق وبنـاء علـى إرادهتـا الـسيادية بالتـشاور مـع              من هذا القبيل، ستكون الدول قد     
 احملكمـة   الحظـت الـدائرة االسـتئنافية يف      وقـد   . )١٦٦(دول أخرى من أجل سيادة القانون الدويل      

اخلاصة لسرياليون، يف قرارها بشأن حصانة تشارلز تايلر من الواليـة القـضائية، أن مبـدأ سـيادة         
جيـوز لدولـة أن تبـت يف تـصرف           حيـث ال   -الدول ينبـع مـن املـساواة بـني الـدول يف الـسيادة               

ولـة  تعـد أجهـزة للد    وبالتـايل ليـست لـه صـلة باحملـاكم اجلنائيـة الدوليـة، الـيت ال          -دولة أخـرى    
 .)١٦٧(تستمد واليتها من اجملتمع الدويل بل
وكان إبرام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نتيجة هلـذا التحـدي للنـهج                 - ٧٣

وأتاح تدويل القـضاء اجلنـائي للمجتمـع الـدويل          . التقليدي والذي بدأ يف مطلع القرن العشرين      
للـدول مواصـلة اختـاذ التـدابري داخليـا لتنفيـذ            ويف الوقت ذاته، أتاح     . التغلب على قيود السيادة   

عناصر بديلـة عـن    وينبغي اعتبار كل هذه التطورات عناصر مكملة ال      . )١٦٨(االلتزامات الدولية 
 .)١٦٩(بل إن نظام روما يكمل القضاء الوطين. القضاء اجلنائي الوطين

__________ 
 إىل أن كـارل دونيتـز،   غنـورنرب خلـصت حمكمـة   و. ١٥، التـذييل   املرجع نفـسه  السادسة من الوفد الفرنسي،     

، وذلـك   ‘‘نشطا يف شنه للحرب العدوانية    ’’، كان   ١٩٤٥مايو  / أيار ٩ إىل   ١بصفته رئيسا لدولة أملانيا، من      
إىل األمـــــر الـــــذي أصـــــدره، بتلـــــك الـــــصفة، للجـــــيش األملـــــاين مبواصـــــلة احلـــــرب يف  جزئيـــــا اســـــتنادا 
ة مــــن قــــرار االهتــــام وحكــــم عليــــه بعــــشر ســــنوات ســــجنا،  بالتــــهمتني الثانيــــة والثالثــــ وأديــــن الــــشرق
ــر ــذكر،   ،Historical Review of Developments relating to Aggression ... انظـ ــسالف الـ ــع الـ  املرجـ

  .٥٣-٥١ الصفحات
 Report on the Question of International Criminal Jurisdiction by Ricardo J. Alfaro. Specialانظـر عمومـا،    )١٦٦(

Rapporteurاملرجع السالف الذكر ،.  
 Appeals Chamber, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision on Immunity from :انظــر )١٦٧(

Jurisdiction, Case No. SCSL-2003-01-I, 31 May 2004.  
ــرار  )١٦٨( ــؤرخ ) ٢٨-د (٣٠٧٤يف الق ــسمرب / كــانون األول٣امل ــاد ١٩٧٣دي ــق مبب ــدويل يف   واملتعل ــاون ال ئ التع

اكتشاف واعتقال وتسليم ومعاقبـة األشـخاص املـذنبني يف جـرائم احلـرب واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية،              
أعلنت املبادئ التاليـة للتعـاون الـدويل يف اكتـشاف واعتقـال وتـسليم ومعاقبـة األشـخاص املـذنبني يف جـرائم                 

 االعتبار الضرورة اخلاصة اليت تقـضي باختـاذ تـدابري علـى             احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، آخذة بعني      
الـــصعيد الـــدويل بغيـــة تـــأمني مالحقـــة ومعاقبـــة األشـــخاص املـــذنبني بارتكـــاب جـــرائم احلـــرب واجلـــرائم    

  :اإلنسانية ضد
تكون جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، أيا كان املكان الذي ارتكبت فيه، موضع حتقيق،               - ١’’      

ث عـن األشـخاص الـذين توجـد أدلـة علـى أهنـم قـد ارتكبـوا مثـل هـذه اجلـرائم، ويعتقلـون،                           ويتم البح 
  .ويقدمون للمحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبني
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  يف املوضوعغنورنربنظر جلنة مبادئ ا  -  ٢  

الـيت  ذاهتا  ء اجلنائي الدويل، بذلت جهود أيضا ملعاجلة املسألة         باإلضافة إىل إنشاء القضا     - ٧٤
إذا  أدت جزئيا إىل نـشأة احلركـة الراميـة إىل ضـمان املـسؤولية اجلنائيـة الفرديـة، أي مـسألة مـا                      

قــادة احلــرب املــدنيون ســيدرؤون املــسؤولية اجلنائيــة الفرديــة  رئــيس الدولــة أو كــان العاهــل أو
ام بالتـايل باملعاجلـة املوضـوعية ألي مـسألة معلقـة تتـصل باحلـصانة        حبكم منصبهم الرمسي، والقي   

 .عندما ميثل شخص أمام القضاء الدويل

لـصياغة  ’’وعندما كانت اللجنة بصدد صوغ مبادئ نورنربغ، ناقشت نطـاق واليتـها       - ٧٥
ة مبادئ القانون الدويل املعترف هبا يف النظام األساسي حملكمـة نـورنربغ ويف األحكـام الـصادر                

وكانـت املـسألة    ). ٢-د( ١٧٧واملنـصوص عليهـا يف قـرار اجلمعيـة العامـة            ‘‘ عن هذه احملكمـة   
املطروحة هي مسألة ما إذا كان ينبغي أن تتأكد اللجنة مما إذا كانت املبادئ الواردة يف ميثـاق                  

واسـتنتجت اللجنـة أن مبـادئ نـورنربغ قـد           . احملكمة وأحكامها تشكل مبادئ للقانون الـدويل      
__________ 

  .اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية لكل دولة احلق يف حماكمة مواطنيها بسبب جرائم احلرب أو - ٢”      
 ثنـائي ومتعـدد األطـراف، لوقـف جـرائم احلـرب            تتعاون الدول بعضها مـع بعـض، علـى أسـاس           - ٣”      

الـصعيدين الـداخلي والـدويل التـدابري         واجلرائم ضد اإلنسانية واحليلولة دون وقوعها، وتتخذ على كـال         
  .الغرض الالزمة هلذا

تعاون الدول بعضها بعضا يف اكتشاف واعتقال وحماكمة الذين يشتبه بأهنم ارتكبـوا مثـل هـذه                   - ٤”      
  .معاقبتهم إذا وجدوا مذنبنياجلرائم، ويف 

كقاعدة عامة، يقدم للمحاكمة األشخاص الذين توجد ضدهم أدلة علـى أهنـم ارتكبـوا جـرائم                  - ٥”      
ــوا فيهــا هــذه       حــرب أو جــرائم ضــد اإلنــسانية، ويعــاقبون إذا وجــدوا مــذنبني، يف البلــدان الــيت ارتكب
  .يم هؤالء األشخاصويف هذا الصدد، تتعاون الدول يف كل ما يتصل بتسل. اجلرائم

تتعاون الدول بعضها مع بعض يف مجع املعلومات واألدلة اليت من شـأهنا أن تـساعد علـى تقـدمي       - ٦”      
  . أعاله إىل احملاكمة، وتتبادل هذه املعلومات٥األشخاص املشار إليهم يف الفقرة 

ــادة   عمــال - ٧”       ــصادر يف   ١بأحكــام امل ــسمرب /ون األول كــان١٤ مــن إعــالن اللجــوء اإلقليمــي ال دي
جيوز للدول منح ملجأ ألي شخص توجد دواع جدية للظـن بارتكابـه جرميـة ضـد الـسلم                    ، ال ١٩٦٧

  .جرمية ضد اإلنسانية جرمية حرب أو أو
غري تشريعية، من شأهنا املساس مبا أخذت علـى          جيوز للدول أن تتخذ أية تدابري، تشريعية أو        ال - ٨”      

ا يتعلق باكتشاف واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبني يف جرائم          عاتقها من التزامات دولية فيم    
  .احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية

تتصرف الدول، حني تتعاون بغية اكتشاف واعتقال وتسليم األشـخاص الـذين توجـد أدلـة علـى                   - ٩      
ا ألحكـام ميثـاق   جرائم ضد اإلنسانية ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبني، وفقـ   أهنم ارتكبوا جرائم حرب أو    

األمم املتحدة وإعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بـني الـدول وفقـا مليثـاق               
  .املتحدة األمم

  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية١الديباجة واملادة  )١٦٩(
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وبالتــايل، فــإن مهمتــها ليــست هــي القيــام بــأي ). ١-د( ٩٥ا اجلمعيــة العامــة يف القــرار أكــدهت
تقييم هلذه املبادئ باعتبارها مبـادئ يف القـانون الـدويل بـل إن مهمتـها تقتـصر علـى صـياغتها،                      

علــى   ال- ٨ و ٧ و ٦ســيما تلــك اجملــسدة يف املــواد   وال-مركــزة علــى العناصــر املوضــوعية 
 .)١٧٠(ئيةاملسائل اإلجرا

__________ 
غـري أن  . ٣٥الفقـرة  ، ١٩٤٩مـايو  / أيـار ٩، ١٧ احملـضر املـوجز للجلـسة   ،  Yearbook … 1949. vol. I:انظـر  )١٧٠(

، فضل صياغة املبادئ العامة للقـانون       ١٩٤٩مايو  / أيار ٢٦،  ٢٨ احملضر املوجز للجلسة     سيل، املرجع نفسه،  
أن الفـرد خيـضع       أوال اويف رأيه، فإن حمكمة نورنربغ وحكمهـا أكـد        . الدويل اليت يستند إليها امليثاق واحلكم     

يه القانون الدويل اجلنائي، ويعاقب على أي انتهاك؛ وثانيا، رفضت النظرية القدميـة الـيت              للقانون الدويل، مبا ف   
فمنـصب رئـيس الدولـة،    . املسؤولني من املسؤولية الفردية عن أي عمل يـؤدى باسـم الدولـة    تعفي احلكام أو  

ــة وال   املوظــف ال احلــاكم أو أو ــسائل اجلنائي ــرح ســيل  . خيفــف مــن املــسؤولية  خيــول أي حــصانة يف امل واقت
: اسـتنادا إىل تأويـل أضـيق للواليـة الـيت أناطتـها هبـا اجلمعيـة العامـة                  املشروع التايل الذي رفضته اللجنة إمجاال     

حمكمـة نـورنربغ ويف األحكـام الـصادرة عـن هـذه احملكمـة        ميثـاق   إن مبادئ القانون الدويل املعترف هبا يف        ’’
  :هي كالتايل، املرجع نفسه

  .لقانون الدويل، مبا فيه القانون الدويل اجلنائي خيضع الفرد ل- ١”      
خيــول أي حــصانة يف املــسائل اجلنائيــة     املوظــف ال احلــاكم أو إن منــصب رئــيس الدولــة، أو   - ٢”      

  .خيفف من املسؤولية وال
إن هذه املسؤولية اجلنائية الشخصية لرؤساء الدول واحلكام واملـسؤولني مـستقلة عـن املـسؤولية              - ٣”      

  .عية للدولة اليت قد تصبح مسألة تبعيةاملوضو
ويترتـب علـى ذلـك      . للقانون الدويل، مبا فيه القانون الدويل اجلنائي، أولوية على القانون احمللـي            - ٤”      

أن احلكام ومسؤويل الدولة مسؤولون مباشرة عن جرائمهم وأفعاهلم اجلنائية الدولية سواء كانت هـذه               
وبالتايل، فإن كـل شـخص يرتكـب جرميـة          . نائي احمللي لبلداهنم أم ال    اجلرائم جرائم مبوجب القانون اجل    

  .عنها ويعاقب عليها باالمتناع، يكون مسؤوال  أوبالفعلخملة بالقانون الدويل، إما 
  .تشكل األوامر العليا دفعا كامال، بل تشكل ظرف ختفيف إذا اقتضت العدالة ذلك  ال- ٥”      
حملاكمة على اجلرائم واألفعـال اجلرميـة   يف اوالية دولية أنسب للغاية  يبدو أن إنشاء حمكمة ذات    - ٦”      

  .كبار املوظفني احلكام أو سيما منها تلك اليت يرتكبها رؤساء الدول أو الدولية، ال
تكون تلك احملكمة ملزمة بالضرورة باملبـدأ القاضـي بعـدم             يف الوضع الراهن للقانون الدويل، ال      - ٧”      

  .عقوبات؛ وهذا ما يفترض مسبقا إعداد وصوغ قانون جنائي دويلرجعية اجلرائم وال
  :ما يلي  وفقا مليثاق نورنربغ وأحكامها يعد يف الوقت الراهن جرائم دولية فعال- ٨”      
  اجلرائم املخلة بالسلم؛        
  جرائم احلرب؛        
  .اجلرائم ضد اإلنسانية        
  .‘‘...  اجلرائم املخلة بالسلم هي- ٩”      
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ووفقــا . )١٧١(نــورنربغ مــن ميثــاق حمكمــة ٧غته املعتمــدة إىل املــادة يويــستند املبــدأ الثالــث بــص 
يعفـي   ال موظفا حكوميـا مـسؤوال     للميثاق واألحكام، فإن تصرف فرد بصفته رئيسا لدولة أو        

 التمتـع   جتـوز لـه    ومـن ينتـهك قـوانني احلـرب، فإنـه ال          ’’ . ذلك الشخص من املسؤولية الدولية    
صانة عند التصرف وفقا لسلطة الدولة، إذا كانت الدولـة بترخيـصها بالعمـل قـد خرجـت                  باحل

  .)١٧٢(‘‘عن نطاق اختصاصها مبوجب القانون الدويل
 مـن امليثـاق   ٧ومل تستبق اللجنة، يف صياغتها للمبدأ الثالث، جلملة األخـرية مـن املـادة             - ٧٦

سألة يعــود للمحكمــة املختــصة أمــر     وارتــأت اللجنــة أن املــ   . ‘‘ختفيــف العقوبــة  ’’املتعلقــة بـــ  
 .)١٧٣(فيها البت

  

__________ 
، الـصادر لتنفيـذ مقتـضيات إعـالن موسـكو        ١٠مـن قـانون جملـس املراقبـة رقـم           ) أ (٤ظر أيضا املادة الثانية     ان )١٧١(

، وامليثـاق الـصادر     ١٩٤٥أغـسطس   / آب ٨ واتفـاق لنـدن املـؤرخ        ١٩٤٣أكتـوبر   / تشرين األول  ٣٠املؤرخ  
رمني املشاهبني، غـري    بذلك ولوضع أساس قانوين موحد يف أملانيا حملاكمة جمرمي احلرب وغريهم من اجمل             عمال

  :أولئك الذين تولت أمرهم احملكمة العسكرية الدولية
يف إدارة حكوميــة،  موظفــا مــسؤوال واء كــان رئــيس دولــة أو ســإن املنــصب الرمســي ألي شــخص، ’’      

  .‘‘خيوله حقا يف ختفيف العقوبة يعفيه من املسؤولية عن جرمية أو ال
علــى سكرية الدوليــة للــشرق األقــصى خمتلفــة وإن ظــل املبــدأ   مــن ميثــاق احملكمــة العــ٦ املــادة توكانــ      

  : عليه هو ما
مـن   بأمر من حكومته أو    كونه قد تصرف عمال    يكون املنصب الرمسي للمتهم، يف أي وقت، وال        ال”      

رئيس، ظرفا كافيا يف حد ذاته إلعفاء ذلـك املتـهم مـن املـسؤولية عـن أي جرميـة اهتـم هبـا، لكـن جيـوز                
  .‘‘ظروف يف ختفيف العقوبة إذا قررت احملكمة أن العدالة تقتضي ذلكاعتبار تلك ال

مـن النظـام األساسـي للمحكمـة الدوليـة        ) ٢(٧املادة   واستنسخت هذه الصيغة يف صكوك أخرى، انظر مثال           
حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم   

بقــرار  ، عمــال١٩٩٣مــايو / أيــار٢٥، املعتمــد يف S/25274الوثيقــة (، ١٩٩١يا الــسابقة منــذ عــام يوغوســالف
  ):بصيغته املعدلة بقرارات الحقة) ١٩٩٣ (٨٢٧جملس األمن 

حكوميـا، هـذا    مـسؤوال  حكومـة أو   املنـصب الرمسـي للمتـهم، سـواء أكـان رئيـسا لدولـة أو              ييعف ال’’      
  .‘‘خيفف من درجة العقوبة الشخص من املسؤولية اجلنائية وال

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشـخاص املـسؤولني           ) ٢(٦ويرد نص مماثل يف املادة          
عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل املرتكبـة يف إقلـيم                      

سؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة       رواندا واملواطنني الروانديني امل   
  .١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و / كانون الثاين١يف أراضي الدول اجملاورة بني 

  .١٠٣، الفقرة A/136، الوثيقة Yearbook … 1950. vol. II: انظر )١٧٢(
  .١٠٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٧٣(
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 نظر اللجنة يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها  -  ٣  

اســتأنفت اللجنــة عملــها بـــشأن مدونــة اجلــرائم املخلـــة بــسلم اإلنــسانية وأمنـــها يف          - ٧٧
 مــرة يف ، بعــد أن نظــرت يف املوضــوع ألول )١٧٤(بطلــب للجمعيــة العامــة  ، عمــال١٩٨٢ عــام
ــالف ــني عــامي  ت ــة واألربعــني  .)١٧٥(١٩٥٤ و ١٩٤٩رة الفاصــلة ب ــا الثالث ، )١٩٩١( ويف دورهت

اعتمدت اللجنة يف قراءة أوىل مشروع مدونـة اجلـرائم املخلـة بـسلم اإلنـسانية وأمنـها، مبـا فيـه                      
 : الذي ينص على ما يلي )١٧٦(١٣مشروع املادة 

 )الصفة الرمسية واملسؤولية (١٣املادة ’’  

ة وأمنــها مــن مــسؤوليته اجلنائيــة لــصفته  ييعفــى مرتكــب جرميــة خملــة بــسلم اإلنــسان  ال  
 .‘‘حكومة الرمسية، وخاصة لكونه قد تصرف بوصفه رئيس دولة أو

غـري أن صـيغ     . وقد صيغ مشروع املادة على شاكلة املبدأ الثالث مـن مبـادئ نـورنربغ               
واملدونـة بتأكيـدها    . أ يف املـستقبل   بصيغة املضارع، ما دام يتناول حاالت عديدة حيتمل أن تنش         

وأن ) ب(؛ ‘‘خيولــه حــصانة مــن تطبيــق املدونــة  املنــصب الرمســي للــشخص املتــهم ال ’’أن ) أ(
يعفيه من املسؤولية اجلنائية، فإهنا ختتـرق        دفع املتهم بأنه تصرف أثناء أدائه لوظائفه الرمسية ال        ’’

 ارتكبـت باسـم الدولـة بوصـفها كيانـا      أولئك املسؤولني ماديا عن جـرائم  تالحق  ستار الدولة و  
حقيقــة كونــه رئــيس دولــة ’’ومت تعــديل العبــارة الــواردة يف الــنص الــسابق وهــي  .)١٧٧(‘‘جمــردا
، وذلـك للتأكيـد     ‘‘حكومـة  حقيقـة كونـه يتـصرف بوصـفه رئـيس دولـة أو            ’’إىل  ‘‘ حكومة أو

 .)١٧٨(ركز على وقت ارتكاب اجلرميةاملدونة تعلى أن 

__________ 
 :  ينص على ما يلي١٩٥٤نص املعتد يف عام كان ال )١٧٤(

 ٣املادة ”        
يعفيـه مـن املـسؤولية عـن        ... ال   موظفـا حكوميـا مـسؤوال      إن تصرف شخص بصفته رئيس دولـة أو       ”      

  .‘‘ارتكاب أي من اجلرائم الواردة تعريفها يف هذه املدونة
    Yearbook … 1954. vol. IIيليها  وما٥٩، اجمللد الثاين، الفقرة ١٩٥١، .، وانظر بشأن الشروح، املرجع نفسه.  

  .١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٣٦/١٠٦القرار  )١٧٥(
ــرر اخلــاص،       )١٧٦( ــام، املق ــدم مــن دودو تي ــاين عــشر، املق ــر الث ــة، Corr.1 و A/CN.4/460التقري ، ١٩٩٤...  حولي

  ).١(الثاين  اجمللد
، ١٩٨٨ ... حوليـة . )A/CN.4/SR.2084 (٢٠٨٤اجللـسة  بيان رئيس جلنة الصياغة، كريـستيان توموشـات،          )١٧٧(

  .٧٢اجمللد األول، الفقرة 
  .٧٢ و ٧١تان املرجع نفسه، الفقر )١٧٨(
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ــ  - ٧٨ غـــري أن . ادة يف القـــراءة األوىل أي اعتـــراض لـــدى احلكومـــات ومل يثـــر مـــشروع املـ
 يالحــق فيهــا أولئــك  نأكــدت ضــرورة مراعــاة شــىت احلــاالت الــيت ميكــن أ    )١٧٩(كوســتاريكا
. تكـون يف حـد ذاهتـا قابلـة للتطبيـق           مشروع املادة قاعدة مبدئية، قـد ال      بدل جعل   املسؤولون،  

رورة تنــاول مــسألة حــصانة أولئــك    وعلــى نفــس املنــوال، أشــارت اململكــة املتحــدة إىل ضــ      
ومـن جهـة أخـرى، الحظـت بلـدان الـشمال            . )١٨٠(من اإلجراءات القـضائية   املمكنة  املسؤولني  

ميكــن إعفــاؤهم مــن املــسؤولية عــن    األورويب وجــوب افتــراض أن رؤســاء الــدول أنفــسهم ال  
 تطبـق   أعماهلم إذا كانت تلك األعمال تشكل جرميـة خملـة بـسلم اإلنـسانية وأمنـها؛ وجيـب أن                  

واعتـربت بولنـدا    . )١٨١(هذه املادة حىت وإن كان دسـتور دولـة معينـة يـنص علـى خـالف ذلـك                  
علــى احلــصانة الكاملــة لرؤســاء  يــرد قيــدا خطــريا، ولكنــه منطقــي ومعقــول،  ’’مــشروع املــادة 

ميكــن أن تكــون تــدبريا مــن شــأنه أن يــسمح هلــم بــأن يكونــوا فــوق  هــذه احلــصانة الف. الــدول
 .)١٨٢(‘‘خارجها بالنسبة للجرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها  أواملسؤولية اجلنائية

وفــضل املقــرر اخلــاص اســتبقاء مــشروع املــادة بــصيغته يف القــراءة األوىل؛ وكــان مــن     - ٧٩
احلكومـات   الصعب النص بتفصيل على شىت احلاالت اليت ينبغي يكون فيهـا رؤسـاء الـدول أو               

أكيد على املبدأ القاضـي بـأن يالحـق رئـيس الدولـة      وكان اجلانب املهم هو الت   . موضع مالحقة 
وهكـذا كـان الغـرض مـن املـادة      . ومة كلما ارتكب جرمية خملة بسلم اإلنـسانية وأمنـها      كاحل أو

يعفيـه مـن     ىل أن املنصب الرمسـي لفـرد يرتكـب جرميـة مبوجـب هـذه املدونـة ال                 إتوجيه االنتباه   
 فيهـا الفـرد أعلـى املناصـب الرمسيـة، مـن قبيـل               وحىت يف احلاالت الـيت يتقلـد      . املسؤولية اجلنائية 

 .)١٨٣(جنائيا احلكومة، يظل مسؤوال منصب رئيس الدولة أو

ــه  وهــذا الــرأي الــذي قبلتــه جلنــة الــصياغة، مالحظــة أن مــسألة      - ٨٠ مــا ميكــن أن يتمتــع ب
هـي  اإلجـراءات القـضائية     حـصانة مـن     احلكومات، من    ن، مبن فيهم رؤساء الدول أو     وملسؤولا

ينبغــي أن متــس  وال. نفيــذ وينبغــي تناوهلــا يف اجلــزء املتعلــق باملبـادئ العامــة مــن املدونــة مـسألة ت 
__________ 

  .٣٩، الفقرة  كوستاريكا،)اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٩٣ …حولية . A/CN.448الوثيقة  )١٧٩(
ه مـن األمهيـة مبكـان لتنفيـذ املدونـة علـى حنـو               ومـن الواضـح أنـ     ’’: ١٧الفقرة  اململكة املتحدة،   املرجع نفسه،    )١٨٠(

احلكومـات، مـن املـسؤولية اجلنائيـة حبكـم منـصبهم             يعفـى املـسؤولون، مبـن فـيهم رؤسـاء الـدول أو             فعال أال 
، احلـصانة املمكنـة هلـؤالء املـسؤولني مـن اإلجـراءات       ٩ومع ذلك، مل تبحث اللجنة هنـا، ويف املـادة        . الرمسي
ن تنظر يف احلصانة من الوالية اليت قد حيـق للمـسؤولني التمتـع هبـا مبقتـضى القـانون                    وينبغي للجنة أ  . القضائية

  .‘‘الدويل، وأن تنظر يف عالقة هذا املشروع بالقواعد القائمة بشأن هذا املوضوع
  ٢٣الفقرة بلدان الشمال األورويب، املرجع نفسه،  )١٨١(
  .٣٧الفقرة  بولندا، املرجع نفسه، )١٨٢(
  .١٣٤-١٣٣، الفقرتان )١(اجمللد الثاين ، A/CN.4/460الوثيقة ، ١٩٩٤…  حولية )١٨٣(
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ومـة كلمـا ارتكـب جرميـة        كاحل الشواغل اإلجرائية باملبدأ القاضي بأن يالحق رئـيس الدولـة أو          
 .)١٨٤(خملة بسلم اإلنسانية وأمنها

حقيقــة كونـــه  ’’إذ اســتعيض عــن عبــارة    . وأدخلــت جلنــة الــصياغة الحقــا تغـــيريين      - ٨١
ق لفـرد، يف ظـروف   حيـ  تلو كانـ حىت للتأكيد على أنه ‘‘ حىت ولو تصرف  ’’ بعبارة   “يتصرف

يعفيـه مـن املـسؤولية اجلنائيـة مبوجـب        أخرى، حصانة حبكم منصبه الرفيع يف احلكومة، فإنـه ال         
فاء يف هنايـة املـادة، إلضـ   ‘‘ ختفف عقوبتـه  أو’’ثانيا، أدخلت إضافة جوهرية هي عبارة  . املدونة

 ١٣وغـري مكـان مـشروع املـادة     . )١٨٥(سـوء التفـاهم  درء  قدر أكرب مـن الوضـوح علـى املـادة و          
 :، ونصه كالتايل٧ صبح مشروع املادةُيل

  الصفة الرمسية واملسؤولية٧املادة ’’    

الصفة الرمسية للفرد الذي يرتكب جرمية خملة بسلم اإلنـسانية وأمنـها، حـىت              ”    
تعفيـــه مـــن مـــسؤوليته اجلنائيـــة   حكومـــة، ال ولـــو تـــصرف بوصـــفه رئـــيس دولـــة أو 

 .‘‘عقوبته ختفف أو

ــة فيمــا يتعلــق باملالحقــة أو      - ٨٢ ــة أن غيــاب أي حــصانة إجرائي ــة يف  وأكــدت اللجن املعاقب
. )١٨٦( موضـوعي دفـع  راءات قضائية مالئمة نتيجة جوهرية لغياب أي حـصانة موضـوعية أو   جإ

نـصبه الرمسـي لتفـادي املـسؤولية عـن جرميـة            وسيكون من املفارقة أن مينع فرد من االستظهار مب        
 .)١٨٧(ليسمح له باالستظهار بنفس هذا االعتبار لتفادي نتائج مسؤوليته

غري أن احلكم بعدم تناولـه يف القـراءة الثانيـة للـشواغل الـيت أثارهتـا بعـض احلكومـات،             - ٨٣
ــة     ــسائل املتعلقـ ــوهر املـ ــاول جـ ــق يف تنـ ــه أخفـ ــيبدو وكأنـ ــعسـ ــرا برفـ ــن اإلجـ ــصانة مـ ءات  احلـ

 .)١٨٨(احمللية القضائية

__________ 
  .٣٦، الفقرة اجمللد األول ،١٩٩٥ ... حولية، A/CN.4/SR.2408، ٢٤٠٨احملضر املوجز للجلسة  )١٨٤(
  .١٦، اجمللد األول، الفقرة ١٩٩٦...  حولية، A/CN.4/SR.2439، ٢٤٣٩احملضر املوجز للجلسة  )١٨٥(
أساســيا لإلجــراءات  مثــاالتكــون أن اإلجــراءات القــضائية أمــام حمكمــة جنائيــة دوليــة لــن   الحظــت اللجنــة  )١٨٦(

إجرائيـة اسـتناد إىل منـصبه الرمسـي        ميكن فيها لفرد أن يستظهر حبصانة موضـوعية أو         القضائية املالئمة اليت ال   
  .٦٩ة ، احلاشي)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦...  حوليةلتفادي املالحقة والعقوبة، 

  .٧من شرح مشروع املادة ) ٦(املرجع نفسه، الفقرة  )١٨٧(
، عـن تقـديرها إلجنـاز    ١٩٩٦ديـسمرب  / كانون األول١٦ املؤرخ ٥١/١٦٠أعربت اجلمعية العامة يف قرارها     )١٨٨(

املشروع النهائي للمواد املتعلقة مبشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنـسانية وأمنـها ووجهـت انتبـاه الـدول        
  .لعملها ملشاركة يف اللجنة التحضريية املعنية بإنشاء حمكمة جنائية دولية إىل أمهية مشروع املدونة بالنسبةا
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 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  -  ٤  

مـن نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة شـوطا يف                 ) ٢( ٢٧تقطع املـادة      - ٨٤
 :تناوهلا للحصانة اإلجرائية من اإلجراءات القضائية احمللية بالعبارة التالية

ــصفة    القواعــد ا ختــل احلــصانات أو  ال”     ــرتبط بال ــد ت ــيت ق ــة اخلاصــة ال إلجرائي
ــوطين أو     ــانون ال ــشخص، ســواء كانــت يف إطــار الق ــة لل ــدويل، دون ممارســة   الرمسي ال

 .)١٨٩(‘‘احملكمة اختصاصها على هذا الشخص

فتـرة  منـذ  قرت إمكانية تضمن النظام األساسي للمبـادئ العامـة للقـانون اجلنـائي      وقد أُ   - ٨٥
 )١٩٠(١٩٩٥ إلنـشاء حمكمـة جنائيـة دوليـة، تعـود إىل عـام               مبكرة من أعمال اللجنـة املخصـصة      

عنــدما وضــعت مبــادئ توجيهيــة بــشأن البنــود الــيت ينبغــي مناقــشتها، مبــا فيهــا عــدم االعتــداد    
وبصفة خاصة، أعرب عن رأي مفـاده أن مـن املفيـد إمعـان النظـر يف مـسألة                   . باملنصب الرمسي 

لتـدابري اإلجرائيـة األخـرى الـيت تتخـذها      حلصانة الدبلوماسية وغريها احلـصانات مـن القـبض وا    ا
 وبالتايل، ويف سياق اللجنة التحـضريية املعنيـة بإنـشاء حمكمـة             ،)١٩١(اليت تتخذ بامسها   احملكمة أو 

جنائية دولية، وضعت عدة اقتراحـات ترمـي إىل تنـاول املـسألة وكانـت الـصيغة النهائيـة مزجيـا             
__________ 

  :على ما يلي) ١ (٢٧تنص املادة  )١٨٩(
يطبق هذا النظام األساسي على مجيع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بـسبب الـصفة                ”        

عـضوا يف   حكومـة أو  ية للشخص، سواء كان رئيسا لدولـة أو    وبوجه خاص، فإن الصفة الرمس    . الرمسية
تعفيه، بأي حال مـن األحـوال، مـن املـسؤولية           موظفا حكوميا، ال   منتخبا أو  ممثال برملان أو  حكومة أو 

  .‘‘تشكل، يف حد ذاهتا، سببا لتخفيف العقوبة اجلنائية مبوجب هذا النظام األساسي، كما أهنا ال
 املؤرخـة  ١٥/٢٠٠٠رقـم   الئحـة إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الـشرقية          مـن  ١٥انظر أيضا املادة        

  :٢٠٠٠يونيه /فرقة هلا والية حصرية على اجلرائم اخلطرية، حزيرانأ بشأن إنشاء يونيه/ حزيران١٦
تطبــق هــذه الالئحــة علــى مجيــع األشــخاص بــصورة متــساوية دون أي متييــز بــسبب الــصفة      ١-١٥”      

عـضوا يف   حكومـة أو  وجه خاص، فإن الصفة الرمسية للشخص، سواء كان رئيسا لدولـة أو        وب. الرمسية
تعفيه، بأي حال مـن األحـوال، مـن املـسؤولية           موظفا حكوميا، ال   منتخبا أو  ممثال برملان أو  حكومة أو 

  .“تشكل، يف حد ذاهتا، سببا لتخفيف العقوبة اجلنائية مبوجب هذه الالئحة، كما أهنا ال
القواعــد اإلجرائيــة اخلاصــة الــيت قــد تــرتبط بالــصفة الرمسيــة للــشخص،  ختــل احلــصانات أو ال ٢-١٥”      

ــانون الــــوطين أو  ــار القــ ــواء كانــــت يف إطــ ــة   ســ ــة األفرقــ ختــــصاصها علــــى الالــــدويل، دون ممارســ
  .‘‘الشخص هذا

وانظـر  . ١-الثاين، بـاء  ، املرفق   )A/50/22 (٢٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم          )١٩٠(
الـذي أعدتـه جلنـة للخـرباء، حتـت      ) مـشروع سـرياكوزا  (حملكمة جنائيـة دوليـة   األساسي نظام مشروع الأيضا  

إشـــراف اجلمعيـــة الدوليـــة للقـــانون اجلنـــائي، املعهـــد الـــدويل للدراســـات العليـــا يف العلـــوم اجلنائيـــة ومعهـــد 
  .١٩٩٥يوليه / متوز٣١شيكاغو، /فريبورغ/وزابالنك للقانون اجلنائي الدويل واألجنيب، سرياك ماكس

  .١٩٣، اجمللد األول، الفقرة )A/51/22 (٢٢الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٩١(
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 الوقـت تقريبـا، ضـرورة النظـر يف          كمـا أفـردت للمناقـشة يف نفـس        . )١٩٢(من هـذه االقتراحـات    
العالقــة بــني التزامــات الــدول األطــراف يف النظــام األساســي بالتعــاون مــع احملكمــة والتزاماهتــا    
األخرى القائمة، من قبيل تلك الناشئة عن معاهـدات التـسليم الثنائيـة واتفاقيـة فيينـا للعالقـات                   

 وبـصفة  .)١٩٤(٩٨وما يف شكل املـادة  يف مؤمتر ر ، لكن هذه املسألة مل حتل إال )١٩٣(الدبلوماسية

__________ 
وقـدمت النمـسا اقتراحـا      . ٨٣، الصفحة   ١٩٩٦مايو  / أيار A/AC.249/1  ،7موجز أعمال اللجنة التحضريية،      )١٩٢(

  :نصه كالتايل
  احلصانة’’        
اإلجراءات اليت تقوم هبا     جيوز ألي أحد أن يدفع باحلصانة من الوالية القضائية أثناء التحقيقات أو            ال”      

إىل  تــتم بنــاء علــى طلبــها، ســواء كــان هــذا الــدفع احلــصانة مــستندا إىل القــانون الــدويل أو   احملكمــة أو
  .“الوطين القانون

  :لتحضريية، اقتراحات نصها كالتايلدمت فيما بعد، يف أعقاب مناقشات يف اللجنة اوقُ    
  ١االقتراح رقم ”    
يعفـى الـشخص مـن       وال] يطبق هذا النظام األساسي على مجيع األشخاص دون أي متييز كان           - ١[”      

ختفف عنه العقوبة بدعوى املنصب الرمسـي الـذي كـان يـشغله هـذا الـشخص إذا        املسؤولية اجلنائية وال  
ا النظام األساسي، وخاصة ما إذا كان الشخص يتـصرف بوصـفه            ارتكب جرمية منصوصا عليها يف هذ     

  .بوصفه موظفا حكوميا مسؤوال للحكومة أو رئيسا للدولة أو
  احلصانة - ٢”      
حيـق ألي شـخص      تطلـب القيـام هبـا، ال       اإلجراءات اليت تقوم هبـا احملكمـة أو        أثناء سري التحقيقات أو   ”      

  .“القانون الوطين  كان ذلك على أساس القانون الدويل أوالدفع باحلصانة من الوالية القضائية سواء
  ٢االقتراح رقم ”    
برملـان   عـضوا يف حكومـة أو      حكومـة أو   املنصب الرمسي للمتهم، سواء كان رئيسا لدولـة أو         - ١”      

يعفـي هـذا الـشخص مـن مـسؤوليته اجلنائيـة مبوجـب هـذا النظـام                   موظفا حكوميـا، ال    منتخبا، أو  أو
  . يعترب سببا لتخفيف درجة العقوبة نه الاألساسي، كما أ

أمام احملكمة بالقواعـد اإلجرائيـة اخلاصـة، واحلـصانات وأوجـه احلمايـة املرتبطـة                جيوز الدفع    وال - ٢”      
  .‘‘االتفاقيات واملعاهدات الدولية باملنصب الرمسي للمتهم اليت ينص عليها القانون الوطين أو

    A/AC.249/CRP.13، و  A/AC.249/CRP.9،         ،الوثائق الرمسيـة    وانظر أيضا تقرير اللجنة التحضريية، اجمللد الثاين
  ).، اجمللد الثاينA/51/22 (٢٢للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم 

 الـذي نـسق اجلـزء املتعلـق باملبـادئ العامـة مـن نظـام رومـا األساسـي، أن هـذا            Per Salandالحظ بري ساالند     
وكانـت للمكـسيك بعـض      . ‘‘مل ينازع فيه أحد طيلة املناقشات، وسهل نسبيا االتفاق علـى صـياغته            ’’املبدأ  

كانـت إلسـبانيا    كمـا . ، لكـن هـذه االعتراضـات سـحبت    ٢٧ مـن املـادة    ٢االعتراضات بشأن صيغة الفقـرة      
ــشاكل   .Per Saland.“International Criminal law Principles”. in Roy S. Lee (ed)انظــر . بعــض امل

The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute. Issues. Negotiations. Results. 

(The Hague. London. Boston: Kluwer Law International.1999). p. 202.  
  : من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي٩٨تنص املادة  )١٩٣(
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 يف إطــار اإلجــراءات، وكــذلك التعــاون  ٢خاصــة، اعتــرف بــضرورة مواصــلة مناقــشة الفقــرة  
مـن النظـام األساسـي احلـصانة مـن املالحقـة لألفـراد         ٩٨متـنح املـادة    الو. )١٩٥(القضائي الدويل 

لتزامـا بعـدم حـشر      وتضع على عاتق احملكمـة ا     . )١٩٦(الذين تسعى احملكمة إىل مالحقتهم قضائيا     
ــا باحلــصانة       ــا متعلق ــا دولي ــهك التزام ــها تنت ــدول يف وضــع جيعل ــة مــن ال ــإذا كانــت  . )١٩٧(دول ف

__________ 
  واملوافقة على التقدمي ن فيما يتعلق بالتنازل عن احلصانةالتعاو’’      
من الدولة املوجـه إليهـا الطلـب أن          مساعدة يقتضي  جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي أو       ال - ١”      

احلـصانة   تتصرف على حنو يتناىف مع التزاماهتا مبوجب القانون الـدويل فيمـا يتعلـق حبـصانات الدولـة أو                  
علـى تعـاون     ممتلكات تابعة لدولة ثالثـة، مـا مل تـستطع احملكمـة أن حتـصل أوال                والدبلوماسية لشخص أ  

  .“تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن احلصانة
جيوز للمحكمة أن توجـه طلـب تقـدمي يتطلـب مـن الدولـة املوجـه إليهـا الطلـب أن تتـصرف                 ال - ٢”      

قتـضى موافقـة الدولـة املرسـلة كـشرط لتقـدمي            مـع التزاماهتـا مبوجـب اتفاقـات دوليـة ت           يتفق على حنو ال  
علـى تعـاون الدولـة       شخص تابع لتلـك الدولـة إىل احملكمـة، مـا مل يكـن بوسـع احملكمـة أن حتـصل أوال                     

  .‘‘التقدمي املرسلة إلعطاء موافقتها على
 ,Kimberly Prost and Angelika Schlunckوانظــر أيــضا . A/AC.249/WP.40اقتــراح مقــدم مــن ســنغافورة،  )١٩٤(

“Article 98”, in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court 

(Baden-Baden, Germany, Nomos (1999), pp. 1131-1133.  
  .١٤، احلاشية )هـ( املادة باء ،A/AC.249/1997/L.5 :انظر )١٩٥(

ــق هــذا النظــام األساســي علــ    - ١”       ــز كــان  يطب ــع األشــخاص دون أي متيي ــصفة: ى مجي ــة الرمسفال  ي
منتخبــا،  ممــثال برملــان، أو عــضوا يف حكومــة أو حكومــة أو للــشخص، ســواء كــان رئيــسا لدولــة أو

سؤولية اجلنائيــة مبوجــب هــذا النظــام األساســي، املــيعفــي هــذا الــشخص مــن  موظفــا حكوميــا، ال و
  .“عقوبةسببا لتخفيف ال) يف حد ذاته(يعترب  أنه ال كما

قواعد إجرائية خاصة مرتبطة باملنـصب الرمسـي لـشخص           ميكن االستناد إىل أي حصانات أو      ال - ٢      
الـدويل، للحيلولـة دون قيـام احملكمـة مبمارسـة واليتـها              ما، سواء كانـت يف إطـار القـانون الـوطين أو           

  .‘‘الشخص يتصل هبذا فيما
 كـانون  ٣٠ إىل ١٩مـاع املنعقـد بـني الـدورات يف الفتـرة مـن              ، تقريـر االجت   )]هــ  (-باء   [١٨انظر أيضا املادة        

 ٢مناقـشة الفقـرة    ومل تبـق يف ذلـك الوقـت إال   . A/AC.249/1998/L.13 يف زوتفـن، هولنـدا،     ١٩٩٨يناير  /الثاين
 بـشأن شـرح    مـن نظـام رومـا األساسـي، انظـر     ٢٧لالطـالع علـى شـرح املـادة      . فيما يتصل بالتعـاون القـضائي     

 Otto Triffterer, “Article 27, Irrelevance of official position”, in Otto م رومـا األساسـي   مـن نظـا  ٢٧ املـادة 

Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute …     ٥١٤-٥٠١، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات. 
 Paola Gaeta, “Official Capacity and Immunities” in Antonio Cassese, Paola Gaeta and othersوانظـر أيـضا   

(eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. I (New York and 

Oxford, Oxford University Press, 2002), pp. 975-1001.  
  .١١٣٢املرجع السالف الذكر، الصفحة . Schlunck و Prost: انظر )١٩٦(
  .١١٣١الصفحة املرجع نفسه،  )١٩٧(
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مــن نظــام رومــا األساســي تعكــس فيمــا يبــدو القــانون العــريف بــشأن    ٢٧ مــن املــادة ١ الفقــرة
 .  تضع قاعدة تعاهدية أساسا٢، فإن الفقرة )١٩٨(املوضوع

نظام روما األساسي يف املـسائل املتعلقـة باحلـصانة مجلـة          واختذت التشريعات التطبيقية ل     - ٨٦
. )١٩٩(يف طـور النـشوء    داللـة قاطعـة علـى توجـه معـني            يكـون ذلـك داال     من األشكال، وقـد ال    

قــة واحملكمــة اجلنائيــة بَّطَوتؤكــد أول جمموعــة مــن التــشريعات علــى املــشاورات بــني الــسلطة املُ
 احلــصانات فيمــا يتعلــق باملالحقــة علــى اجلــرائم وتــستبعد اجملموعــة الثانيــة تطبيــق. )٢٠٠(الدوليــة

__________ 
  .٩٩٠، الصفحة )٢٠٠٢(، املرجع السالف الذكر، Gaeta :انظر )١٩٨(
: انظــر قاعــدة البيانــات الــيت أنــشأهتا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة بــشأن التــشريعات الوطنيــة علــى املوقــع التــايل     )١٩٩(

http://www.icc-cpi.int/legaltools/.  
  :أستراليا ، يف2002 ,41، رقم ٢٠٠٢ون احملكمة اجلنائية الدولية لعام  من قان١٢انظر على سبيل املثال، املادة  )٢٠٠(

إذا اقتنع وزير العدل، بعد التـشاور، أن تنفيـذ الطلـب لـن يتعـارض مـع أي التـزام مـن تلـك              ) ٢... (’’      
يتعـارض مـع أي     االلتزامات، وجب على وزير العدل أن يصدر شـهادة يـبني فيهـا أن تنفيـذ الطلـب ال                  

  .“تزاماتاالل من تلك
  .دليل قاطع على املسائل الواردة يف تلك الشهادة) ٢(الشهادة املوقعة مبوجب الفقرة الفرعية  )٣(”      
، بعد التـشاور، وجـب عليـه    )٢(إذا مل يقتنع لوزير العدل على النحو املذكور يف الفقرة الفرعية     )٤(”      

إبـداء املوافقـة الـضرورية،       م للحـصانة أو   تأجيل تنفيذ الطلب مـا مل يقـم البلـد األجـنيب باإلسـقاط الـالز               
  .‘‘بذلك وإىل أن يقوم

، بعد التـشاور، وجـب عليـه    )٢(إذا مل يقتنع لوزير العدل على النحو املذكور يف الفقرة الفرعية     )٤(”      
إبداء املوافقة الـضرورية، وإىل أن   الالزم للحصانة أوبالرفع تأجيل تنفيذ الطلب ما مل يقم البلد األجنيب   

  .“قوم بذلكي
 من قانون جورجيا املتعلق بالتعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية وجورجيـا، تكـون للوكالـة                ٥مبوجب املادة   و    

طلب املنصوص عليه يف النظام األساسـي       الاملسؤولة سلطة التشاور مع احملكمة الدولية بشأن املسائل املتعلقة ب         
   …:ويكون التشاور إجباريا إذا كان تنفيذ الطلب

  .‘‘الدبلوماسية ينتهك احلصانة احمللية أو) د(’’      
  :١٣ومبوجب املادة     
إذا كان طلب احملكمة يتعلـق بـإجراء مالحقـة جنائيـة ألشـخاص منحـوا احلـصانة مبوجـب تـشريعات              ’’      

د أسـباب لتحريـك اإلجـراءات       وة املختـصة بوجـ    يـ جورجيا، فإن الوكالة املسؤولة ختطر الوكالة احلكوم      
فيمـا يتعلـق بأشـخاص معيـنني وتـسهل اإلجـراءات املتعلقـة باحلـصانة وفقـا للدسـتور والقـوانني                      اجلنائية  

  .‘‘جلورجيا التشريعية األخرى
ــادة  و     ــنص امل ــؤرخ       ٤ت ــة وامل ــة الدولي ــاون مــع احملكمــة اجلنائي ــق بالتع ــسري املتعل ــانون االحتــادي السوي  مــن ق

 مـن  ٩٧شاورات علـى النحـو املـبني يف املـادة      علـى أن الـسلطة املركزيـة جتـري مـ     ٢٠٠١يونيـه   /حزيران ٢٢
أن ينتــهك حــصانة الدولــة    ) د(... : ســيما عنــدما يكــون مــن شــأن تنفيــذ الطلــب        النظــام األساســي، ال 

 ٦عالوة على ذلك، تنص املادة      ).  من النظام األساسي   ٢٧ مقترنة باملادة    ٩٨املادة  (احلصانة الدبلوماسية    أو
ل والشرطة االحتاديـة، يبـت اجمللـس االحتـادي يف مـسائل احلـصانة املتعلقـة        على أنه بناء على طلب وزارة العد 
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__________ 
اليت تنشأ أثناء تنفيذ الطلبات، وعنـدما تكـون هـذه املـادة     و من النظام األساسي   ٢٧ مقترنة باملادة    ٩٨باملادة  

  .بتدابري وقائية أخرى منطبقة، جيوز للوزارة أن تأمر بإلقاء القبض أو
 واملتعلـق بالتعـاون مـع احملكمـة اجلنائيـة      ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول  ٢٠تاين املؤرخ   ومبوجب قانون ليختنش      

الدوليــة واحملــاكم الدوليــة األخــرى، حتــل املــسائل الناشــئة عــن طريــق التــشاور مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة،   
  :سيما عندما يكون تنفيذ طلب من احملكمة اجلنائية الدولية من شأنه وال

ممتلكــات تــابعني لدولــة   احلــصانة الدبلوماســية لــشخص أو  نتــهك حــصانة الدولــة أو أن ي )ج(’’        
  ؛)من نظام روما األساسي) ١ (٩٨املادة (أخرى 

  .بشروط حمددة ب بطرائق أخرى أوليوىل االعتبار، خالل املشاورات، لتنفيذ الط )٢(”      
وإذا . ئيــة الدوليــة تعــديل طلبــهاإذا تعــذرت تــسوية مــسألة باملــشاورات، طلــب إىل احملكمــة اجلنا )٣(”      

  .ض الطلبِفتعذر على احملكمة اجلنائية الدولية النظر يف هذا التعديل، ُر
تبلـــغ احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة بـــأي رفـــض و. تبـــت احلكومـــة يف أي رفـــض مـــن هـــذا القبيـــل )٤(”      

  .‘‘وبأسبابه للطلب
  : يف اململكة املتحدة على ما يلي٢٠٠١  من قانون احملكمة اجلنائية الدولية لعام٢٣تنص املادة و    
حصانة دبلوماسية مقترنة بشخص حبكم ارتباطـه بدولـة طـرف يف النظـام         كل حصانة للدولة أو   ) ١(”      

  . متنع اإلجراءات مبوجب هذا الباب فيما يتعلق بذلك الشخص األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال
   -عندما  )٢(”      
احلصانة الدبلوماسية بشخص حبكم صلته بدولـة غـري دولـة طـرف        دولة أو ترتبط حصانة ال   )أ(”        

  يف النظام األساسي،
 احملكمة اجلنائية الدولية على تنازل عـن تلـك احلـصانة فيمـا يتعلـق بطلـب بتقـدمي                   حتصلو )ب(”        

  الشخص، ذلك
  .لإلجراءات مبوجب هذا الباب فيما يتصل بذلك الطلب ويعترب التنازل شامال”      
  -الشهادة اليت يصدرها وزير العدل ) ٣(”      
   ليست طرفا يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أو على أن دولة طرف أو) أ(”        
دليـل قـاطع علـى       هـي  ،)٢(على حصول تنازل علـى النحـو املـذكور يف الفقـرة الفرعيـة               ) ب(”        

  .ذلك ألغراض هذا الباب
أي حالة معينة، بعد التشاور مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة والدولـة املعنيـة،                 جيوز لوزير العدل يف     ) ٤(”      

) املزيـد مـن اإلجـراءات    أو(تتخـذ ضـد شـخص مبوجـب هـذا البـاب إجـراءات         أن يصدر تعليماته بـأال   
احلـصانة الدبلوماسـية    ، بسبب حصانة الدولـة أو )٢( أو) ١(الفقرة الفرعية  كان سيتعذر اختاذها، لوال 

  .الشخص  بذلكاملرتبطة
      ”...  
حصانة ترتبط   أي امتياز أو  ‘ احلصانة الدبلوماسية  حصانة الدولة أو  ’يف هذه املادة، يقصد بتعبري      ) ٦(”      

ــشخص أو    ــك الــــ ــز ذلــــ ــم مركــــ ــشخص حبكــــ ــس   بــــ ــصفته رئيــــ ــر بــــ ــخص آخــــ ــة، اشــــ  للدولــــ
  —لدولة، مبوجب  وكيال أو مسؤوال أو ممثال أو



A/CN.4/596  
 

08-29073 65 
 

ــادة   ــا األساســي  ٥املــشار إهلــا يف امل ــع مالحقــة   . )٢٠١( مــن نظــام روم ــة فتمن ــا اجملموعــة الثالث أم
متنـع تلـك املالحقـة دون         أو )٢٠٢(األشخاص املتمتعني باحلـصانات مـا دامـوا متقلـدين ملناصـبهم           

 .)٢٠٣( صريح للحصانةرفعيكن مثة  أي قيد زمين ما مل

__________ 
ــازات الدبلوماســية   )أ(”         ــانون االمتي ــصلية  )٨١الفــصل  (١٩٦٤لعــام ق ــانون العالقــات القن ، وق

ــام ــام   )١٨الفــصل  (١٩٦٨ لع ــة لع ــانون املنظمــات الدولي ــانون  أو) ٤٨الفــصل  (١٩٦٨، وق ق
  ،)٣٣الفصل  (١٩٧٨حصانة الدولة لعام 

   أي حكم تشريعي آخر وضع بغرض تنفيذ التزام دويل، أو )ب(”        
  .‘‘انون الدويل العريفأي قاعدة قانونية مستمدة من الق )ج(”        

 ٣٧، مــن قــانون احلــصانات واالمتيــازات الدبلوماســية رقــم  ١٥، املقــروءة بــاقتران مــع املــادة ٤تــنص املــادة  )٢٠١(
 يف جنوب أفريقيا على أن لرئيس الدول حصانة من الوالية اجلنائية واملدنيـة حملـاكم اجلمهوريـة،                  ٢٠٠١ لعام

 رؤساء الدول وفقا لقواعد القانون الدويل العريف ويعد جرمية قيـام أي      ويتمتع بتلك االمتيازات اليت يتمتع هبا     
تنفيذ أي إجراء قانوين ضد شخص يتمتـع         احلرص، باستصدار أو  من  شخص عمدا ودون التزام قدر معقول       

 املتعلق بتطبيق قـانون نظـام       ٢٠٠٢ لعام   ٢٧ من القانون رقم     ٤غري أن املادة    . باحلصانة مبوجب هذا القانون   
 يف جنوب أفريقيا، ينص يف مجلة أمور علـى املالحقـة    ٢٠٠٢ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لعام       روما

علــى جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة، واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية وجــرائم احلــرب يف حمــاكم جنــوب أفريقيــا   
ــا وخــارج حــدود جنــوب أ     ــا يف بعــض لألشــخاص املتــهمني بارتكــاب تلــك اجلــرائم يف جنــوب أفريقي فريقي

احلــاالت؛ ويــنص علــى إلقــاء القــبض علــى املتــهمني بارتكــاب تلــك اجلــرائم وتقــدميهم إىل تلــك احملكمــة يف   
  :ظروف معينة، وينص على ما يلي

رغم كل حكم خمالف يف أي قانون آخر من قـوانني اجلمهوريـة، كـل شـخص يرتكـب جرميـة،                  )١(”      
بعقوبـة   بعقوبـة سـجن، مبـا فيهـا الـسجن املؤبـد، أو             امة أو يدان بارتكاب جرمية ويعاقب عند إدانته بغر      

  .بالغرامة والسجن معا السجن دون غرامة، أو
   -قانون آخر خمالف، مبا فيه القانون الدويل العريف والتعاهدي، فإن كون الشخص كل رغم  )٢(”      
منتخبـــــا  ممـــــثال برملـــــان، أو عـــــضوا يف حكومـــــة أو  حكومـــــة، أو رئـــــيس دولـــــة أو  )أ(”        

  .أو: حكوميا مسؤوال أو
قـوة مـسلحة، بطاعـة أمـر      عاتقه التزام قانوين، بصفته عـضوا يف دائـرة أمنيـة أو    كان على  )ب(”        

سـببا  ‘ ٢’ دفعا يف جرمية؛ وال   ‘ ١’يعد   رئيس أعلى، ال   غري مشروع بصورة واضحة حلكومة أو     
  . جبرميةص ممكن للعقوبة عندما يدان شخفألي ختفي

 مـن قـانون كرواتيـا لتطبيـق النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة واملالحقـة علـى                 )٣(٦وتنص املـادة        
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٤األعمــال اإلجراميــة املخلــة بالقــانون الــدويل للحــرب والقــانون اإلنــساين واملــؤرخ    

  :  على ما يلي٢٠٠٣
نون يف اإلجــراءات املتعلقــة تــسري لــوائح احلــصانات واالمتيــازات املنــصوص عليهــا مبوجــب القــا   ال’’      

  .‘‘ من هذا القانون١املادة مبقتضى باألعمال اإلجرامية 
 واملتـضمن   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ١٩املؤرخ  يف هولندا    ٢٧٠ من قانون اجلرائم الدولية رقم       ١٦تنص املادة    )٢٠٢(

  :يلي على ما) دوليةقانون اجلرائم ال(للقواعد املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين 
  :تستبعد املالحقة اجلنائية على جرمية من اجلرائم املشار إليها يف هذا القانون فيما يتعلق”      
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وقـد يكـون للطـابع    . وتناولت مـسائلَ احلـصانة اتفاقـات أخـرى منـشئة حملـاكم جنائيـة              - ٨٧
غـم  رظهر هبا باحلصانات أمام تلـك احملـاكم،         سَتاهلجني هلذه االتفاقات تأثري على الطريقة اليت يُ       

، حلــت دائــرة االســتئناف املــسألة باعتبــار احملكمــة هيئــة ذات طــابع دويل   تــايلرأنــه، يف قــضية 
كما قضت احملكمة العليا لسرياليون بأنه، إذا كـان مثـة           .  جعل الدفع باحلصانة غري سار     يلوبالتا

أمـام  أو  اكم احملليـة للدولـة الـيت ينتمـي إليهـا املـسؤول              حق يف احلصانة من اإلجراءات أمـام احملـ        
يوجـد حـق مـسبق يف املطالبـة باحلـصانة            ، فإنـه ال   )عـدا يف حـاالت التنـازل      (حماكم دولة ثالثة،    

 .)٢٠٤(سيما من اإلجراءات اجلنائية اليت تتعلق جبرائم دولية ام حمكمة دولية، الأم

__________ 
برؤســـاء الـــدول األجانـــب ورؤســـاء احلكومـــات ووزراء اخلارجيـــة، مـــا دامـــوا متقلـــدين    )أ(”        

   الدويل العريف؛ملناصبهم، واألشخاص اآلخرين ما دامت حصانتهم معترفا هبا مبوجب القانون
  .‘‘وباألشخاص الذين يتمتعون حبصانة مبوجب أي اتفاقية تسري داخل مملكة هولندا )ب(”        

، يف )البـاب الثالـث عـشر   (ينص القانون البولندي املتعلق باإلجراءات يف القضايا اجلنائية يف العالقات الدولية    )٢٠٣(
  :٥٧٨املادة 

  :بولنديةتشمل والية احملاكم اجلنائية ال ال”      
  رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول األجنبية املعتمدة يف مجهورية بولندا، )١(”      
  ،األشخاص من املوظفني الدبلوماسيني لتلك البعثات )٢(”      
  ،األشخاص من املوظفني اإلداريني والتقنيني لتلك البعثات )٣(”      
كـــانوا مـــن أفـــراد   ، إذا )٣(إىل ) ١ (أفـــراد أســـر األشـــخاص املـــدرجني يف الفقـــرات الفرعيـــة      )٤(”      

  املعيشية، أسرهم
اتفاقــات  بأنظمــة أساســية أو األشــخاص اآلخــرين ممــن خولــت هلــم احلــصانة الدبلوماســية عمــال  )٥(”      

  .“ عاملياعرف دويل معترف به أو
  .انظر أيضا تشريع هولندا، املرجع السالف الذكرو    

وأليــو كونــديوا وموينينــا فوفانــا ورئــيس احملكمــة   ) يــسياملــدعو بعيــسى س(عيــسى حــسن سيــسي  يف قــضية  )٢٠٤(
ــة اخلــاص        ــام للمحكم ــدعي الع ــة اخلاصــة وامل ــم احملكم ــيس قل ــام  اخلاصــة، ورئ ــب الع ــدل والنائ ــر الع  ،ووزي

Issa Hassan Sesay (aka Issa Sesay) and Allieu Kondewa and Moinina Fofana and the President of the 

Special Court, the Registrar of the Special Court and the Prosecutor of the Special Court and the Attorney 

General and Minister of Justice, S. C NO. 1/2003         شـددت احملكمـة العليـا علـى أمهيـة التمييـز الـذي ينبغـي ،
ــانون احمللــــي مــــن جهــــة، وا     حلــــصانة مــــن إقامتــــه بــــني احلــــصانة مــــن املالحقــــة القــــضائية مبوجــــب القــ

 ميكـــن االطـــالع عليـــه يف املوقـــع التـــايل  .مبوجـــب القـــانون الـــدويل مـــن جهـــة أخـــرى  القـــضائية املالحقـــة
http://news.sl/drwebsite/uploads/specialcourtjudgement_sc1_2003.htm.  

أة  مـن النظـام األساسـي للمحكمـة اخلاصـة لـسرياليون، املنـش         ٦وخبصوص نص األحكـام، انظـر مـثال، املـادة               
املــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣١٥بقـرار جملــس األمـن     وحكومـة سـرياليون عمــال  ةب اتفـاق بــني األمـم املتحــد  جـ مبو
  :، واليت تنص على ما يلي٢٠٠٠أغسطس /آب ١٤
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نطاق وإنفاذ حصانة مسؤويل الدول من الواليـة القـضائية          - اجلزء الثاين   -ثالثا   
 اجلنائية األجنبية

يف معــرض النظــر يف املــسائل املتعلقــة بنطــاق حــصانة مــسؤويل الــدول مــن الواليــة            - ٨٨
مـن هـم مـسؤولو الدولـة الـذين يتمتعـون       ) أ: (ئية، يتعني تناول ثالث مسائل هي     القضائية اجلنا 

ــة؛      ــة األجنبي ــضائية اجلنائي ــة الق ــن الوالي ــك    ) ب(باحلــصانة م ــشمولة بتل ــال امل ــا هــي األعم وم
سـيما،   وال( القانون الدويل أي استثناءات أو قيود على تلك احلـصانة            هل يقر و) ج(احلصانة؛  

ويبدو أن هذه األسئلة قد حظيت بأجوبة خمتلفة تبعـا لنـوع احلـصانة              ). يةيف حالة اجلرائم الدول   
واألجهـزة   )٢٠٥( مقبـول علـى نطـاق واسـع لـدى الـدول           هوتبعا لتأويـل يبـدو أنـ      . موضوع النظر 

__________ 
ــة أو        ال- ٢… ”       ــسا لدولـــ ــان رئيـــ ــواء أكـــ ــهم، ســـ ــي للمتـــ ــصب الرمســـ ــي املنـــ ــة  يعفـــ حكومـــ

  .فف من العقوبةخي حكوميا، هذا الشخص من املسؤولية اجلنائية وال مسؤوال أو
      ”...  
 وفقــا لقــوانني ســرياليون ٥حتــدد املــسؤولية اجلنائيــة الفرديــة عــن اجلــرائم املــشار إليهــا يف املــادة   - ٥”      

  .‘‘املتعلقة هبا
اجلـرائم املرتكبـة أثنـاء فتـرة       علـى   لمقاضـاة   ل من قانون إنـشاء دوائـر اسـتثنائية يف حمـاكم كمبوديـا               ٢٩املادة  و    

 يف الـدورة اخلامـسة   ٢٠٠١ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢اطية الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة الوطنيـة يف      كمبوتشيا الدميقر 
، يف الــدورة ٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاين١٥ دون حتفــظ جملــس الــشيوخ يف ه الثانيــة، وأقــرالتــشريعيةللواليــة 

قراطيـة وأولئـك الـذين      األوىل، والذي يسعى إىل حماكمة كبـار قـادة كمبوتـشيا الدمي           التشريعية  الرابعة للوالية   
كانوا مسؤولني عن اجلرائم واالنتهاكات اخلطرية للقانون اجلنائي الكمبودي وللقـانون واألعـراف اإلنـسانية               

أبريــل / نيــسان١٧الدوليـة واالتفاقــات الدوليــة الــيت تعتـرف هبــا كمبوديــا، والــيت ارتكبــت خـالل الفتــرة مــن    
  : ما يلي، تنص على ١٩٧٩يناير / كانون الثاين٦ إىل ١٩٧٥

  .‘‘ختفف العقوبة تعفيه من املسؤولية اجلنائية أو رتبة املشتبه فيه ال إن منصب أو’’      
ــادة       ــة الــصادر يف     ) ج (١٥وتــنص امل ــة املختــصة العراقي  كــانون ١٠مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائي

  : على ما يلي٢٠٠٣ديسمرب /األول
خمففًـا للعقوبـة، سـواء كـان املتـهم           ن املـسؤولية اجلنائيـة أو     يعد املنصب الرمسي ألي متهم معفيـا مـ         ال’’      

عـضوا   رئيـسا جمللـس قيـادة الثـورة أو         عـضوا يف جملـس الـوزراء، أو        رئـيس وزراء، أو    رئيسا للدولة، أو  
ــه، أو ــتراكي      فيـ ــريب االشـ ــث العـ ــزب البعـ ــة حلـ ــادة القطريـ ــضوا يف القيـ ــهما  أو(عـ ــرع ألي منـ ) يف فـ

ــة العراقيــ  مــسؤوال أو ــه أي صــفة أخــرى، وال  عــضوا يف حــزب البعــث أو  ة أويف احلكوم حتــق ألي  ل
املتعلقـة باإلبـادة     [١٤ إىل   ١١شخص احلصانة فيما يتعلق بـأي جرميـة مـن اجلـرائم املـذكورة يف املـواد                  

  .“]اجلماعية، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم واحلرب وانتهاكات قوانني عراقية معينة
بـــبعض مـــسائل املـــساعدة املتبادلـــة يف  التمييـــز يف املرافعـــات الـــشفوية يف القـــضية املتعلقـــة هـــذاقـــر الطرفـــان أ )٢٠٥(

كونــدوريلي،  (١٥، الــصفحة CR 2008/3: أمــام حمكمــة العــدل الدوليــة) جيبــويت ضــد فرنــسا(اجلنــائي  اجملــال
  ؛)بيليه باسم فرنسا (٥٠، الصفحة CR 2008/5؛ )جيبويت باسم
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ــضائية ــاء )٢٠٦(القــ ــشمولة     ،)٢٠٧(والفقهــ ــال املــ ــستفيدين، واألعمــ ــة باملــ ــسائل املتعلقــ ــإن املــ فــ
ــدرس ب  اتواالســتثناء ــة كــثريا مــا ت ــة  املمكن ــتني مــستقلتني مــن حــصانة مــسؤويل   إاإلحال ىل فئ

ويتبـع هـذا   . )٢٠٨(الدول، وهي احلـصانة مـن حيـث األشـخاص واحلـصانة مـن حيـث املوضـوع                 
 .)٢٠٩(اجلزء هيكال يعكس هذا التمييز األساسي

__________ 
انظـر علـى    ( سياق احلصانة الدبلوماسية، وهـو متييـز مـستقر يف سـياق تلـك احلـصانة                  ويستخدم التمييز أصال يف    )٢٠٦(

 Yoram Dinstein, “Diplomatic Immunity from Jurisdiction Ratione Materiae”, International andسبيل املثال 

Comparative Law Quarterly, vol. 15 (1966), pp. 76-89 .(   وانظـر أيـضاGermany, Federal Constitutional 

Court, Former Syrian Ambassador to the German Democratic Republic, Case No. 2 BvR 1516/96, 

reproduced in ILR, vol. 115, p. 606 .       وخبصوص استخدامه يف سـياق حـصانة مـسؤويل الدولـة اآلخـرين، انظـر
 .European Court of Human Rights, Al-Adsani v. United Kingdom, Application No: علـى سـبيل املثـال   

35763/97, Judgment, 21 November 2001, para. 65; Switzerland, Tribunal fédéral, Ferdinand et Imelda 

Marcos c. Office fédéral de la police (recours de droit administratif), ATF 115 Ib 496, pp. 501-502 يف ورد :
(Lucius Caflisch, “La pratique suisse en matière de droit international public 1980”, Revue suisse de droit 

international et droit européen (1991), pp. 535-536); Pinochet (No. 3), p. 581  
، Lord Goff of Chieveley ؛ و592، الصفحة املرجع السالف الذكر, Lord Browne-Wilkinson: وبصفة خاصة(

 Lord Saville of ؛ و629، الـصفحة  Lord Hutton؛ و 622، الصفحة Lord Hope of Craighead؛ و 598الصفحة 

Newdigate ؛ و 641، الــصفحةLord Milletyt ــصفحتان ــه جيــدر باإلشــارة أن حمكمــة   )). 645 و 644، ال غــري أن
 قـد نظـرت يف مـسألة حـصانة وزيـر خارجيـة متقلـد                بضاألمـر بـالق    قـضية    العدل الدوليـة يف حكمهـا الـصادر يف        

لالطالع علـى نقـد لتعليـل احملكمـة         (ملنصبه وقارنتها حبصانة وزير خارجية سابق دون اإلشارة إىل هذا التصنيف            
 Antonio Cassese, “When May Senior State Officials be Tried for Internationalيف هـذا اجلانـب، انظـر    

Crimes? Some Comments on The Congo v. Belgium Case”, European Journal of International Law, vol. 13 

(2002), pp. 862-864(  
 من مـشاريع املـواد املتعلقـة حبـصانة     ٢ من شرح مشروع املادة   ١٩واستخدمت اللجنة هذا التمييز يف الفقرة        )٢٠٧(

. ٤٢-٤١، الـصفحتان    )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ١٩٩١...  حولية(الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية      
املرجــع الــسالف الــذكر، , ”… Cassese, “When May Senior State Officials: وانظــر أيــضا يف مجلــة أمــور

 Vanessa Klingberg, “(Former) Heads of State before international(ized) criminal؛ ٨٦٤-٨٦٢الصفحات 

courts: the case of Charles Taylor before the Special Court for Sierra Leone”, German Yearbook of 

International Law, vol. 46 (2003), p. 544; Andrew D. Mitchell, “Leave Your Hat On? Head of State 

Immunity and Pinochet”, Monash University Law Review, vol. 25, 1999, pp. 230-231; Geoffrey Robertson, 

Crimes against Humanity: The Struggle for Global Justice (London, Allen Lane, The Penguin Press, 

1999), p. 402 .      ويف أعمال املعهد بشأن حصانات رؤساء الدول واحلكومـات مـن الواليـة القـضائية والتنفيـذ
، )Institut, Annuaire, vol. 69 (2000-2001), p. 467(رتكول يف القــانون الــدويل، أقــام متييــز صــريح سوشــا 

املرجــــع نفــــسه، (، وســــلمون )٤٨٨، املرجــــع نفــــسه، الــــصفحة  ”Rapport proviso ire“(فرهــــوفن  و
ــصفحة ــصفحة  (، وفــوكس )٥٦٣ ال ــستني ) ٥٧٩املرجــع نفــسه، ال ــصفحة  (ودين ؛ )٦٢٤املرجــع نفــسه، ال

  .أن التمييز يتخلل معظم املناقشات غري
مـن  تستخدم القرارات القضائية واألدبيات القانونية من حني آلخر مـصطلحات خمتلفـة، إذا يـشار إىل احلـصانة                    )٢٠٨(

 أحيانـا بأهنـا      من حيث املوضـوع    إىل احلصانة  ويشار   ،‘‘مطلقة’’أو  ‘‘ شخصية’’ بأنه حصانة    حيث األشخاص 
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ــى ســبيل التوضــيح إىل         - ٨٩ ــدء، اإلشــارة عل ــادئ ذي ب ــي ب ــه ينبغ ــز  أن غــري أن ــذا التميي ه
 مـسألة مـا إذا كـان مثـة أي فـرق      احلكم مسبقا على صرفة ودون    يستخدم ألغراض وصفية   إمنا

مييــل ففيمــا يتعلــق باألســاس املنطقــي، . بــشأن األســاس املنطقــي للحــصانات املعنيــة أو طبيعتــها
معظم القرارات القـضائية احلديثـة العهـد والدراسـات الفقهيـة إىل االتفـاق علـى أن احلـصانات                    

ضـمان األداء الفعـال لوظـائفهم       ’’ولـة، بـل متـنح بغـرض         متنح للفائدة الشخصية ملسؤويل الد     ال
ــيس هــذا حــال احلــصانات مــن حيــث املوضــوع فحــسب، بــل حــىت      . )٢١٠(‘‘باســم دوهلــم  ول

ــث األشــخاص    ــن حي ــال     . )٢١١(احلــصانات م ــدو أن احلاجــة إىل ضــمان األداء الفع ــه يب غــري أن
 ل املعــين،لوظــائف الدولــة تنــشأ بطرائــق شــىت تتوقــف علــى طبيعــة وأمهيــة صــالحيات املــسؤو   

 ويبدو أن هـذه العوامـل جمتمعـة    :إذا كان ال يزال ميارس وظائفه أم أنه مل يعد يتقلد منصبه  وما
والواقع أنه، ما دام املـسؤول متقلـدا ملنـصبه،          . تفسر اختالف نطاق هذين النوعني من احلصانة      

 القــبض علــى يــة الــيت تقــوم هبــا هيئــة قــضائية أجنبيــة قــد تفــضي إىل إلقــاءئفــإن اإلجــراءات اجلنا
ــه املــسؤول، ممــا يكــون   ــه علــى مواصــلة أداء مهامــه    ل ــة املباشــرة لقدرت ــأثري يتمثــل يف اإلعاق  .ت

فضرورة احلفاظ على هذه القدرة ملحة للغاية بالنسبة ملسؤويل الدولة الرفيعـي املـستوى الـذين                
. ج، تــؤدى بطبعهــا يف اخلــار)ســيما ذات طــابع دبلوماســي أو متثيلــي ال(نيطــت هبــم وظــائف أُ

، فـإن موقـف األغلبيـة يفيـد فيمـا يبـدو بـأن احلـصانتني مـن حيـث           ةففيما يتعلق بطبيعة املؤسـس    
غري أنه أعـرب عـن رأي       . )٢١٢(األشخاص ومن حيث املوضوع تتقامسان نفس الطابع اإلجرائي       

__________ 
التعابري األكثر اعتمادا فيما يبدو، كما سـريد  هي يف النص غري أن التعابري املستعملة . ‘‘عضوية’’أو  ‘‘ وظيفية’’

  .ينبغي متييز هذين النوعني من احلصانة على أحسن وجهبه شرحه أدناه، يف وصف املعيار الذي 
صانة مـسؤويل الـدول يف القـانون    املتعلـق حبـ   هيكال يعكس علـى أدق وجـه حالـة النقـاش          املقترحويبدو اهليكل    )٢٠٩(

ويتفـادى بـصفة خاصـة التكـرار يف وصـف األعمـال املـشمولة               . هـذه الدراسـة   الدويل، ويناسـب بالتـايل غـرض        
غري أنه ميكن النظر يف النهج البديلة يف إطار أعمـال التـدوين             . واالستثناءات بالنسبة لشىت فئات مسؤويل الدولة     

زراء رؤساء احلكومـات، وو   ورؤساء الدول،   : مثال، وصف نطاق احلصانة بالنسبة لشىت فئات مسؤويل الدولة        (
  ).اخلارجية، واملسؤولني اآلخرين الرفيعي املستوى، وغريهم من مسؤويل الدول

  .٥٣  الفقرة،األمر بالقبضقضية  )٢١٠(
، وذلك إىل حد    ‘‘وظيفية’’ متنح للمستفيد ألغراض      من حيث األشخاص   القول إن احلصانة  ميكن  وهبذا املعىن،    )٢١١(

‘‘ احلـصانة الوظيفيـة   ’’ا ما ال حيبـذ معـه اسـتخدام عبـارة            وهذ(  من حيث املوضوع   ما على نفس منوال احلصانة    
وخبــصوص الــدور الــذي ظلــت تقــوم بــه فيمــا يبــدو املــربرات األكثــر اتــساما بالطــابع   ). لوصــف هــذه األخــرية

  .أدناه) أ (١- يف القانون الدويل، انظر الفرع ألفمن حيث األشخاصالتقليدي للحصانة 
دون عائقـا حيـول   من حيث املوضوع واحلصانة  من حيث األشخاصانة  ُيشكل كل من احلص   وبعبارة أخرى،    )٢١٢(

ممارسة احملاكم اجلنائية األجنبية للوالية، وليست دفعا بشأن املوضوع يستبعد املسؤولية اجلنائيـة ملـسؤول الدولـة              
 يف سرياليون،وقد أكدت الطابَع اإلجرائي ملسألة احلصانة، مثال، الدائرة االسـتئنافية للمحكمـة اخلاصـة لـ              . املعين

، والقضاة هيغرت وكوميانس وبوريغنتال يف آرائهـم املـستقلة يف    ٢٧ الفقرة   ،املدعي العام ضد تشارلز تيلور    قضية  
  .٧٤، الفقرة األمر بالقبض قضية
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مفاده أنه إذا كانت احلـصانة مـن حيـث األشـخاص تتعلـق يف الواقـع بالقـانون اإلجرائـي، فـإن                       
 إىل حد ما، من حيث أن تـصرف وكيـل الدولـة             )٢١٣(‘‘دفع موضوعي ’’وضوع  احلصانة من امل  

غـري أنـه جيـدر باملالحظـة أن هـذا           . )٢١٤(يسند إليـه، بـل يـسند إىل الدولـة          يشكل عمال رمسيا ال   
__________ 

 ,Gaetano Morelli, Nozioni di diritto internazionale،  مـوريلي ، بـصفة خاصـة، غايتـانو   الطـرح ذهب إىل هذا  )٢١٣(

7th edition (Padova, CEDAM, 1967), pp. 215-216, و Cassese, “When May Senior State Officials …”، 
  .٨٦٣-٨٦٢، الصفحتان املرجع السالف الذكر

, ”… Cassese, “When May Senior State Officialsانظر علـى سـبيل املثـال،    . ميكن الوقوف على هذا الطرح يف الفقه )٢١٤(
علــى أســاس فكــرة مفادهــا أن  ] احلــصانة مــن حيــث املوضــوع [’تقــوم ’’ (٨٦٢ الــصفحة املرجــع الــسالف الــذكر، 

، )‘‘مسؤول الدولة ال يساءل أمام دول أخرى عن أعمال قام هبا بصفته الرمسية وبالتايل ال بـد وأن تـسند إىل الدولـة                      
 Hans Kelsen, Principles of International Law (New York, Holt, Rinehart and Winston, 1952), pp. 358-359 و
دولة أمام حمكمة يف دولـة أخـرى فحـسب، بـل إنـه      فيها الة اليت تالَحق   احلوبالتايل فإن املبدأ ال يسري يف       ’’(

يسري أيضا يف حالة ما إذا كان الفرد املدعى عليه أو املتهم واجلرم املدين أو اجلنائي الذي يالحـق مـن أجلـه        
املرجــع , Gaeta  و؛)‘‘ا يــسند اجلــرم إىل الــدول ال إىل الفــردهوعنــد. ةذلــك الفــرد يتــسم بطــابع عمــل الدولــ

 Salvatore Zappalà, “Do Heads of State in Office Enjoy؛ و ٩٧٦، الـصفحة  )٢٠٠٢(الـسالف الـذكر   

Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de 

Cassation”, European Journal of International Law, vol. 12 (2001), p. 598)  أن هـذا النـوع    الكاتـب ويـرى 
وأعـرب عـن    ). من احلصانة يشمل األعمال اليت تـؤدى بـصفة رمسيـة، ألنـه يـتعني إحالتـها إىل الدولـة نفـسها                     

ــك     ــد أوف برويـ ــورد لويـ ــرأي اللـ ــس الـ ــضية ) Lord Lloyd of Berwick(نفـ ــيف قـ ــم  (يهبينوشـ ، )١رقـ
يتمتع رئيس الدولة السابق باحلصانة فيما يتعلق باألعمال احلكوميـة الـيت قـام هبـا بـصفته                  ’’: ١٣٢٨ الصفحة

وميكــن أن يــستند هــذا النــهج أساســا إىل . ‘‘رئيــسا للدولــة ألن أعمالــه يف احلــالتني تــسند إىل الدولــة نفــسها 
أنـه  ) Droit des gens(‘‘ قـانون األمـم  ’’يف مؤلفـه  ) Emer de Vattel(والحـظ إميـري دو فاتيـل    . الـسوابق التاليـة  

الطـرف  علـى   نيعتإذا وافقت دولة، أو رئيـسها، أو صـادق علـى عمـل الفـرد، فإنـه يـصبح شـأنا عامـا، ويـ           ’’
الكتـاب الثـاين،   ‘‘ الدولة هي املتسببة احلقيقية يف الضرر، الذي مل يكـن املـواطن إال أداة فيـه       أن يعترب   املتضرر  
إىل جانــب آخــرين، يف ســياق قــضية  شهد هبــذا الفقيــه مــن ذوي احلجــة،وقــد اسُتــ). ٧٤فقــرة ، ال٦ الفــصل
اليت تتعلق بأحد الرعايا الربيطانيني ألقي عليـه القـبض يف الواليـات املتحـدة بتهمـة القتـل             ) McLeod( ماكليود

الربيطـانيني املقـاتلني ضـد     علـى يـد الرعايـا    كـارولني العمد واإلضرام املتعمد للنريان فيما يتعلق بتدمري سـفينة          
وطلبـت احلكومـة الربيطانيـة إطـالق سـراح مـاكليود بـدعوى أن اهلجـوم كـان               . ١٨٣٧التمرد الكندي لعام    

عمال حكوميا ألشخاص يعملون يف خدمـة صـاحبة اجلاللـة وخيـضعون ألوامـر سـلطاهتم العليـا وال ميكـن أن                   
الواليــات املتحــدة املبــدأ، لكــن مــسألة عــدم وقبلــت حكومــة . تكــون ســببا إلجــراءات يف الواليــات املتحــدة

أحيلت إىل احملكمة العليا لنيويـورك الـيت قـررت، أثنـاء نظرهـا يف احلجـة، أن حتيـل        ) nolle prosequi(املالحقة 
وبرئت سـاحة  ; The People v. McLeod, 1 Hill (NY) 377 (1841(املتهم للمحاكمة باألشكال العادية للقانون 

ومبقتــضاها طلبــت ) ١٨٤٢يوليــه / متــوز٢٨(ابــا علــى مــذكرة أرســلت بعــد األحــداث وجو). املتــهم الحقــا
املبدأ الذي مل يـرفض يف املرافعـات، والـذي مبقتـضاها             ’’ ُيضمَّن يف املستقبل   احلكومة الربيطانية تأكيدات بأن   

، ‘‘يكون األفراد الذين يتصرفون مبقتضى سلطة مشروعة مسؤولني شخـصيا عـن تنفيـذ أوامـر حكومـاهتم                  ال
 ,R.Y. Jennings: لالطــالع علــى وصــف للقــضية انظــر (أقــرت حكومــة الواليــات املتحــدة املبــدأ املــذكور   

“The Caroline and McLeod Cases”, AJIL, vol. 32 (1938), pp. 82-99, esp. pp. 92-96 .(    وانظـر أيـضا بيـان
ــس        ــو، احلــاكم الفرن ــة ضــد كول ــات املتحــدة يف دعــوى مدني ــدل بالوالي ــر الع ــوب، يف وزي  ١٧٩٧ي لغوادل

ويف سـياق قـضية   ). J. B. Moore, A Digest of International Law, 1906, vol. II, pp. 23-24: يف وردت(
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ــدأ األخــري مــا  ــه جيــدر   . )٢١٦(أو يفــسر بطريقــة خمتلفــة  )٢١٥(فتــئ ُينتقــد  املب ــا كــان األمــر فإن وأي
ية، بصرف النظر عن املوقـف املتخـذ بـشأن مـسألة طبيعـة هـاتني                باملالحظة أن األدبيات القانون   

ــا        ــا نوعـ ــدو باعتبارهـ ــا يبـ ــا فيمـ ــخاص عمومـ ــن حيـــث األشـ ــصانة مـ ــصور احلـ ــصانتني، تـ احلـ
 .)٢١٨(يف حني أن تربط احلصانة من حيث املوضوع مببدأ حصانة الدولة ،)٢١٧(مستقال

__________ 
برئاسـة  (، رفضت الدائرة االسـتئنافية للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة                )Blaškić (بالشكيتش

 باإلحـضار إىل مـسؤولني للدولـة يعملـون بـصفتهم الرمسيـة              إمكانية توجيه احملكمة ألوامر   ) القاضي كاسيسي 
مــسؤويل الــدول ال ميكــن أن يتحملــوا عواقــب األعمــال غــري املــشروعة الــيت ال تــسند إلــيهم     ’’مالحظــة أن 

‘‘ احلــصانة الوظيفيــة ’’يــسمى بـــ  فهــم يتمتعــون مبــا  : شخــصيا بــل تــسند إىل الدولــة الــيت يعملــون بامسهــا      
كمـا أشـارت دائـرة      ). احلاشـية حمذوفـة    (٣٨ قـرار األمـر باإلحـضار، الفقـرة          ،العام ضد بالشـكيتش    املدعي(

وحكم احملكمـة العليـا يف   ) Rainbow Warrior (راينبو واريوراالستئناف إىل حجة احلكومة الفرنسية يف قضية 
والقـضيتني  ) Blaškić (بالشـكيتش للمزيد مـن البحـث بـشأن حكـم          ) (Eichmann (إيشمانإسرائيل يف قضية    

  .)خريتني، انظر الفرع باء من هذا اجلزءاأل
  ):Jones(يف قضية جونز) Hoffmann(انظر رأي اللورد هوفمان  )٢١٥(

ال تــسند إلــيهم ’ن أعمــال املــسؤولني بــأإنــين أعتقــد بكــل احتــرام أن مــن االفتعــال إىل حــد مــا القــول   ’’      
 احلـاالت الـيت يـسحب فيهـا         سـيما يف تلـك     أن هذه العادة قد تؤدي إىل اللـبس، ال        كما أعتقد ب  ‘ شخصيا

جانب من حصانة الفرد مبوجب معاهدة، على غرار ما عليه األمر يف اإلجراءات اجلنائية مبوجب معاهدة                
 إليـه  يـسند ولعـل مـن الغرابـة القـول، مـثال، إن التعـذيب الـذي أمـر بـه اللـواء بينوشـيه                      . مناهضة التعذيب 

من رمبا  ول.  إىل دولة شيلي ألغراض املسؤولية املدنية      شخصيا ألغراض املسؤولية اجلنائية لكنه ال يسند إال       
األوضح القول إن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب سـحبت احلـصانة مـن املالحقـة اجلنائيـة لكنـها مل تـؤثر علـى                          

يف قـــضية  . ج .ولـــذلك أفـــضل أن أقـــول، علـــى غـــرار ليغـــات ل     . احلـــصانة مـــن املـــسؤولية املدنيـــة   
Propend Finance Pty Ltd v Sing (1997) 111 ILR 611, 669 , أن حــصانة الدولــة ختــول لألفــراد مــن

غري أن هذا فـرق     . ‘‘مستخدمي أو موظفي دولة أجنبية محاية حتت نفس الرداء الذي حيمي الدولة نفسها            
  .‘‘يف شكل التعبري ال فرق يف جوهر القاعدة

، وقـضية   ة العربيـة الـسعودية    وزارة الداخليـة باململكـ     ضـد    جـونز قضية اململكة املتحدة، جملس اللـوردات،             
  .وزارة الداخلية باململكة العربية السعودية ووآخرين الدايل ضد وآخرين ميتشيل

      United Kingdom, House of Lords, Jones v. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya 

(the Kindom of Saudi Arabia), Mitchell and others v. Al-Dali and others and Ministry of Interior of 

Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia), Jones v. Ministry of Interior 

Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia)    جـونز  ويشار إليهـا أدنـاه بقـضية( 
14 June 2006, [2006] UKHL 26, para. 68.  

، CR 2008/5 (،بـبعض مـسائل املـساعدة املتبادلـة         اجلمهورية الفرنسية، يف القضية املتعلقة      باسم انظر أالن ببليه،   )٢١٦(
  .، والوارد يف الفرع باء من هذا اجلزء)٥١الصفحة 

ات مــن الناحيــة التارخييــة، ظهــرت حــصانات احلكــام والــسفراء حــىت قبــل حــصان ’’علــى حــد تعــبري اللجنــة،  )٢١٧(
غـري أن   . ‘‘وتنظمها جمموعات شىت من مبادئ القـانون الـدويل الـيت جـرى عليهـا العمـل بـني الـدول                    . الدول

قد كان هناك رأي بأنه من الناحية النظرية احملضة ميكن إرجـاع مجيـع احلـصانات          ’’اللجنة الحظت أيضا أنه     
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صانة مـــن حيـــث وفيمـــا يتعلـــق باملـــستفيدين، ختتلـــف احلـــصانتان مـــن حيـــث أن احلـــ   - ٩٠
األشخاص ال يتمتع هبا إال عدد حمدود من املسؤولني الرفيعي املـستوى املتقلـدين ملناصـبهم، يف                 

تتجـاوز   و)٢١٩(حني أن احلصانة من حيث املوضـوع تغطـي فيمـا يبـدو مـسؤويل الدولـة عمومـا        
ويــستتبع ذلــك، بــصفة خاصــة، أن املــسؤول الرفيــع . الفتــرة الــيت ميــارس فيهــا هــؤالء وظــائفهم

ملستوى، من قبيل رئيس الدولة، سيمنح حصانة واسـعة مـن حيـث األشـخاص مـا دام متقلـدا                    ا
 عنـدما يغـادر   حمـدودة بقـدر أكـرب     مـن حيـث املوضـوع     لكن سيظل يتمتع حبـصانة     ،)٢٢٠(ملنصبه

__________ 
، ١٩٩١... حوليــة ، يف ٢ادة  مــن شــرح املــ١٩الفقــرة (‘‘ القــضائية إىل قاعــدة أساســية هــي ســيادة الدولــة

  .٤٧، احلاشية ٤١ ، الصفحة)اجلزء الثاين(الثاين  اجمللد
وحـصانة الدولـة قـد شـاع تأكيـدها يف سـياق اإلجـراءات               املوضوعية  ملسؤولني  ايبدو أن املطابقة بني حصانة       )٢١٨(

فاقية األمم املتحـدة حلـصانات   انظر اجلزء األول بشأن معاجلة هذه املسألة يف أعمال اللجنة املتعلقة بات  . املدنية
الـدعاوى  ’’: ، فإن ٢ وكما سبق توضيحه يف شرح املادة     . ٢٠٠٤الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية لعام       

اليت تقام ضد هؤالء املمثلني أو الـوكالء عـن حكومـة أجنبيـة فيمـا يتعلـق بأعمـاهلم الرمسيـة هـي يف جوهرهـا                   
والدولــة األجنبيــة، إذ تعمــل مــن خــالل ممثليهــا، تتمتــع حبــصانة   . دعــاوى مرفوعــة ضــد الدولــة الــيت ميثلوهنــا 

وذلـك ألن احلـصانة الـيت حنـن بـصددها ليـست ملكـا للدولـة فحـسب، بـل تـستند أيـضا إىل                          ....  موضوعية
، يف  ٢ من شرح املـادة      ١٨الفقرة  (‘‘ الطبيعة السيادية أو الصفة الرمسية لألنشطة، بوصفها حصانة موضوعية        

 ١٠، الفقـرة    جونز قضيةويف االجتهاد القضائي، انظر، مثال، اململكة املتحدة،        ). ١٨لصفحة  املرجع نفسه، ا  
اللـورد   (٣٠ ، و )هيئات قـضائية شـىت    منها  اللورد بينغهام أوف كورهنيل، فيما يتعلق بقضايا أخرى نظرت          (

اكم األفــراد ويف الواليــات املتحــدة، اعتــربت بعــض احملــ ). اللــورد هوفمــان (٦٦و ) بينغهــام أوف كورهنيــل
ــة    ‘‘ أدوات’’ ــسيادية األجنبي ــانون احلــصانات ال ــة مبوجــب ق ــدول األجنبي ــن ضــد كــانيكو   (:لل ــضية كالي  )ق

Kline v. Kaneko, 685 F.Supp. 386 (S.D.N.Y.1988) (   وقــضي فيهــا بــأن أمــني احلكومــة املكــسيكية ميكــن
قـضية مـويلر   (؛ )ات الـسيادية األجنبيـة  احلماية مبقتضى قـانون احلـصان     له  مالحقته قضائيا بصفته الرمسية وحتق      

) Mueller v. Diggelman, No. 82 Civ. 5513, 1983 WL 25419 (S.D.N.Y. May 13, 1983) ضـد ديغلمـان  
 Rios v. Marshall, 530 )روس ضـد مارشـال  قـضية   (؛)للدولـة ‘‘ جهـازا ’’واعُتربت فيهـا حمكمـة سويـسرية    (

F.Supp. 351 (S.D.N.Y.1981) (مبوجــب قــانون احلــصانات ‘‘ أداة’’ن جملــسا أجنبيــا للعمالــة وقــضي فيهــا بــأ
  ).السيادية األجنبية وبالتايل حتق ملسؤويل اجمللس احلماية

وأثريت أيضا عالقة بني حصانة مسؤويل الدول مـن حيـث املوضـوع وحـصانة الـدول فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات                  
 Hazel Fox, “The Pinochet Case No. 3”, International and Comparative: انظـر، علـى سـبيل املثـال    (اجلنائيـة  

Law Quarterly, vol. 48 (1999), pp. 695-696; Pasquale De Sena, “Immunity of State Organs and Defence of 

Superior Orders as an Obstacle to the Domestic Enforcement of International Human Rights”, in Benedetto 

Conforti and Francesco Francioni (eds.), Enforcing International Human Rights in Domestic Courts (The 

Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1997), p. 371..  
  .انظر بشأن هذه املسألة، الفرع باء من هذا اجلزء )٢١٩(
حىت أثنـاء تقلـده ملنـصبه، احلـصانة      ملستوى مينح أيضا،وعلى غرار ما الحظه كاسيسي، فإن املسؤول الرفيع ا       )٢٢٠(

وهبذا املعىن، فـإن فـئيت احلـصانة    . من حيث املوضوع، عن األعمال اليت يقوم هبا أثناء ممارسته لوظائفه الرمسية    
املرجع السالف , ”… Cassese, “When May Senior State Officialsانظر (تتواجدان بل وتتداخالن إىل حد ما 

يكـون لـه    غري أن هذا التعايش لن ). ٨٢، املرجع نفسه، الصفحة     Distein؛ انظر أيضا    ٨٦٤، الصفحة   الذكر



A/CN.4/596  
 

08-29073 73 
 

فثمـة جـدل، مـثال، بـشأن مـا إذا كانـت احلـصانة               .  يثور عدد من املسائل    هغري أن . )٢٢١(السلطة
 إال رؤسـاء الـدول أم أهنـا تغطـي املـسؤولني الرفيعـي املـستوى                  ال تـشمل   من حيـث األشـخاص    

ارتأت حمكمة العدل الدولية أن تلك احلصانة يتمتع هبا رؤساء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة،               (
 .)ووسعت حماكم أخرى نطاق تلك احلصانة لتشمل حىت املسؤولني الرفيعي املستوى

 للحــصانة مــن حيــث األشــخاص نطــاق  وفيمــا يتعلــق باملــضمون، ينبغــي التــذكري بــأن   - ٩١
مــن يف حــني أن احلــصانة  ،)٢٢٢( واســع، إذ تــشمل أي تــصرف ملــسؤول الدولــة املعــينجــوهري

وبعبـارة  .  تقتصر على تلك األعمال اليت تؤدى خالل القيام بالوظـائف الرمسيـة            حيث املوضوع 
، يف )شـخاص من حيـث األ   ( استنادا إىل مركز الشخص املعين       حأخرى، فإن احلصانة األوىل متن    

). مـن حيـث املوضـوع     (باالسـتناد إىل خـصائص التـصرف املعـين          متـنح   احلصانة الثانيـة    أن  حني  
ــة’’وتتعلــق املــسائل الرئيــسية الــيت تنــشأ يف هــذا الــسياق بتعريــف     املــشمولة ‘‘ األعمــال الرمسي

 وكيفيـة متييـز هـذه األعمـال عـن التـصرف الـذي يقـوم مـسؤول                   من حيث املوضـوع   باحلصانة  
 .اخلاصة بصفتهالدولة 

كما حظيت مبعاجلة خمتلفة مسألة االستثناءات املمكنة وذلك تبعـا لنـوع احلـصانة قيـد                   - ٩٢
ويبــدو أن . واخلــالف الرئيــسي يف هــذا الــشأن يتعلــق بــاجلرائم مبوجــب القــانون الــدويل. النظــر

 علـى   احلجة اليت مبقتضاها ينبغي استبعاد تلك اجلرائم من احلصانة مـن حيـث املوضـوع مقبولـة                
وعلـى  ). رغم أن الدافع احملدد ونطاق هذا االستثناء يظالن موضوع تفسريات خمتلفة          (األرجح  

الذي من أبرز مؤيديه حمكمة العـدل الدوليـة يف قـضية    (العكس من ذلك، يذهب رأي األغلبية    
االسـتثناء  أن  إىل  ) ، وكذا اجتهاد احملـاكم الوطنيـة، وإن انتقـده عـدد مـن الفقهـاء               األمر بالقبض 

 .املذكور ال يسري يف حالة احلصانة من حيث األشخاص

 .ويرد أدناه حبث مفصل يف هذه املسائل  - ٩٣
  

__________ 
أي أثر، اللهم إال اعتربت هاتان احلصانات خمتلفتني بطبعهمـا، وعنـدها فـإن احلـصانة مـن حيـث األشـخاص                       

 احلـصانة مـن حيـث املوضـوع         ستقيم حائزا إجرائيا أمام ممارسة احملاكم اجلنائية األجنبية للواليـة، يف حـني أن             
  ).هبما  أعاله واملنت املتعلق٢١٤ و ٢١٣انظر خبصوص هذه النظرية احلاشيتني (ستوفر دفعا موضوعيا 

 املتمتـع هبـا بعـد       املوضـوعية أحيانـا للداللـة علـى احلـصانة         ‘‘ احلـصانة املكملـة   ’’هلذا السبب، تـستخدم عبـارة        )٢٢١(
 Andrea Bianchi, “Immunity versus Human Rights: The Pinochetثال، انظر على سبيل امل(انتهاء فترة الوالية 

Case”, European Journal of International Law, vol. 10 (1999), p. 254, footnote 73.  
  .‘‘شاملة’’أو ‘‘ مطلقة ’’حصانة بأهنا  من حيث األشخاصهلذا كثريا ما تنعت احلصانة )٢٢٢(
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 احلصانة من حيث األشخاص  - ألف  
ومتـنح مبوجـب القـانون      اجلـوهري   تتميز احلصانة من حيث األشخاص باتساع نطاقهـا           - ٩٤

. اء تقلـدهم ملناصـبهم    الدويل لعدد حمـدود مـن املـسؤولني، وبـاألخص منـهم رؤسـاء الـدول أثنـ                 
) مبا يف ذلك قرارات قضائية وطنيـة عديـدة        (ورغم وجود قدر ال يستهان به من ممارسة الدول          

ظـر فيهـا يف مـسألة       بشأن املسألة فيما يتعلـق بالـدعاوى املدنيـة، فـإن اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت نُ                 
رة يف الـدعاوى املدنيـة      الـصاد األحكـام   ولـئن كانـت     . احلصانة أمام احملاكم احملليـة غـري متـواترة        

من نطاق هذا املوضوع، فإنه قد تكون هلا أمهية خاصـة مـن حيـث تناوهلـا                 بدقيق العبارة   خترج  
وبالتايل، فإن هذه القـضايا تـستخدم عرضـيا    . لبعض املسائل ذات الصلة بأغراض هذه الدراسة 

جلنائيـة قـد تبـوأت    وأيا كان األمر، فإن مسألة احلـصانة مـن الواليـة القـضائية ا             . كمادة مرجعية 
سيما مع تزايد عـدد التـهم اجلنائيـة املوجهـة ضـد              صدارة النقاش القانوين يف اآلونة األخرية، ال      

رؤســاء الــدول واملــسؤولني اآلخــرين الرفيعــي املــستوى املتقلــدين ملناصــبهم فيمــا يتعلــق جبــرائم  
 .مبوجب القانون الدويل

لقـضائية الـيت هلـا صـلة مباشـرة باملوضـوع            ولعل املرء يالحظ تزايدا يف عدد األحكـام ا          - ٩٥
وجيدر باملالحظة أن مسألة احلـصانة مـن حيـث     .)٢٢٣(ويف املقاالت الفقهية املرتبطة هبذه املسألة   

، األمـر بـالقبض    قـضية    يفاألشخاص تشكل صلب احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدوليـة           
يل ألمر بالقبض ضـد وزيـر خارجيـة          والتعميم الدو  باإلصدارواملتعلقة برتاع بشأن قيام بلجيكا      

ــة ضــد           ــرائم املرتكب ــرائم احلــرب واجل ــهم ج ــصبه بت ــد ملن ــة املتقل ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري
ورغم أن احملكمة قد أبدت فيه رأيا واضحا بـشأن نطـاق            . اإلنسانية مبقتضى القانون البلجيكي   

انة مـن حيـث األشـخاص يظـل         احلصانة اليت يتمتع هبا وزير اخلارجية، فإن النقاش احمليط باحلص         
 .قائما فيما يبدو

  
 األشخاص املشمولون باحلصانة  -  ١  

ستوجب أساسـا حتديـد     يـ مـن حيـث األشـخاص       إن حتديد النطاق الشخصي للحصانة        - ٩٦
كمـا ينبغـي   .  املـشمولني بتلـك احلـصانة وتربيـر هـذه األخـرية          ةتلك الفئات من مـسؤويل الدولـ      

ــصلة،    ــسائل ذات ال ــاول عــدد مــن امل ــيت متــنح فيهــا      والتن ــالظروف ال ــها ب ــق من ــا يتعل ســيما م
 .احلصانة هذه

__________ 
 يف  بينوشـيه  سـيما قـضية    ال(اإلعالمية احمليطة بالقضايا املتعلقـة بكبـار املـسؤولني الـسابقني            من الواضح أن اهلالة      )٢٢٣(

، قـد أدت أيـضا إىل    من حيث املوضوع، واليت تندرج بدقيق العبارة يف نطاق احلصانة     )إسبانيا واململكة املتحدة  
ة ضـد املـسؤولني املتقلـدين    ، ممـا أوحـى بـإجراءات قـضائي    مـن حيـث األشـخاص     تزايد االهتمام مبـسألة احلـصانة       
  . يف األدبيات القانونيةمن حيث األشخاصلحصانة لملناصبهم ومعاجلة أكثر حتوطا 
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ــدول           - ٩٧ ــسؤويل ال ــصنيف م ــة، ميكــن ت ــات القانوني ــدول واألدبي ــة ال ــى ضــوء ممارس وعل
ــع باحلــصانة   رئــيس  )أ: ( هــي إىل ثــالث فئــات خمتلفــة مــن حيــث األشــخاص املرشــحني للتمت

وال يبـدو  . ولون الرفيعـو املـستوى  واملـسؤ ) ج(رئيس احلكومة ووزيـر اخلارجيـة؛      )ب(الدولة؛  
أن مثة حالة ادعـي فيهـا بـأن مـسؤويل الـدول ذوي املـستويات الـدنيا يتمتعـون هبـذا النـوع مـن                     

ولقد كان موضوع تـدوين فعـال ثـالث حـاالت يتمتـع         . احلصانة، عدا يف حاالت حمددة للغاية     
ــوظف       ــة امل ــدنيا بتلــك احلــصانة، وهــي حال ــستويات ال ــسؤولون مــن امل ــا امل ني الدبلوماســيني فيه

 مـن   ١املشمولني باحلصانة من الواليـة القـضائية اجلنائيـة للدولـة املوفـد لـديها، مبوجـب الفقـرة                    
؛ وحالـة ممثلـي الدولـة املوفـدة يف          ١٩٦١  من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعـام       ٣١املادة  

ة القـضائية اجلنائيـة يف   بعثة خاصة وموظفيها الدبلوماسيني الـذين يتمتعـون باحلـصانة مـن الواليـ       
؛ ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة البعثـات اخلاصـة لعـام            ٣١ مـن املـادة      ١ الدولة املوفد لديا مبوجب الفقـرة     

وحالــة رئــيس البعثــة واملــوظفني الدبلوماســيني يف بعثــة لــدى منظمــة دوليــة ذات طــابع عــاملي،   
ــادة  ــا   ٣٠ مبوجــب امل ــة فيين ــدول يف عالقاهتــا مــع املنظمــا   لمــن اتفاقي ــل ال ــة ذات تمثي ت الدولي

  .)٢٢٤(١٩٧٥ لعام العاملي الطابع
وجيــدر بالتأكيــد بــادئ ذي بــدء أن هــذه احلــصانة تنحــصر يف الفتــرة الــيت يكــون فيهــا    - ٩٨

ويـربر نطاقهـا اجلـوهري الواسـع بغـرض محايـة صـاحبها            : مسؤول الدولـة املعـين متقلـدا ملنـصبه        
رد عن ممارسـة وظائفـه، حـىت يـصبح         يتوقف الف ما إن   و .)٢٢٥(ومتكينه من القيام بوظائفه الرمسية    

وقد أمجع الفقـه علـى قبـول النطـاق     .  األضيق نطاقا  من حيث املوضوع  مشموال فقط باحلصانة    
ــضيق للحــصانة   ــزمين ال ــه القــرارات القــضائية  )٢٢٦(مــن حيــث األشــخاص ال ومــن  .)٢٢٧(وأكدت

__________ 
مثة أيضا اتفاقات قنصلية ثنائية تنص على أن املـوظفني الدبلوماسـيني الـذين أنيطـت هبـم وظـائف قنـصلية يظلـون                    )٢٢٤(

كــم مركــزهم الدبلوماســي، وتــنص أيــضا علــى أن يتمتعــون بــاحلقوق واالمتيــازات واحلــصانات املمنوحــة هلــم حب
املوظفني القنصليني يتمتعون باحلصانة من الوالية القضائية اجلنائية واملدنيـة واإلداريـة يف الدولـة املـستقبلة عـدا يف                 

اجلمهوريـات   احتاد  من االتفاق القنصلي بني٣٢ و   ٢٣حاالت الدعاوى املدنية؛ انظر على سبيل املثال، املادتني         
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1477, p. 210، تراكية السوفياتية ومجهورية الصني الشعبيةاالش

يشبه هذا النوع من احلصانة تلك احلصانة املمنوحة لرئيس البعثة الدبلوماسية عندما ميارس مهامه والـيت متـنح          )٢٢٥(
، املرجـع  ”Fox, “The Pinochet Case No. 3نظـر  ا) (ne impediatur legatio(عمال مببدأ عدم عرقلة عمل البعثة 

  ).٤٩٦-٤٩٤السالف الذكر، الصفحات 
املرجــع الــسالف الــذكر،   ,  …”Cassese, “When May Senior State Officials: انظــر يف مجلــة أمــور   )٢٢٦(

 Michel Cosnard, “Quelques observations sur les décisions de la Chambre des Lordes  و؛٨٦٤الـصفحات  

du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet”, Revue générale de droit international 

public, vol. 104 (1999), p. 314; ؛ وMichael A. Tunks, “Diplomats or Defendants? Defining the Future of 

Head-of-State Immunity”, Duke Law Journal, vol. 52 (2002), p. 663; Zappalà    ،املرجـع الـسالف الـذكر ،
  .٦٠٠الصفحة 
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) Audiencia Nacional(ده موقف احملكمة العليا اإلسـبانية       األمثلة اجليدة على هذا املبدأ ما جسَّ      
ــة          ــة شــيلي، يف دعــوى جنائي ــرئيس األســبق لدول ــستو بينوشــيه، ال ــضت حــصانة أوغي ــيت رف ال
خبــصوص هتــم مماثلــة، لكنــها اعترفــت بتلــك احلــصانة يف دعــوى ضــد فيــديل كاســترو، بــصفته  

  .)٢٢٨(رئيس دولة كوبا املتقلد ملنصبه
  رؤساء الدول  )أ(  

صانة من حيـث األشـخاص الـيت يتمتـع هبـا رؤسـاء              يبدو أال أحد جيادل يف اإلقرار باحل        - ٩٩
 مــن اتفاقيــة ٣ مــن املــادة ٢فــالفقرة . الــدول املتقلــدون ملناصــبهم إزاء القــضاء اجلنــائي األجــنيب

ال ختــل  ’’األمــم املتحــدة حلــصانة الــدول وممتلكاهتــا مــن الواليــة القــضائية تــنص علــى أهنــا           
دويل لرؤســــاء الــــدول بــــصفتهم باالمتيــــازات واحلــــصانات املمنوحــــة مبقتــــضى القــــانون الــــ

مــن الثابــت ”، قالــت حمكمــة العــدل الدوليــة إن  األمــر بــالقبضويف قــضية  .)٢٢٩(‘‘الشخــصية
__________ 

انظر شىت األمثلة القـضائية ال سـيما يف دعـوى مدنيـة، رفـضت فيهـا حـصانة رئـيس دولـة سـابق فيمـا يتعلـق                              )٢٢٧(
يـو  ميلري قـضية ، ومنها على سبيل املثال،      )وبالتايل مل متنح له احلصانة من حيث األشخاص       (باألعمال اخلاصة   

-Cour d’appel de Paris, Mellerio c. Isabelle de Bourbon, ex (ضد إزابيل دو بوربون، ملكـة إسـبانيا الـسابقة   

Reine d’Espagne, 3 June 1872( )قضية سيد علي بن محـود،  ؛ و)بشأن اقتناء جموهرات لالستعمال الشخصي
 .Tribunal civil de la Seine, Seyyid Ali Ben Hammond, Prince Rashid c( ،األمـري رشـيد ضـد ويرسينـسكي    

Wiercinski, 25 July 1916()        ملـك مـصر   قـضية  و؛ )بـشأن دفـع سـلطان زجنبـار الـسابق لتكـاليف املراسـالت
 .Cour d’appel de Paris, Ex-roi d’Egypte Farouk c  (السابق ضد شركة كريـستيان ديـور احملـدودة املـسؤولية    

s.a.r.l. Christian Dior, 11 April 1957( وردت يف ،Journal du droit international (1957), pp. 716-718 ؛
 ,Tribunal de Grande Instance de la Seine (قـضية شـركة جـان ديـسي ضـد املـري فـاروف والـسيدة صـادق         و

Société Jean Dessès c. Prince Farouk et Dame Sadek, 12 June 1963 ( وردت يفClunet, 1964, p. 285 ؛
وتتعلـق بـشراء    (International Law Reports, vol. 33, pp. 37-38وميكن االطـالع علـى النـسخة اإلنكليزيـة يف     

 .United States of America v (قـضية الواليـات املتحـدة ضـد نورييغـا     ؛ و)ملك مصر الـسابق وزوجتـه ملالبـس   

Noriega (1990) 746 F.Supp. 1506) ( مـاركوس  قضية ما يتعلق بتركة فرناندو؛ و)باملخدراتوتتعلق باالجتار 
)In re Estate of Ferdinand Marcos, 25 F.3d 1467, 1471 (9th Cir. 1994).(  

 Auto de solicitud de (١٩٩٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣ طلـب التـسليم املقـدم يف    بينوشـيه انظر بـشأن قـضية    )٢٢٨(

extradición de Pinochet, Madrid, 3 November 1998 , وتتضمن متييزا بني احلصانات املمنوحـة  ) د (٥الفقرة
: وقــــــد ورد يف شــــــبكة اإلنترنــــــت علــــــى العنــــــوان التــــــايل(لرؤســــــاء الــــــدول احلــــــاليني والــــــسابقني 

http://www.ua.es/up/pinochet/documentos/auto-03-11-98/auto24.htm .( نظــر ا،  كاســترووخبــصوص قــضية
Audiencia Nacional Auto del Pleno de la Sala de lo Penal ،وقد ارتـأت احملكمـة أن    (١٩٩٩مارس / آذار٤

 رئيس الدولة األجنيب تستند، ال إىل اتفاقييت فيينا للعالقات الدبلوماسية والقنصلية، بل إىل املعاهـدات        حصانة
  ).الثنائية والقانون الدويل العريف

  :دة املماثل، أوردت ما يلي من شرح جلنة القانون الدويل ملشروع املا٦يف الفقرة  )٢٢٩(
 حبث تتضمن إشارة صرحية إىل احلصانات املمنوحة مبوجب القانون          ٢وصيغت الفقرة   ) ٦... (’’       

الدويل القائم مللوك الـدول األجنبيـة أو غريهـم مـن رؤسـاء الـدول بـصفتهم الشخـصية، مـن حيـث             
يمـا يتعلـق مبلـوك الـدول أو        معاجلة حصانات الدول من الواليـة ف       ٢وقد سبق يف املادة     . األشخاص
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بعض متقلدي املناصب الرفيعـة يف الدولـة، مـن قبيـل            ... بصورة راسخة يف القانون الدويل أن       
واء الواليـة   يتمتعون باحلصانات من الواليـة القـضائية يف الـدول األخـرى، سـ             ... رئيس الدولة   

 وأقــر الطرفــان احلــصانة الشخــصية لــرئيس الدولــة يف قــضية .)٢٣٠(“القــضائية املدنيــة أم اجلنائيــة
وذكـرت احملكمـة مـن جديـد يف         . )٢٣١( املعروضة على حمكمة العدل الدوليـة      جيبويت ضد فرنسا  

ية  من الوالية القـضائ    ]لرئيس الدولة [احلصانة الكاملة   ”حكمها الصادر مؤخرا يف هذه القضية       
ــه  ــة وحرمت ــان     .)٢٣٢(“اجلنائي ــذه احلــصانة ُتمــنح صــراحة يف بعــض األحي ــشريع   فه مبوجــب الت

 من قانون حصانة الدول يف اململكة املتحـدة لعـام        ٢٠الوطين، على غرار ما ورد مثال يف املادة         
  .)٢٣٣(‘‘الدول عاهل أو غريه من رؤساءال’’، الذي يسري على ١٩٧٨

__________ 
‘ ١’ ١فـالفقرة   . غريهم من رؤساء الدول عنـدما يتـصرفون بوصـفهم هيئـات للدولـة أو ممـثلني هلـا                  

 تتناول اهليئات احلكومية املختلفة للدول وممثلي الدول، مبن فيهم رؤساء الـدول          ٢ من املادة    ‘٤’ و
 يـشري علـى   ٣ مـن املـادة   ٢قـرة  ولـذلك فـإن الـتحفظ الـوارد يف الف     . بصرف النظر عن نظم احلكـم     

احلـصانات واالمتيـازات الشخـصية املعتـرف هبـا واملمنوحـة يف        وجه احلصر إىل األعمال اخلاصـة أو  
ــيتأثر علـــى أي حنـــو هبـــذه املـــواد    ــارة إىل أن مركـــزهم سـ أي دون . ممارســـة الـــدول، دون أي إشـ

، ٤٩ص ) اجلـــزء الثـــاين(، اجمللـــد الثـــاين ١٩٩١... حوليـــة . (‘‘بالقـــانون العـــريف القـــائم املـــساس
  )). حمذوفةةاحلاشي(

  .٥١، الفقرة ٢١-٢٠، الصفحتان األمر بالقبضقضية  )٢٣٠(
املـذكرة املـضادة    ؛ و ١٣٣، الفقـرة    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٥،  مـذكرة مجهوريـة جيبـويت     : انظر على سـبيل املثـال      )٢٣١(

فــان ديــن  (٣٧- ٣٥ات ، الــصفحCR 2008/1؛ ٦-٤، الفقــرة ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٣، للجمهوريــة الفرنــسية
  .)بيليه باسم فرنسا (٢٥، الصفحة CR 2008/5؛ )بيسن، باسم جيبويت

  .١٧٠، الفقرة ٥٣، الصفحة جيبويت ضد فرنساقضية  )٢٣٢(
ــوز٢٠ )٢٣٣( ــه / مت ــا توســع  . International Legal Materials, vol. 17, 1978, p. 1123، ورد يف ١٩٧٨يولي كم

نطــاق التــشريع ) ١٩٨٥ لعــام ١٩٦القــانون رقــم (ل األجنبيــة األســترايل مــن قــانون حــصانات الــدو ٣٦ املــادة
) ١٩٦٧قانون االمتيـازات واحلـصانات الدبلوماسـية لعـام         (الوطين التطبيقي التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية       

علـق  ويف بلـدان أخـرى، يعـرف القـانون الـوطين املت     . ، ليـشمل رئـيس دولـة أجنبيـة     ‘‘مع ما يلزم من تعـديالت     ’’
) أ(٢املـادة   : بكوهنا تشمل رئيس الدولة الذي يعمل بـصفته احلكوميـة؛ انظـر           ‘‘ الدولة األجنبية ’’حبصانة الدول   

؛ ) والـــذي عـــدل الحقــــا  ١٩٨٠الــــذي يعـــود يف أصـــله إىل عــــام   (مـــن قـــانون حــــصانة الـــدول الكنـــدي     
مـن قـانون    ) ١(١٦ادة  ؛ واملـ  ١٩٨١ لعـام    سـتة من مرسوم حصانة الـدول الباكـستاين رقـم          ) أ( )١( ١٥ واملادة

مـن قــانون حــصانة  ) أ( ٢؛ واملــادة )١٩٨٥بــصيغته املعدلـة يف عــام   (١٩٧٩حـصانة الــدول الـسنغافوري لعــام   
ــم     ــا رق ــوب أفريقي ــة جلن ــدول األجنبي ــام ٨٧ال ــايل     (١٩٨١ لع ــف الت ــوانني يف املؤل ــذه الق ــد وردت كــل ه : وق

Andrew Dickinson, Rae Lindsay and James P. Loonam — Clifford Chance (eds.), State Immunity. Selected 

Materials and Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2004), pp. 469-522 .   ،ويف الواليـات املتحـدة
 ١٩٧٦يوجد خالف يف االجتهاد القضائي بـشأن مـا إذا كـان قـانون حـصانات رؤسـاء الـدول األجنبيـة لعـام                         

ــدةينـــسخ  ــانونقاعـ ــة   القـ ــيس الدولـ ــصانة رئـ ــة حبـ ــوأمريكي املتعلقـ ــام األنكلـ ــسألة  :  العـ ــذه املـ ــر بـــشأن هـ انظـ
 .أدناه ٢٤٩ احلاشية
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قــضائية أعملــت فيهــا تلــك احلــصانة يف االجتــهاد   ميكــن الوقــوف علــى عــدة أمثلــة    و- ١٠٠
 وعلــى ســبيل املثــال، رفــضت احملكمــة العليــا االحتاديــة جلمهوريــة أملانيــا .)٢٣٤(القــضائي الــوطين
 طلبـا لتحديـد احملكمـة املختـصة بالبـت يف دعـوى جنائيـة رفعـت ضـد          ١٩٨٤االحتادية يف عام   

لى حصانة هذا األخري من الواليـة اجلنائيـة       السيد هونيكر، رئيس دولة أملانيا الدميقراطية، بناء ع       
 كمـا نقـضت حمكمـة الـنقض الفرنـسية،        .)٢٣٥(األجنبية مبوجب القواعد العامة للقـانون الـدويل       

، قـــرارا حملكمــة االســـتئناف ببــاريس يـــرفض إقــرار حـــصانة العقيــد القـــذايف،     ٢٠٠٠يف عــام  
ــيس ــة رئ ــصل ب      دول ــهم تت ــق بت ــا يتعل ــة، فيم ــة الليبي ــة العربي ــائرة يف   اجلماهريي ــى ط ــداء عل االعت
  : ما يليوأكدت ،١٩٨٩ عام

 العــرف الــدويل رؤســاء الــدول املتقلــدين ملناصــبهم مــن أن يكــون موضــوع   يــستثين’’  
حمـددة خمالفـة    ] دوليـة [ لدولـة أجنبيـة، يف غيـاب أحكـام           ةإجراءات أمام احملاكم اجلنائي   

  .)٢٣٦(‘‘تلزم الطرفني املعنيني
ــالقبض علــى    ، رفــض كــبري قــضاة دا ٢٠٠٤ويف  - ١٠١ ــة إصــدار أمــر ب ــرة قــضائية بريطاني ئ
موغايب بدعوى التعذيب، وذلك استنادا إىل أنه، بصفته رئـيس دولـة زمبـابوي، حتـق لـه                   السيد

__________ 
 املـانح للحـصانة لرؤسـاء الـدول، انظـر التقريـر الثـاين         التقليـدي لالطالع على مرجـع بـشأن االجتـهاد القـضائي         )٢٣٤(

العاهـل األجـنيب باحلـصانة مـن الواليـة      إن متتـع  ’’: لسبونغ سؤشاريتكول، املقرر اخلاص، الـذي اسـتنتج مـا يلـي      
القـــضائية، مبـــا فيهـــا احلـــصانة مـــن القـــبض واالحتجـــاز داخـــل إقلـــيم دولـــة أخـــرى أمـــر اســـتقر برســـوخ يف    

). ٣٦الفقـرة   ،٢٠٧ الـصفحة  ،A/CN.4/331 الوثيقـة  ،Yearbook … 1980, vol. II (Part One)(‘‘ الـدول  ممارسة
فرديندانـد  ىل دعـوى مدنيـة يف سويـسر هـي قـضية             إ اه، ميكـن اإلشـارة    وباإلضافة إىل القضايا الوارد وصفها أدنـ      
) Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police ( للـشرطة يوإميلدا ماركوس ضد املكتب االحتاد

، حيـث  ٥٣٦-٥٣٥، الـصفحتان  Revue suisse de droit international et droit européen, 1991الـواردة يف  
 لـرئيس دولـة سـابق، الطـابع العـريف للحـصانة       املوضـوعية دت احملكمة، يف معرض نظرهـا يف مـسألة احلـصانة      أك

 . من الوالية القضائية اجلنائية ملتقلد منصب رئيس الدولةالشخصية
 ,Federal Supreme Court (Second Criminal Chamber), Re Honecker, Case No. 2 ARs 252/84:انظــر )٢٣٥(

Judgment of 14 December 1984 ورد يف ،International Law Reports, vol. 80 ٣٦٦-٣٦٥، الصفحتان. 
، ورد يف Court of Cassation, Affaire Kadhafi, Judgment No. 1414 of 13 March 2001 :انظـــر )٢٣٦(

International Law Reports, vol. 125  ى النحـو  وجـاء الـنص الفرنـسي األصـلي علـ      (٥١٠-٥٠٨، الـصفحات
 la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice puissent, en l’absence de“: التـايل 

dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites 

pénales d’un Etat étranger”) يف  وردRevue général de droit international public, vol. 105 (2001) ،
  ).٤٧٤ الصفحة
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 ويف قـضية حديثـة العهـد، تعـود إىل     .)٢٣٧( من قانون حصانة الـدول   ٢٠احلصانة مبوجب املادة    
ــنة  ــرض إ    ٢٠٠٨س ــبانية، يف مع ــا اإلس ــة العلي ــتنتجت احملكم ــا   ، اس ــوابق يف أملاني ــارهتا إىل س ش

ــضية   ــالقبض وبلجيكــا، وكــذا إىل ق ــر ب ــة مقاضــاة    األم ، أن احملــاكم اإلســبانية ليــست هلــا والي
كاغــامي، الــرئيس احلــايل لدولــة روانــدا، بتــهم اإلبــادة اجلماعيــة واجلــرائم املرتكبــة ضــد  الــسيد

ــة   ــسانية، وجــرائم احلــرب واألعمــال اإلرهابي  لرؤســاء لشخــصيةا كمــا أن احلــصانة  .)٢٣٨(اإلن
الدول املتقلدين ملناصبهم مسألة أعادت تأكيـدها احملـاكم الـيت تناولـت حـصانة رؤسـاء الـدول                   

وهكذا مثال، أقر بعـض لـوردات حمـاكم االسـتئناف الربيطانيـة يف      ): ورفضتها أحيانا (السابقني  
ئيــسا يـزال ر  ، بــأن احلالـة كانـت ســتكون خمتلفـة لـو كــان بينوشـيه ال     )٣رقـم   (بينوشـيه قـضية  

لشيلي، وإن استنتجوا وجود قيود حتـد مـن حـصانة اللـواء بينوشـيه فيمـا يتعلـق بالتـهم اجلنائيـة                
 كمـا تؤكـد األدبيـات القانونيـة االعتـراف حبـصانة رؤسـاء الـدول مـن               .)٢٣٩(املتصلة بالتعـذيب  
  .)٢٤٠(حيث األشخاص

__________ 
وردت يف , Senior District Judge at Bow Street, Tatchell v. Mugabe, Judgment of 14 January 2004 :انظـر  )٢٣٧(

International and Comparative Law Quarterly, vol. 53 (2004), pp. 769-770 :”القـانون العـريف اجملـسد يف    إن 
 .“يوفر يف الوقت الراهن احلصانة املطلقة ألي رئيس دولة) Common Law(قانونا العام 

، الفقـرة  ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ٦, Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4: انظر )٢٣٨(
 مـن القـانون التنظيمـي    ٢١مة يف استنتاجها إىل املادة واستندت احملك. ١٥٧-١٥١، الصفحات   ١الرابعة، رقم   

للسلطة القضائية الذي ينص على أن الوالية القضائية اإلسبانية حمدودة مبا يقره القانون الدويل مـن حـصانة مـن                    
). “تشكل دفعا قواعد احلصانة من الوالية القضائية والتنفيذ اليت تقرها أحكـام القـانون الـدويل العـام                 ”( الوالية
 مماثلة يف قضايا مرفوعـة ضـد ملـك         اأحكامقد أصدرت   لوحظ يف ذلك القرار، فإن احملكمة العليا كانت          وكما

ورئــيس ) ١٩٩٨ديـسمرب  / كــانون األول٢٣ ،Auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional(املغـرب  
 .االستوائيةمجهورية غينيا 

، Lord Hutton؛ و ٦٢٤، الـصفحة  Lord Hope of Craigheadو : وبصفة خاصـة , ) ٣رقم  (بينوشيهانظر قضية  )٢٣٩(
؛ ٦٥١، الــصفحة Lord Millett؛ و ٦٤٢، الــصفحة Lord Saville of Newdigate ؛ و٦٣٨-٦٣٧الـصفحتان  

وقــد أقــرت هيئــة االدعــاء هــذا املبــدأ . ٦٦١-٦٦٠، الــصفحات Lord Phillips of Worth Matraversوضــمنا 
 .)٦٣٧املرجع نفسه، الصفحة (

والكتـاب   (٥١٦، املرجع السالف الـذكر، الـصفحة   ”Verhoeven, “Rapport provisoireانظر على سبيل املثال،  )٢٤٠(
 Christian Dominicé, « Quelques observations sur l’immunité de juridiction؛ )املستشهد هبـم يف هـذا املرجـع   

pénale de l’ancien chef d’Etat », Revue générale de droit international public, vol. 103 (1999), pp. 301-

 Virpi Koivu, “Head-of-State Immunity v. Individual Criminal Responsibility under Internationalو ; 302

Law”, Finnish Yearbook of International Law, vol. XII (2001), p. 312 ; وCharles Pierson, “Pinochet and 

the End of Immunity: England’s House of Lords Holds that a Former Head of State is Not Immune for 

Torture”, Temple International and Comparative Law Journal, vol. 14 (2000), pp. 273-274 ;و Charles 

Rousseau, Droit international public, Tome IV: Les relations internationales (Paris: Sirey, 1980), pp. 125-

 :Ernest Mason Satow, Satow’s Guide to Diplomatic Practice, Lord Gore-Booth (ed.), (Londonو ; 126
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نتهم مــن ســيما حــصا ومــا فتئــت املعاملــة اخلاصــة الــيت حيظــى هبــا رؤســاء الــدول، وال - ١٠٢
وجـرت العـادة علـى أن       . حيث أشخاصهم، تشكل موضوع تربيرات شـىت يف القـانون الـدويل           

ــدأ ال        ــصفته عــاهال، وهــو مــربر يفــسره مب ــة ب ــرئيس الدول ــاملركز اخلــاص ل ــربر ب ــد ســيادةت  لن
 كمــا يــربره واجــب احتــرام كرامــة رئــيس الدولــة، باعتبــاره تشخيــصا لــسيادة   .)٢٤١(نــد علــى
النظريــات ضــمنا أنــه ال يوجــد أي متييــز واضــح بــني حــصانة رئــيس   وتفيــد هــذه .)٢٤٢(الدولــة

ــة  ــل للدولـ ــصانة عاهـ ــة وحـ ــصانة   (. )٢٤٣(الدولـ ــذاك، حـ ــرب، آنـ ــرية تعتـ ــذه األخـ إذا كانـــت هـ

__________ 
Longmans Green, 1979), (5th edition), pp. 9-10 ; وXiaodong Yang “State immunity in the European Court 

of Human Rights: Reaffirmations and misconceptions”, British Year Book of International Law, vol. 74 

(2003), pp. 352-353 ; وZappalà وانظر مع ذلك . ٦٠٠-٥٩٩، املرجع السالف الذكر، الصفحتانJerrold L. 

Mallory, “Resolving the Confusion Over Head of State immunity: The Defined Rights of Kings”, 

Columbia Law Review, vol. 86 (1986), pp. 176-179  إذا كـان اسـتقراء   ’’ أنـه  ١٩٨٦، وفيه الحظ املؤلـف، يف
ق هلم بعـض  حيهنج اجملتمع الدويل إزاء حصانة رؤساء الدول ينم عن اتفاق واسع النطاق على أن رؤساء الدول        

 ).١٧٧املرجع نفسه، الصفحة (‘‘  اآلراء بشأن مضمون تلك احلصانةاحلصانة، فإنه ليس هناك أي توافق يف
 ,District Court, S.D. New York, Tachiona v. Mugabe, 169 F. Supp. 2d (S.D.N.Y. 2001)انظر علـى سـبيل املثـال،     )٢٤١(

p. 264. 
 United Kingdom, De Haber v. Queen of Portugalوانظـر أيـضا   . ٢٦٩-٢٦٨انظر املرجع نفـسه، الـصفحتان    )٢٤٢(

إن تكليف حاكم أجنيب باحلضور يف حمكمة حمليـة، بـشأن أي شـكوى              ’’): قضية دي هابر ضد ملكة الربتغال     (
أورده املقـرر اخلـاص   (‘‘ نـها يربأ بنفـسه ع مقدمة ضده بصفته احلكومية، أمر خمالف لقانون األمم، وإهانة له أن      

وانظـر أيـضا اجلـزء    ). ٢٨، احلاشـية  ٢٠٧، الـصفحة  Yearbook … 1980, vol. II (Part One)سوشـاريتكول يف  
 . أعاله١األول، الفرع جيم 

أغلبيـة الكتـاب تنـاولوا حـصانات امللـوك      ’’وكما الحظه املقـرر اخلـاص سوشـاريتكول، يف تقريـره الثـاين، فـإن            )٢٤٣(
ــة    ــدول األجنبي ــصفحة ، اYearbook … 1980, vol. II (Part One)(األجانــب إىل جانــب حــصانة ال ، ٢٠٧ل

، حيـث الحظـت   )تـشيونا ضـد موغـايب   قـضية   (United States, Tachiona v. Mugabeوانظـر أيـضا   ). ٣٦ الفقرة
 يف يــة األجنبالــسياديةحــصانات لســنة ســن القــانون االحتــادي ل  (١٩٧٦احملكمــة االبتدائيــة االحتاديــة، أنــه قبــل  

على نطاق واسع تقر مبدأ ثابتا بـصورة مـستقلة بفيـد     تكن مثة أي ممارسة دولية مقبولة        مل’’،  )الواليات املتحدة 
 J. W. Dellapenna, “Head-of-state؛ وانظــر أيــضا ٢٧٦املرجــع نفــسه، الــصفحة  . ‘‘حبــصانة رئــيس الدولــة 

immunity — Foreign Sovereign Immunities Act — suggestion by the Department of State”, American 

Journal of International Law, vol. 88 (1994), pp. 529-530; S. V. George, “Head of State immunity in the 

United States courts: still confused after all these years”, Fordham Law Review, vol. 64 (1995), p. 1055. 
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بـدأ اجملاملـة يف هـذا الـسياق، اسـتنادا إىل فكـرة              اسـُتظهر مب  ويف بعض املناسـبات،     . )٢٤٤()مطلقة
  .)٢٤٥(سها مبعاملة مماثلة يف اخلارجمفادها أن كل دولة حتترم احلصانة حىت حيظى رئي

وقد أقلع القـانون الـدويل املعاصـر عـن تربيـر حـصانة رئـيس الدولـة هبـذه املـسوغات،                    - ١٠٣
 وهـذا هـو موقـف    .)٢٤٦(وبات يلـح علـى ضـرورة ضـمان األداء الفعـال لوظائفـه باسـم الدولـة                 

حها بــل وموقــف جلنــة القــانون الــدويل يف شــر     ، )٢٤٧(معهــد القــانون الــدويل بــصفة خاصــة    
 ممـا يـستتبع أن حـصانة        .)٢٤٨(ملشروعها املتعلق حبـصانة الـدول وممتلكاهتـا مـن الواليـة القـضائية             

رئــيس الدولــة تفهــم يف الوقــت الــراهن علــى أهنــا مؤســسة مــستقلة مبوجــب القــانون الــدويل،     
 غـري أنـه يبـدو أن التربيـرات التقليديـة            .)٢٤٩(يستوحيها منطقهـا اخلـاص وختـضع لنظـام مـستقل          

__________ 
 املستـشهد بـه كـثريا       ١٨١٢ليدية، قرار   انظر خبصوص احلصانة املطلقة للعاهل األجنيب مبوجب هذه النظرية التق          )٢٤٤(

 The Schooner (شــونري إكستــشينج ضــد ماكفــادنوالــصادر عــن احملكمــة العليــا للواليــات املتحــدة يف قــضية  

Exchange v. McFaddon( ، ١٣٧-١٣٦وال سيما يف الصفحتني. 
 Supreme Court, Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 163-64, 16، هيلتـون ضـد غويـو   انظر على سبيل املثال قـضية   )٢٤٥(

S.Ct.139, 143 L.Ed. 95 (1895) :(’’وال هي جمرد مسألة جماملة وحسن نيـة ...  فال هي مسألة التزام مطلق  ...
هــي إقــرار تــسمح بــه دولــة داخــل إقليمهــا ألعمــال تنفيذيــة أو قــضائية لدولــة أخــرى، مراعيــة للواجــب   ] بــل[

ورد (‘‘ و األشخاص اآلخـرين املـشمولني باحلمايـة الـيت توفرهـا قوانينـها             واملالءمة الدوليني، وحلقوق مواطنيها أ    
 Districtوانظـر أيـضا   ). District Court, E.D. New York, Lafontant v. Aristide, 844 F.Supp.128, p. 132يف 

Court for the District of Columbia, Flatow v. Islamic Republic of Iran, 76 F. Supp. 2d 28 (D.D.C. 1999), 

p. 24 :’’ة وجماملة، ال مسألة حقنَّنة رئيس الدول مسألة ِماوعلى غرار حصانة العاهل األجنيب، فإن حص‘‘. 
، املرجـع نفـسه، الـصفحتان    Institut, Annuaireالـوارد يف  , Verhoeven, “Rapport provisoire”, para. 16: انظـر  )٢٤٦(

٥٠٨-٥٠٧. 
أن املعاملــة اخلاصــة تــوىل ’’ذي اعتمــده املعهــد يف دورة فــانكوفر بــشأن هــذا املوضــوع تؤكــد ديباجــة القــرار الــ )٢٤٧(

لرئيس الدولة أو رئيس احلكومة، بصفته ممثال لتلك الدولة ال ملصلحته الشخصية، ألن ذلـك ضـروري ملمارسـة            
ولــة مهامــه واالضــطالع مبــسؤولياته بطريقــة مــستقلة وفعالــة، وألحــسن مــا تكــون عليــه مــصلحة كــل مــن الد    

، الفقـــرة الثالثـــة  ٢٠٠١أغـــسطس / آب ٢٦قـــرار (‘‘ احلكومـــة الـــيت يترأســـها واجملتمـــع الـــدويل برمتـــه      أو
  ).الديباجة من

 ممـا أصـبح فيمـا بعـد اتفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة حبـصانة                   ٢ من شرح اللجنة ملشروع املـادة        ١٩تشري الفقرة    )٢٤٨(
لـصاحل   ....’’احلـصانة الشخـصية للحكـام والـسفراء إمنـا نـشأت        الدول وممتلكاهتا مـن الواليـة القـضائية إىل أن           

‘‘ الدول الـيت ميثلوهنـا بقـصد متكينـهم مـن حتقيـق مهـامهم التمثيليـة أو القيـام بواجبـاهتم الرمسيـة علـى حنـو فعـال                             
 .٤٢-٤١ ، الصفحتان)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩١.... حولية (

ففـي الواليـات املتحـدة،      . يف مـسألة اسـتقالل مؤسـسة حـصانة رؤسـاء الـدول            كثريا ما نظرت احملـاكم الوطنيـة         )٢٤٩(
مـشمولة بأحكـام قـانون      ) واملـسؤولني اآلخـرين   (تطرح املسألة فيما يتعلق مبا إذا كانت حـصانة رؤسـاء الـدول              

 ويبدو أن االجتهاد القضائي قد انقسم بـشأن هـذه النقطـة بـني تلـك               : ١٩٧٦احلصانات السيادية األجنبية لعام     
 Court ofانظــر بــصفة خاصــة،  (األجانــباحملــاكم الــيت تعتــرب أن هــذا القــانون يــسري علــى فــرادى املــسؤولني 

Appeals, Ninth Circuit, Chuidian v. Philippine National Bank, 912 F.2d 1095 (9th Cir. 1990) ( ورد يف
International Law Reports, vol. 92, pp. 480-493(نــهج يف مــثال يف ، واتبــع هــذا الDistrict Court, N.D. 
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زال يــسوقها بعــض الكتــاب لــشرح بعــض اجلوانــب مــن  يــعــاله مل تنتــف كليــا وال املــذكورة أ
 وأيا كان األمر، فإن الغرض العام للحـصانة هـو           .)٢٥٠(حصانة رئيس الدولة من حيث شخصه     
وهي ضرورة تفـرض نفـسها بـصفة خاصـة عنـدما             )٢٥١(احلفاظ على استقرار العالقات الدولية    

وألمهيــة دوره يف  )٢٥٢(ئفــه التمثيليــة الرفيعــة املــستوىيتعلــق األمــر بــرئيس الدولــة، اعتبــارا لوظا
  .التنظيم الداخلي للدولة

__________ 
California, Doe v. Qi, 349 F.Supp.2d 1258(الـيت تـرى أن حـصانة رئـيس الدولـة باعتبارهـا مبـدأ         احملـاكم ، وال 

مستقال يف القانون العام األجنلوأمريكي حتمل احملاكم علـى اعتبـار طـرح وزارة اخلارجيـة طرحـا ذا حجيـة فيمـا                      
انظـر خبـصوص هـذه    و). Tachiona v. Mugabe أو Lafontant v. Aristideعلى سبيل املثـال   انظر(يتعلق باحلصانة 

ويف اململكة املتحدة، مييز قانون حصانة      . ٦٧٥-٦٦٦ املرجع السالف الذكر، الصفحات      ،Tunksاملسألة مثال،   
يـسري علـى     لـذي ال  ا املنظم مبوجب البـاب األول،    ( بني حصانة الدول األجنبية من الوالية        ١٩٧٨ لعام   الدول

وبنـاء عليـه، نظـر لـوردات        ):  يف البـاب الثالـث     ٢٠ باملـادة    ةاملشمول(وحصانة رؤساء الدول    ) الدعاوى اجلنائية 
هـا  وألخـرية الـيت اعترب    ا األحكـام يف حصانة رئيس دولة سـابق اسـتنادا إىل          ) ٣رقم   (بينوشيهاالستئناف يف قضية    

ــ ــدويل   ةمطابق ــانون ال ــة للق ــ( للقواعــد العام ــضية انظ ــم  (بينوشــيهر ق ــسن   ، وال)٣رق ــراون ولكن ــورد ب   ســيما الل
Lord Browne-Wilkinson ؛ و٥٩٣ الــصفحة Lord Goff of Chieveley ؛ و ٥٩٨، الــصفحةLord Hope of 

Craighead ٦٢٢-٦٢١، الصفحتان.( 
فته متقلـدا ألعلـى     اعترافا مبركز اخلـاص جـدا بـص       ’’ مثال، أن رئيس الدولة يتمتع باحلصانة        Wattsيالحظ واتس    )٢٥٠(

وبرر فيمـا بعـد املعاملـة اخلاصـة         ). ٥٣، الصفحة   )١٩٩٤(، املرجع السالف الذكر،     Watts(‘‘ منصب يف دولته  
مبـا يـرتبط بـشخص    ) باملقارنة مع رؤساء احلكومات ووزراء اخلارجيـة  (اليت خيوهلا القانون الدويل لرئيس الدول       

؛ وأشـري إىل هـذا املوقـف يف    ١٠٣-١٠٢لـذكر، الـصفحتان   املرجع السالف ا(رئيس الدولة من سيادة وإجالل     
ي أ، ويف الــر٨٠، الفقـرة  األمـر بـالقبض  الـرأي املـستقل املـشترك للقــضاة هـيغرت وكوميـان وبويرغنتـال يف قــضية       

 بينوشـيه  وسار على نفس املنوال اللورد ميليت يف قـضية           .)٢ الفقرة   نفسه،املخالف للقاضي اخلصاونة، املرجع     
حبكـم مركـزه اخلـاص بـصفته        ’’تع باحلـصانة مـن حيـث األشـخاص رئـيس الدولـة املتقلـد ملنـصبه                  يتم) (٣رقم  (

 ,International Legal Materials(‘‘ ويعتـرب جتـسيدا شخـصيا للدولـة نفـسها     . متقلـدا ألعلـى منـصب يف دولتـه    

vol. 38, p. 644(( ــضا ــصفحة   Robertson:  وانظــر أي ــذكر، ال ــسالف ال  ,Rémy Prouvèze؛ ٤٠٢، املرجــع ال

“L’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique): 

quelle contribution de la Cour internationale de Justice au droit international pénal?”, L’Observateur des 

Nations Unies, No. 12 (2002), pp. 296-297 ; وTunks ٦٥٧ -٦٥٤، املرجع السالف الذكر، الصفحات. 
)٢٥١( Zappalà  مـا يتعلـق هبـونكر    يف قـضية  .٦١١، املرجع السالف الذكر، الـصفحة Re Honecker،   أشـارت احملكمـة 

متـنح أساسـا    ’’العليا االحتادية جلمهوريـة أملانيـا االحتاديـة إىل أن حـصانة رئـيس الدولـة مبوجـب القـانون الـدويل                       
إذا كـان علـى احملكمـة أن        ‘‘ قـد تتـضرر   ’’، اليت   ‘‘يف التمتع بعالقات ثنائية مستقرة     للدول من مصاحل متبادلة    ملا

 ).٣٦٦، املرجع السالف الذكر، الصفحة Re Honeckerقضية  (حتدد احملكمة املالئمة للنظر يف الرتاع
حلصانة اليت يتمتع هبا مبوجب القانون الـدويل،        خبصوص التأكيد على املركز التمثيلي لرئيس الدولة فيما يتعلق با          )٢٥٢(

 India, Supreme Court, Colonel H. H. Raja Sir Harinder Singh Barar Bans Ahadur v. Commissioner: انظـر 

of Income Tax, Judgment of 15 October 1971 ,  وردت يف قـضيةInternational Law Reports, vol. 64, p. 528 :
. ن الـدويل، ميثـل رئـيس الدولـة تلـك الدولـة بـصفتها تلـك ولـيس بـصفته فـردا ميثـل حقوقـه اخلاصـة                            يف القانو ’’

وبصفته تلك يتمتع بامتيازات إقليمية إضافية يف الـدول األخـرى الـصديقة للدولـة الـيت ميثلـها والـيت تربطهـا هبـا                          
 .‘‘عالقات سلمية، وتعرف بالدول املضيفة
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ويفترض ختويـل احلـصانة مـن حيـث األشـخاص مـسبقا تقريـر أن املتـهم رئـيس دولـة                       - ١٠٤
مـا إذا  : متقلد ملنصبه، مما يستلزم بدوره اخللـوص إىل اسـتنتاجات بـشأن مـسألتني خمتلفـتني مهـا            

د منـصب رئـيس الدولـة يف    لـ ذات سيادة؛ وما إذا كان الفـرد املعـين يتق  كان الكيان املعين دولة   
 وإذا كانت هذه االستنتاجات خيلص إليها القضاء بـصورة مـستقلة يف             .)٢٥٣(م تلك الدولة  يتنظ

يقتـضي  ) سيما يف بلـدان القـانون العـام األنكلـوأمريكي          ال(يف بعض البلدان    فإنه   ،)٢٥٤(الغالب
 باحلـصانة لـدى اجلهـاز القـضائي، وتعتـرب دلـيال        بيـان  بشهادة أو   اجلهاز التنفيذي  األمر أن يديل  

  .)٢٥٥(قاطعا يف هذه املسائل
  

   ذات سيادةدولةًما  كيانٌتقرير ما إذا كان   ‘١’  
بـني  خـالف  أو أي (يف أغلـب احلـاالت، أي صـعوبات خاصـة         ،  ال تثري املسألة األوىل    - ١٠٥

در جيـ و. لقـضائي اقـرار  تعليل ال يف  ضمنياًراً   أم الكيان دولةً كان  ما إذا   تقرير   ويظل   ،)األطراف
 فيهـا علـى احملكمـة املعنيـة أن تـويل عنايـة خاصـة                اليت تعـّين  االت  بعض احل اإلشارة، مع ذلك،    ب
ــ ــسألةهل ــثال،     . ذه امل ــة، م ــنقض اإليطالي بــت أن ت ١٩٨٥ يف عــاموهكــذا طلــب مــن حمكمــة ال

__________ 
، )١٩٩٤(املرجع الـسالف الـذكر      ( املسألتني يف سياق االعتراف برؤساء الدول         إىل هاتني  )Watts (يشري واتس  )٢٥٣(

 ).٣٣الصفحة 
سـيما وزارة اخلارجيـة، مـع     وال اجلهاز القـضائي إىل مـشورة احلكومـة    غري أنه حىت يف هذه احلاالت، قد يستند      )٢٥٤(

بـرومس فيمـا يتعلـق باملمارسـة     انظـر علـى سـبيل املثـال، مالحظـة          (احتفاظه بـسلطته التقديريـة يف اختـاذ قـراره،           
 .Institut, Annuaire, vol. 69 (2000-2001), p. 475الفنلندية يف 

تكـون  ’’( املتعلـق حبـصانة الـدول يف اململكـة املتحـدة             ١٩٧٨مـن قـانون     ) أ (٢١انظر على سبيل املثـال، املـادة         )٢٥٥(
مـا إذا كـان بلـد مـن البلـدان دولـة       ) أ(شهادة وزير اخلارجية أو من ينوب عنه دليال قاطعا يف أي مسألة بـشأن          

ألغراض الباب األول من هذا الباب، وما إذا كان أي إقليم يشكل جزءا مـن دولـة احتاديـة لتلـك األغـراض أو                        
 ٤٠ واملـادة    ؛)‘‘... كان الشخص أو األشخاص ينبغي اعتبارهم لتلك األغراض رؤساء دولة أو حكومـة             اإذ ما
من قانون حصانة الـدول الكنـدي؛       ) ج( )١ (١٤جنبية األسترايل؛ واملادة    من قانون حصانة الدول األ    ) ج)(١(

مـن قـانون حـصانة الـدول الـسنغافوري؛          ) أ (١٨من مرسوم حصانة الدول الباكستاين؛ واملـادة        ) أ (١٨واملادة  
ه وينبغي التأكيد على أن الغـرض مـن هـذ       . من قانون حصانة الدول األجنبية يف جنوب أفريقيا       ) ج (١٧واملادة  

وهكـذا، مـثال، فإنـه مبوجـب قـانون حـصانة الـدول يف            : األحكام عادة هو أن تطبق يف سـياق الـدعاوى املدنيـة           
ــشهادة    ــودع الـ ــدة، تـ ــة املتحـ ــاب األول ’’اململكـ ــراض البـ ــذي ، ‘‘ألغـ ــة   الـ ــدعاوى اجلنائيـ ــى الـ ــسري علـ ال يـ

سـيكون أمـرا غريبـا إذا       ’’غري أنه يف قضية جنائية حديثـة العهـد، الحظـت حمكمـة طعـون أنـه                )). ٤(١٦ املادة(
دلــيال قاطعــا يف الــدعاوى املدنيــة لكــن تلــك الــشهادة ال قيمــة هلــا يف الــدعاوى     ... الــشهادة] تلــك[اعتــربت 
يف  يتعني اعتبـار شـهادة وزيـر اخلارجيـة ذات أمهيـة حامسـة             ’’، واستنتجت بأنه، حىت يف قضية جنائية،        ‘‘اجلنائية

 United Kingdom, Queen’s Bench Division (Divisional Court), R (on the‘‘تقريـر احلـق يف حـصانة الـدول    

application of Diepreye Solomon Peter Alamieyeseigha) v. The Crown Prosecution Service, Judgment of 25 

November 2005؛ وكما يرد وصفه يف النص، راعـت احملكمـة أيـضا، ومـع ذلـك،      ٣٤-٣١سيما الفقرات  ، ال
 ).امل األخرى ذات الصلة يف التوصل إىل استنتاجها بشأن احلصانة يف تلك القضية بعينهاالعو
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 أمـرا بـالقبض عليـه، يتمتـع         إذا كـان الـسيد عرفـات، الـذي أصـدرت الـسلطات اإليطاليـة               فيما
وقــد أكــدت احملكمــة أن  .)٢٥٦(باحلــصانة بــصفته رئيــسا ملنظمــة التحريــر الفلــسطينية وممــثال هلــا 

وال تقــر احلرمــة اجلنائيــة القــضائية نح احلــصانة مــن الواليــة ال متــالقــانون الــدويل العــريف أحكــام 
ة يـ  الدول تـها احملكمـة   فعّرالـيت   (ة  لدولـ مـساواهتا با  ذات السيادة اليت ميكن     التنظيمات  رؤساء  ل إال

، وأن  )إقلـيم مـستقرة يف    حكومية فعلية علـى مجاعـة       سلطات   ، باستقالل تام  ،بأهنا كيان ميارس  
 .)٢٥٧(قليميـة اإلسيادة  تفتقـر إىل الـ    لكوهنا  النعت  منظمة التحرير الفلسطينية ال ينطبق عليها هذا        

 عالقاهتـا  يفكومـة اإليطاليـة    موقـف احل   كذلك يؤكده    املذكور الستنتاجاوالحظت احملكمة أن    
، مــع احملكمــةأشــارت و .)٢٥٨(وزارة اخلارجيــةحــسبما أوردتــه مــع منظمــة التحريــر الفلــسطينية 

حبكـم القــانون   سـواء كـان اعترافـا     باملنظمـة املـذكورة   معينـة أن اعتـراف حكومـات  ، إىل ذلـك 
 .)٢٥٩(صفة الدولة على املنظمةسباغ إلوال يكفي  له أثر منشئحبكم الواقع ليس  أو

اجلبــل  مــنح رئــيس قــد رفــضت منــذ عهــد قريــب حمكمــة الــنقض اإليطاليــة   وكانــت - ١٠٦
قبـل أن    وذلـك     احلصانة الـيت يتمتـع هبـا رؤسـاء الـدول مبوجـب القـانون الـدويل العـريف                   األسود

، حيـث ارتـأت أن الكيـان املـذكور ال ميكـن             ٢٠٠٦يصبح اجلبل األسود دولة مستقلة يف عام        
ــة ذات ســي وصــفه ب ــه دول ــد خلــصت احملكمــة إىل  . ادةأن  بدراســة القواعــد  اســتنتاجها هــذا وق

قـف دول  ا، ومو)اخلاصة باجلبل األسود وباحتاد صـربيا واجلبـل األسـود   (الدستورية ذات الصلة   
الكيــان مــع غــريه مــن ذلــك ، واالتفاقــات الــيت أبرمهــا  املــذكورأخــرى يف عالقاهتــا مــع الكيــان

ضال عــن وجهــة نظــر وزارة اخلارجيــة بــشأن هــذه الــدول، وعــضويته يف املنظمــات الدوليــة، فــ
__________ 

 ,Court of Cassation (Criminal, I)، )عرفـات وصـالح  ، قـضية  )الـدائرة اجلنائيـة األوىل  (حمكمـة الـنقض   (: انظـر  )٢٥٦(

Arafat e Salahوردت يف، )١٩٨١رقــم  (١٩٨٥يونيــه / حزيــران٢٨ ، احلكــم املــؤرخ :Rivista di diritto 

internazionale, vol. LXIX, pp. 884-889 .  ،ولالطالع على قضية أخرى نظرت فيها احملكمة يف مسائل مـشاهبة
 Court of Cassation, Bacchelli v. Comune di ،)باتـشيلي ضـد بلديـة بولونيـا    حمكمـة الـنقض، قـضية    (: انظـر 

Bologna ، وردت يف)٨٠٤قــــم ر (١٩٧٨فربايــــر / شــــباط٢٠احلكــــم املــــؤرخ ، :Italian Yearbook of 

International Law, vol. IV (1978-1979) (note by Luigi Condorelli), pp. 137-145 )  رفـض إقـرار   ومبقتـضاه
  ). ماريا غلوريوساالقديسةاملرشد األعلى جلماعة حصانة 

 عمال بالفقرة  تطبيقا مباشرا وذلكعريفالقانون الدويل ال  أحكام  طبقت احملكمة   و. ٨٨٥ الصفحة   املرجع نفسه،  )٢٥٧(
بأن منظمة التحرير الفلسطينية حركـة     فعال  اعترفت   قد   احملكمةكانت  و.  من الدستور اإليطايل   ١٠ من املادة    ١

القـانون الــدويل   أحكـام   خلـصت إىل أن ولكنـها ، )املرجـع نفـسه  (حتريـر وطـين تتمتـع بشخـصية دوليـة حمـدودة       
ميـنح قائـد     أن التـشريع اإليطـايل مل     تنظيمات تلك احلركة كما     نح احلصانة لقادة    مبالتزاما  فرض على إيطاليا    ت ال

 ٨٨٧املرجــع نفــسه، الــصفحتان  (احلــصانة إال يف حــدود أحكــام القــانون الــدويل   منظمــة التحريــر الفلــسطينية
  ).٨٨٨ و

  .٨٨٧-٨٨٦، الصفحتان املرجع نفسه )٢٥٨(
  .٨٨٧املرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٩(
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 بـشأن متتـع     ءويف الواليات املتحدة، يتـبني مـن االجتـهاد القـضائي أن قـرار القـضا                .)٢٦٠(املسألة
بـصفة  لكيـان املعـين     لالتنفيـذي   هـاز   علـى اعتـراف اجل    عتمـد   رئيس الدولة باحلـصانة مـن عدمـه ي        

بـت، فيمـا إذا كـان        أن ت   الطعـون  مراكـز لـب مـن إحـدى       ويف اململكـة املتحـدة، طُ      .)٢٦١(دولةال
 وذلـك يف قـضية تتعلـق بتـهم          التنفيذي هبـا يتمتـع باحلـصانة      هاز  سا ورئيس اجل  لْـحاكم والية بايِِِ  

ــ. الفــساد احملكمــة شــهادة مقدمــة مــن وزيــر اخلارجيــة الربيطــاين يؤكــد فيهــا أن    ربت وقــد اعت
ال ينبغـي   ”وأن الـشخص املـذكور       “ جلمهوريـة نيجرييـا االحتاديـة       مكـونٌ  سا إقلـيمٌ  لْـوالية بايِِِ ”

. احلـصانة إقـرار    رفـض    جييز “دليل قاطع ” هي   “رئيسا جلمهورية نيجرييا االحتادية   ... اعتباره  
 غــري خمولــة أهليــة قانونيــة إلقامــة  سالْـــواليــة بايِِِأيــضا أن بيــد أن احملكمــة أخــذت يف اعتبارهــا  

 مــن قبيــل املهــام “وضــوع باملحمتملــة ذات صــلة عوامــل أخــرى”إىل جانــب دوليــة، عالقــات 
 .)٢٦٢(القضائية االحتاديةسلطة املناطة بالدولة العضو ووجهات نظر ال

  
  إذا كان الشخص يشغل منصب رئيس الدولةتقرير ما  ‘٢’  

 مـسألة معقـدة     -  أال وهـي مـا إذا كـان الـشخص رئيـسا لدولـة              - تعد املـسألة الثانيـة     - ١٠٧
 وال حيدد سـبل اكتـساب تلـك الـصفة           “الدولةرئيس  ” القانون الدويل ال يعرِّف مفهوم       لكون

إىل رجـوع   ينبغـي ال  لذلك  و .)٢٦٣(هبا عموما رتبطة   املهام امل   ماهية )فيما عدا استثناءات قليلة   (أو  
__________ 

، )ضـد ميلـو دجوكـانوفيتش     ) حمكمـة نـابويل   (املدعي العام   قضية  ،  )الدائرة اجلنائية الثالثة  (كمة النقض   حم(: انظر )٢٦٠(
Court of Cassation (Third Criminal Section), Public Prosecutor (Tribunal of Naples) v. Milo Djukanovic, 

No. 49666  ٣٥ و ١٦ ا الفقرتانوال سيم ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٨، احلكم املؤرخ.  
 يتشزكاديتش ضد كـاراد   قضية   يف) الدائرة الثانية (حمكمة االستئناف    التعليل الذي أبدته  ُيستدل على ذلك من      )٢٦١(

]Kadic v. Karadzic case (70 F.3d 232) [ أن حجــة فبــالرغم مــن .  مجهوريــة صربــسكارئــيساملرفوعــة ضــد
كزه كضيف لألمم املتحدة يف أثنـاء زياراتـه للواليـات املتحـدة     مر”كان مفادها أن     آنذاك   الرئيسية يتشزكاراد

االحتـادي علـى   ام القـانون العـ  مبقتـضى   وذلك مبوجب اتفاق املقـر و “مينحه احلصانة من تبليغه بصحيفة الدعوى  
احملكمـة إشـارات    قـد أشـارت     ، ف )٢٤٧ و   ٢٤٦ الصفحتان،  وهو إدعاء جرى رفضه؛ املرجع نفسه     (حد سواء   

يف الحظـت، علـى سـبيل املثـال، أن اكتـساب الكيـان مركـز الدولـة          و. ة حصانة رئيس الدولـة    عرضية إىل مسأل  
ــراف دول أخــرى القــانون الــدويل وإن كــان   ــهال يتطلــب اعت ــازات   ”، فــإن  ب ــدول املعتــرف هبــا تتمتــع بامتي ال

). ٢٤٤ املرجـع نفـسه، الـصفحة     ( تشمل حصانة رئـيس الدولـة        “وحصانات معينة تتصل باإلجراءات القضائية    
ختمـني   منح حصانة رئيس الدولة لكـارادزيتش اسـتنادا إىل           بتاتاوخلصت احملكمة كذلك إىل أنه من غري املالئم         

  ).٢٤٨املرجع نفسه، الصفحة (يف املستقبل  بأن حكومة الواليات املتحدة سوف تعترف جبمهورية صربسكا
، ]المييسيغا ضد دائرة االدعاء التابعة للتاج سولومون بيتر أ   حكم االستئناف الصادر بشأن طلب ديربي      [:انظر )٢٦٢(

United Kingdom, R (on the application of Diepreye Solomon Peter Alamieyeseigha v. The Crown 

Prosecution Service ، ٤٨-٣٧وال سيما الفقرات.  
ــذكر،  ”Verhoeven, “Rapport proviso ire :انظــر )٢٦٣( ــسالف ال ــصفحتان ، املرجــع ال ويالحــظ . ٤٩٨ و ٤٩٧ال

املرجــع نفــسه،  (“لدولــةإدارة ايــشري ببــساطة إىل الــشخص الــذي يــرأس  ”فريهــوفن أن مفهــوم رئــيس الدولــة  
 Alain Fenet, « La responsabilité pénale internationale du chef d’Etat », Revue: انظر أيضا و؛٤٩٧ الصفحة
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رمبـا اسـتلزم هـذا األمـر        و .)٢٦٤(يتبـاين إىل حـد كـبري       مـا قـد      التنظيم الداخلي لكـل دولـة، وهـو       
أن البـت    القـانون الـدويل      ورأى معهـد   .)٢٦٥(دراسة للقانون واملمارسة احملليني علـى حـد سـواء         

 تتعلق بقواعـد اإلثبـات املعمـول        أمور، ينطوي على     فيها احملاكمبت  ، وال سيما    ه املسألة يف هذ 
هبــا مبوجــب القــانون احمللــي، وقــرر بنــاء علــى ذلــك االمتنــاع عــن مواصــلة النظــر يف هــذا              

علـى   ٦املـادة   بالتـشديد يف     القرار املعتمد يف دورة فـانكوفر     لذلك، اكُتفي يف    و .)٢٦٦(املوضوع
حـال إعالمهـا    ”ئيس الدولـة األجنبيـة      احلـصانة مـن الواليـة لـر       مـنح الـسلطات الوطنيـة       وجوب  

 .)٢٦٧(“املركز هبذا

 يف مركـز رئـيس الدولـة        تاكم بتـ  بعـض احملـ   ويتبني من دراسة االجتـهاد القـضائي أن          - ١٠٨
 اهليكـل الـداخلي      إطـار  يفؤديها   ي الذي يتمتع به الشخص املاثل أمامها بالرجوع إىل املهام اليت         

 العالقـات الدوليـة للدولـة     سـياق ويف  )  ضـوء التـشريع واملمارسـة علـى حـد سـواء            على(للدولة  

__________ 
générale de Droit, vol. 32 (2002), p. 597 .(مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون     ٧أن املـادة   إىل فريهـوفن أيـضا  شري يـ و 

إضـافة إىل رئـيس احلكومـة    ( أن رئـيس الدولـة   امفادهـ ا، على األرجح دحـضه تتضمن قرينة ال ميكن     املعاهدات  
وكـذلك، اسـتندت حمكمـة    . ميثل الدولة لغـرض القيـام جبميـع األعمـال املتعلقـة بعقـد معاهـدة          ) ووزير اخلارجية 

إىل احلكم املذكور، على النحو الذي سـريد أدنـاه تفـصيال، يف دراسـتها للمهـام الـيت يـضطلع هبـا                       وليةالعدل الد 
  ).٥٣، الفقرة Arrest Warrant، ]القبضباألمر قضية [: انظر(عادة وزير اخلارجية 

سا  هامــة بوصــفه رئيــ وظــائف مؤســسيةبعــض البلــدانيف رئيس الدولــة علــى وجــه التحديــد، ميكــن أن تكــون لــ )٢٦٤(
، ”Rapport proviso ire“(وكمــا يالحــظ فريهــوفن .  إىل حــد مــاالتنفيــذي أو أن يكــون منــصبه رمزيــاجهــاز لل

، مراعيا االجتاه احلديث إىل تربير احلصانة من حيث األشـخاص بغـرض كفالـة    )٤٩٨املرجع املذكور، الصفحة    
 لـرئيس الدولـة الـذي ال يـؤدي إال مهامـا      حلصانة أن املرء قد يتوقع أال ُتمنح تلك ا       ال للمهام الرمسية،  األداء الفعَّ 

 اعتبـارات   وجـود  دليال على    هذاوقد ُيعد   . أن املمارسة ال تؤكد ذلك    ؛ غري   رمسية حمدودة أو مهاما بروتوكولية    
  .أخرى ال تزال حتتفظ بأمهيتها فيما يتصل باالعتراف حبصانة رئيس الدولة

يف ن الـداخلي يف حتديـد مركـز اجلهـاز التـابع للدولـة          وألة أمهية القـان   قارنة مبس ، يف هذا الصدد، امل    لعل باإلمكان  )٢٦٥(
 مـن   ٤لمـادة   شـرحها ل   مـن    ١١وكما تالحظ اللجنة يف الفقرة      . سناد مسؤولية الفعل غري املشروع دوليا     جمال إ 

 .هـاز ال تنشأ أية صـعوبات مـا دام قـانون الدولـة يـصف الكيـان بـصفة اجل              ”ه  املواد املتعلقة مبسؤولية الدول، فإن    
ففــي بعــض الــنظم . إىل القــانون الــداخلي لتحديــد مركــز أجهــزة الدولــةاإلحالــة ومــن جهــة أخــرى، ال تكفــي 

يتحدد مركز ووظائف كيانـات خمتلفـة بالقـانون فحـسب، بـل باملمارسـة والعـرف أيـضا، وميكـن أن تكـون                         ال
، )اجلــزء الثــاين (الثــاين  ، اجمللــد ٢٠٠١ ...حوليــة : انظــر . (“اإلشــارة حــصرا إىل القــانون الــداخلي مــضللة    

  ).٥٣ و ٥٢ الصفحتان
، املرجــع Institut, Annuaire: انظــر(مــن االســتبيان الــذي عممــه املقــرر  ٢أُثــريت هــذه املــسألة يف إطــار النقطــة  )٢٦٦(

 اللجنة اليت قامت بدراسـة املوضـوع أنـه مـن          وكانت وجهة النظر السائدة يف      ). ٤٥٢السالف الذكر، الصفحة    
  ).٤٨٥ املرجع نفسه، الصفحة(بدراسة املسألة املذكورة ضطلع ت املالئم أن غري

جيـوز  ”:  الـذي اقترحـه املقـرر خمتلفـا حيـث نـص علـى مـا يلـي             األويلوكان املـشروع    .  من قرار املعهد   ٦املادة   )٢٦٧(
املرجـع   (“مبركـزه الـسلطات يف بلـد احملكمـة        حـال إعالمـه     ... باحلـصانة مـن الواليـة        ...لرئيس الدولة التمتـع     

  ).٥٥٣ و ٥٥٢ نفسه، الصفحتان
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إىل القـانون احمللـي، اعتـربت       يف معـرض إحالتـها      وبعبارة أخرى، فإن هذه احملاكم،       .)٢٦٨(املعنية
 مـة العليـا االحتاديـة بأملانيـا، يف         احملك قامـت ،  هكـذا مـثال   و. أمرا حامسـا  املمارسة الفعلية للسلطة    

 مـسألة مـا إذا كـان    بدراسـة ، ]Re Honecker case [هونيكرما يتعلق بــ قضية يف  معرض نظرها
 رئيـسا   ،أملانيـا الدميقراطيـة     الذي كان رئيس جملـس الدولـة جبمهوريـة         ،من املمكن اعتبار املتهم   

ــائف     ــالرجوع إىل الوظ ــة ب ــك الدول ــضى الد  لتل ــه مبقت ــسندة إلي ــةســتور وإىل ممارســة  امل  حكوم
والحظـت حمكمـة االسـتئناف       .)٢٦٩(البلـد ذلـك   مجهورية أملانيا االحتادية يف عالقاهتا الثنائية مـع         

وجـب اإلعـالن     أن املتهم، بصفته رئيسا جمللس قيـادة الثـورة، يعتـرب مب            القذايفالفرنسية يف قضية    
ك بصفته هذه يف مؤمترات دوليـة       أنه شار وأعلى سلطة يف اجلماهريية العربية الليبية،       ي  لدستورا
ــة  لاجتماعــات ( ــدول العربي ــال   وأرؤســاء ال ــة علــى ســبيل املث ــدول  ) األفريقي واســتقبل ممثلــي ال

اكم يف  بعـض احملـ   وعلى العكس من ذلك، تعتـرب       . )٢٧٠(ماألجنبية وتسلم وثائق تفويض سفرائه    
ل ممارسـتها املتعلقـة   مـن خـال  الـذي يتـبني   الواليات املتحدة أهنـا ملزمـة بقـرار الـسلطة التنفيذيـة          

 أمـام   املرفوعةباالعتراف باحلكومات األجنبية ومقترحات منح احلصانة اليت تقدمها يف القضايا           
مل تكـن تتعلـق     وقـد اُتبعـت هـذه القـرارات حـىت يف القـضايا الـيت                . احملاكم ضـد رؤسـاء الـدول      

حملكمـة االبتدائيـة   ذكـرت ا هكـذا  و.  الـدعوى إبان سـري إجـراءات  األداء الفعلي للمهام الرمسية     ب
ــال، يف قـــضية    ــبيل املثـ ــة، علـــى سـ ــان ضـــد أريـــستيد االحتاديـ احلـــصانة ال تـــشمل ”أن  الفونتـ

 تقريـر   ، ومبـا أن   “حكومة الواليات املتحـدة رئيـسا رمسيـا للدولـة         به  الشخص الذي تعترف     إال
تفـصل  التنفيـذي، فـإن املـسألة ليـست مـسألة وقـائع             هـاز   اجلأمـر يتـواله     ُيعترب رئيسا للدولة    من  

حكومـة الواليـات املتحـدة دأبـت علـى          ”والحظـت احملكمـة املـذكورة أن         .)٢٧١(“فيها احملاكم 

__________ 
يف معظـم األحيـان يف بلـدان    تقوم بـه احملـاكم     رئيس الدولة   الفصل القضائي يف مسألة صفة      يالحظ فريهوفن أن     )٢٦٨(

، وذلـك خالفـا   التقيـد بـه  التـزام بطلـب رأي الـسلطة التنفيذيـة أو     عادة القانون املدين حيث ال يقع على احملاكم        
أمريكي حيث يقع مثل هذا االلتزام علـى حماكمهـا الـيت تنحـى إىل         قانون العام األنغلو  لالجتاه السائد يف بلدان ال    

، املرجــع نفــسه، ”Rapport proviso ire“: انظــر(احتــرام املوقــف الــذي يعــرب عنــه وزيــر اخلارجيــة أو وزارتــه  
ــصفحتان  ــصفحة  ٥٠١ و ٥٠٠ال ــضا ال ــد مــن امل ). ٤٩٦؛ وانظــر أي ــهاد القــضائي علومــات وملزي  يف عــن االجت

  .هذا النصأدناه يف الواليات املتحدة، انظر ما يرد 
  .٣٦٦ و ٣٦٥، املرجع السالف الذكر، الصفحتان هبونيكر ما يتعلق قضية :انظر )٢٦٩(
 Court of Appeal of Paris (Chambre، )القــذايفقــضية ، )غرفــة االهتــام(حمكمــة اســتئناف بــاريس   (:انظــر )٢٧٠(

d’accusation) Affaire Kadhafi ، تــرد النــسخة اإلنكليزيــة   (٢٠٠٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٠احلكــم املــؤرخ
بـصفته  وبنـاء علـى ذلـك، ُمنحـت احلـصانة للعقيـد القـذايف        ). International Law Reports, vol. 125, p. 495:يف

 ، املرجــعZappalà: انظــر(رئــيس دولــة ليبيــا حبكــم الواقــع، اســتنادا إىل ممارســته لــسلطات ختــص رئــيس الدولــة  
  ).٥٩٧ و ٥٩٦ ، الصفحتانالسالف الذكر

الحظة أن القضية املذكورة هي دعـوى  جتدر بامل (١٣٣  و ١٣٢، الصفحتان   الفونتان ضد أريستيد  قضية  : انظر )٢٧١(
  ). على وجه التحديد قانون دعاوى املسؤولية التقصريية وقانون محاية ضحايا التعذيبأُقيمت مبوجبمدنية 
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، حـىت بعـد     “برتران أريستيد بصفته الرئيس الشرعي احلايل جلمهورية هـاييت         - االعتراف جبان 
احلــصانة املقــدم مــن وزارة اخلارجيــة يف ب البيــان انقــالب عــسكري، وخلُــصت إىل أن إثــرنفيــه 

 الـــذي يتمتـــع بنـــاء علـــى ذلـــك “ذو حجيـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالرئيس أريـــستيد”ة هـــذه القـــضي
وطبقت حمكمة ابتدائية احتادية أخرى املبـدأ نفـسه حينمـا رفـضت مـنح احلـصانة              .)٢٧٢(باحلصانة

بــت يالتنفيــذي مل هــاز  أن اجلمــشرية إىل، ها لــويل عهــدالبكــرحلفيــد حــاكم أبــو ظــيب واالبــن  
  .)٢٧٣(احلصانةبيانا ب ومل تقدم  أم ال رئيس الدولةإذا كان املدعى عليه له مركز فيما

  
 دور االعتراف بالدول واحلكومات  ‘٣’  

ــثري- ١٠٩ ــدول      تـ ــراف بالـ ــي دور االعتـ ــلة هـ ــسألة ذات صـ ــذكورة مـ ــارات املـ ــل االعتبـ  كـ
وعلى حنو ما تـبني يف الفقـرات         .)٢٧٤(واحلكومات يف عملية منح احلصانة من حيث األشخاص       

الواليـات املتحـدة أو اململكـة املتحـدة علـى           (قـضائية يف بعـض الـدول        السابقة، فإن املمارسـة ال    
ــرام القــرارات الــيت  هــي تعمــد ، وللتقاضــيال تعتــرب االعتــراف مــسألة قابلــة  ) األخــص إىل احت

فيمـا  أمهيـة حامسـة    يلعـب االعتـراف دورا ذا       ولـذلك،   . التنفيذي يف هذا الـشأن    هاز  تخذها اجل ي
يـة  مـسألة وقائع  البـت يف هـذا األمـر         أخـرى، تعتـرب احملـاكم        ويف بلدان  .)٢٧٥(نح احلصانة يتعلق مب 

__________ 
وجدير بالـذكر أن احملكمـة اسـتدلت مـن هـذا املوقـف              .  على التوايل  ١٣٩  و ١٣٠ن  املرجع نفسه، الصفحتا   )٢٧٢(

على االستنتاج املنطقي املنبثق عنه إبان دراستها ملسألة ما إذا كانت هـاييت قـد رفعـت احلـصانة عـن أريـستيد             
احلكومــة ، فــإن ]يف هــاييت[مبــا أن الواليــات املتحــدة ال تعتــرف حبكومــة األمــر الواقــع ”أم ال، وذكــرت أنــه 

  ).١٣٤املرجع نفسه، الصفحة  (“رفع احلصانة عن الرئيس أريستيدسلطة املذكورة ال متلك 
ــا،   (: انظــر )٢٧٣( ــة ملقاطعــة كولومبي ــة االحتادي قــضية يونغكويــست ضــد الــشيخ ســلطان بــن خليفــة    احملكمــة االبتدائي

 District Court, District of Columbia, Jungquist v. Sheikh Sultan Bin Khalifa al Nahyan, 940 F )هنيـان  آل

Supp. 312 (1996)وقد وردت يف ، :International Law Reports, vol. 113, p. 531)  دعـوى  رفض بشأن التماس
  ).مدنية لعدم االختصاص

وهـو األمـر الـذي يـثري مـشاكل مـشاهبة،             باحلصانة من حيث املوضوع   علق  لالطالع على دور االعتراف فيما يت      )٢٧٤(
  .أدناه) ج( ٢-باءفرع  الانظر

كما يتضح من الوصف الوارد أعاله، فإن حماكم الواليات املتحدة تعترب بوجه عام اقتراح مـنح احلـصانة املقـدم                )٢٧٥(
من وزارة اخلارجية ذا حجية يف هذا الصدد، لكـن قراراهتـا ال تـدع جمـاال للـشك يف أن االعتـراف يلعـب دورا                          

، )فالتــو ضــد مجهوريــة إيــران اإلســالمية قــضية (: انظــر، علــى ســبيل املثــال . حامســا فيمــا يتعلــق مبــنح احلــصانة 
Flatow v. Islamic Republic of Iran, p.24 ) ألشـخاص الـذين تعتـرف هبـم     لإال ”حـصانة رئـيس الدولـة    حتـق  ال

ــدول    ــات املتحــدة كرؤســاء شــرعيني لل ــات املتحــدة [أو ؛ )“الوالي ــشيخ ســلطان   الوالي ــست ضــد ال ، يونغكوي
ال تـشمل  ...  حصانة رئيس الدولـة ”( United States, Jungquist v. Sheikh Sultan Al Nahyan, p.531 ]هنيان آل

التنفيذي دون غريه   هاز  تص اجل خيو. حكومة الواليات املتحدة رئيسا رمسيا للدولة     به  إال الشخص الذي تعترف     
يف معــرض اإلشــارة إىل  (“اتــهاالعتــراف حبكومــة مــا ومــسؤوليها، وجيــب علــى احملــاكم احتــرام قرار بــصالحية 

ويف اململكة املتحدة، أكدت احملاكم بوضـوح احترامهـا لقـرارات    ). )Lafontant v. Aristide, pp. 131-134 :قضية
 الـــسفينةحكومـــة مجهوريـــة إســـبانيا ضـــد جملـــس اللـــوردات، [: انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال(التنفيـــذي هـــاز اجل
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للقواعــد احملليــة مــستقلة ، وتفــصل فيهــا علــى أســاس دراســة  القــضية القــضائية ســياقُتطــرح يف
ــصلة   ــة ذات الـ ــة والدوليـ ــات الوطنيـ ــا . واملمارسـ ــة   ومـ ــة املعنيـ ــة أو احلكومـ ــراف بالدولـ االعتـ

يف هذا السياق، إال عنـصرا      ،  )مقر احملكمة  فيه   الذي يوجد سيما من جانب حكومة البلد       وال(
البـت  عناصـر أخـرى تؤخـذ يف احلـسبان عنـد      بـني  من )  احلجيةوإن كان على قدر من (واحدا  

إذا كــان االلتــزام الواقــع علــى الدولــة مبــنح احلــصانة  بيــد أن الفــصل فيمــا . )٢٧٦(يف هــذا الــشأن
مــن ة أم ال، يظــل مــة املعنيــلــرئيس الدولــة األجنبيــة يتوقــف علــى االعتــراف بالدولــة أو احلكو  

__________ 
 ,House of Lords, Government of the Republic of Spain v. SS “Arantzazu Mendi”, 1939،]“ديْنِم وذاذأران”

AC 256, p. 264 :” فتقول السلطة ]بصدد مسألة االعتراف حبكومة أجنبية[ال ميكن لدولتنا أن تتكلم بلسانني ،
 يف  والعاهل هو الذي يقـرر مـن الـذي يعتـرف بـه نـدا لـه                 ... القضائية شيئا، وتقول السلطة التنفيذية شيئا آخر      

السيادة يف األسرة الدولية؛ والعالقات بني الدول األجنبية ودولتنا يف موضـوع حـصانات الدولـة جيـب أن تنبـع                     
ــن ذلــك القــرار دون غــريه    ــل أخــرى       ). “م ــضا عوام ــا أي ــة تأخــذ يف اعتباره ــاكم الربيطاني ومنــها (بيــد أن احمل

عند اختاذها قرارا بشأن احلصانات     ) ة املعنية الصالحيات اليت ميارسها الشخص أو اهليكل الداخلي للدولة األجنبي        
سولومون بيتـر أالمييـسيغا ضـد دائـرة االدعـاء التابعـة للتـاج              حكم االستئناف الصادر بشأن طلب ديربي      :انظر(
)R (on the application of Diepneye Solomon Peter Alamieyeseigha) v. The Crown Prosecution Service( ،

يقـدم وزيـر    مل، Pinochet (No. 1) ،)]١رقـم   (بينوشـيه قـضية  [ ويف ).أعـاله  ١٠٦يف الفقـرة  يـه  احلكم املـشار إل 
 بينوشـيه، رغـم عـدم تعيينـه رئيـسا           اللـواء خلص اللـورد سـلني أوف هـاديل إىل أن           واخلارجية شهادة باحلصانة،    

أمور منها توقيعه وثـائق  للدولة على النحو املعترف به يف دستور شيلي، تصرف هبذه الصفة كما يتبني من عدة      
 ؛ وقد اقتـصر   ١٣٠٥صفحة  ، ال )١رقم  (بينوشيه  (الشيلي لدى اململكة املتحدة       تفويض قدمها إىل امللكة السفري    

على افتراض أن بينوشيه كان رئـيس دولـة شـيلي يف الفتـرة                قضاة االستئناف اآلخرون مبجلس اللوردات     آنذاك
مل ينظر قـضاة االسـتئناف مبجلـس اللـوردات يف     ، Pinochet (No. 3) )]٣رقم  (بينوشيهقضية [املشار إليها؛ ويف 
وكما يالحظ ميشيل كوسنار، فإن موقـف اللـورد سـلني أوف هـاديل يـشري ضـمنا إىل أن            ). املسألة مرة أخرى  

للوهلـة  ممارسة اجلنرال بينوشيه الفعلية للسلطة واالعتراف به رئيسا لدولة شيلي حبكـم الواقـع يكفيـان العتبـاره               
ــستحقا لا ــد احل       ألوىل م ــه مقالي ــشروعية تولي ــق مب ــارات تتعل ــة اعتب ــصرف النظــر عــن أي ــك ب كــم لحــصانة، وذل
وينبغـي يف هـذا الـصدد التأكيـد علـى أن         ). ٣١٣ ، الـصفحة  )١٩٩٩(الـسالف الـذكر     ، املرجع   Cosnard:انظر(

  ).ظر احلاشية التاليةان( ممارسة االعتراف باحلكومات األجنبية أقلعت عناململكة املتحدة من الدول اليت 
 اعترافـا صـرحيا أو      ،بنـاء علـى الوقـائع     الفـصل يف املـسألة       الذي يعترب عنصرا هاما يف سياق        ،قد يكون االعتراف   )٢٧٦(

ومن الواضح من القضايا الواردة أعاله أن احملاكم كثريا ما تويل أمهيـة خاصـة ملمارسـات حكوماهتـا يف           . ضمنيا
 عرفـات  كومة اإليطالية، على سبيل املثال، مع منظمة التحرير الفلسطينية يف قضية  احل(عالقاهتا مع الكيان املعين     

 رئيـسا   بـصفته مـع الـشخص      يف عالقاهتـا     أو/و،  )وكـانوفيتش يدقـضية    يف   ٢٠٠٦و مع اجلبل األسود قبـل عـام         أ
هوريـة أملانيـا   رئيـسا جلم صفته حكومة مجهورية أملانيا االحتادية، على سـبيل املثـال، مـع هـونيكر بـ     (لدولة أجنبية   
وفيما يتعلق باالعتراف الصريح، ذكرت حمكمة النقض اإليطاليـة صـراحة أهنـا ال تـرى االعتـراف                  ). الدميقراطية

ض منح احلصانة،   اغر ذات سيادة أل   شرطا ضروريا العتبار كيان دولةً    ) ولو كان من جانب احلكومة اإليطالية     (
ة اإليطاليــة بــشأن الشخــصية القانونيــة الدوليــة للجبــل يــجغــري أهنــا أخــذت يف احلــسبان وجهــة نظــر وزارة اخلار

وجـدير باملالحظـة أن عـددا    ). ١٣الفقرة ، وكانوفيتشيضد ميلو د) حمكمة نابويل(املدعي العام   : انظر(األسود  
 بالدول اجلديدة غـري      الرمسي تعتمد ممارسة االعتراف  ) مثل فرنسا وبلجيكا واململكة املتحدة وغريها     (من الدول   

 القـضائي االسـتناد إىل   ، لـيس بإمكـان اجلهـاز   ذلـك بنـاء علـى    و.ذلك بالنسبة للحكومات اجلديـدة    تفعل   أهنا ال 
  .ض البت يف صفة رئيس الدولةاغراالعتراف الصريح أل
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يف دورة معهـد القـانون      تـساؤل    ال اهذ وقد طُرح  .)٢٧٧(أمرا يثري التساؤل   منظور القانون الدويل  
 باالهتمـام حيـث الحـظ العديـد      ةجـدير دارت بشأنه مناقشة    و )٢٧٨(الدويل املعقودة يف فانكوفر   

 .)٢٧٩( مـسبقا ملنحهـا  من األعضاء أمهية االعتراف عند منح احلصانة بل أن البعض اعتربه شـرطا    
اسـتثناء  القرار النهائي الذي اعتمده املعهد اقتصر يف تناوله هلذه املـسألة علـى إيـراد بنـد            غري أن   

 أو عـدم     تطبيق أحكامه باألثر املترتـب علـى االعتـراف          لدى لختال  ”القرار  أحكام  يقضي بأن   
هــذه املــادة، عــن  وأعــرب املقــرر، يف تعليقــه علــى .)٢٨٠(“بدولــة أو حكومــة أجنبيــةاالعتــراف 

ولـة مـن التزاماهتـا    يعفـي الد شكه العميق يف أن يكون عدم االعتراف بدولة أو حكومـة أجنبيـة            
__________ 

 على أساس املصاحل املشمولة باحلماية؛       هذا الرد  باإلجياب، وحياولون تربير  تساؤل  يرد بعض املؤلفني على هذا ال      )٢٧٧(
 ٥٩٩، املرجـــع املـــذكور، الـــصفحتان  Zappalà؛ و ٣٤، الـــصفحة )١٩٩٤(، املرجـــع املـــذكور Watts: انظـــر

نظـــريا يف العالقـــات ] رئـــيس الدولـــة[ أن علـــى الـــدول األخـــرى أن تقبـــل امـــا مؤداهـــقرنيـــة مثـــة ”( ٦٠٠ و
 ويؤدي االعتـراف، حـىت ولـو كـان اعترافـا ضـمنيا، نفـس وظيفـة قبـول وثـائق تفـويض املـوظفني                         ... اخلارجية

حينما تسحب حكومتان اعتـراف كـل منـهما         ” (٦٧٢، املرجع املذكور، الصفحة     Trunks ؛ و )“الدبلوماسيني
 القنوات الدبلوماسية الثنائيـة بينـهما ألن العالقـات الدبلوماسـية قـد انقطعـت           رعاية باألخرى، تنتفي احلاجة إىل   

ز املساواة يف السيادة مع كيان ال تعترف        من أجل تعزي  إجراءات  حكومة  تخذ  وال حاجة، باملثل، إىل أن ت     . متاما
مـن املـسؤولية عـن أعمـال     فالت هذا الكيان بـاإل قائد لعن طريق السماح حىت بكونه دولة ذات سيادة، وذلك       

ويف غياب عالقات دبلوماسية فعلية بـني الواليـات املتحـدة وزعـيم أجـنيب،          . خاصة غري مشروعة وجرائم دولية    
حتقيــق صلة مبــنح احلــصانة لــرئيس الدولــة مــن القــوة حبيــث تغلــب علــى مــصاحل    ال ميكــن اعتبــار األهــداف املتــ 

مبـسألة   القـانون الـدويل      يف إطـار  االلتـزام مبـنح احلـصانة       ال يقتـضي ربـط      لالطالع علـى رأي خمـالف       ). “ةلاالعد
  .يف موضع الحقواملذكور املعهد حولية يف الوارد االعتراف، انظر موقف املقرر فريهوفن 

  ).٤٥٢، الصفحة السالف الذكر، املرجع Institut, Annuaire: انظر( من االستبيان الذي عممه املقرر ٢نقطة انظر ال )٢٧٨(
 اليت دارت يف اللجنة الثالثة عشرة، شدد ساملون على أن الدولة قد ال تستصوب التعـاون مـع   األوليةيف املناقشة   )٢٧٩(

املرجـع  (يـة حكومـة جديـدة بالنـسبة للدولـة      حج، وأثـار يف سـياق احلـصانة مـسألة     ئيـسا خص نصب نفـسه ر    ش
اريتكول أن االعتـراف ميكـن أن يكـون عنـصرا هامـا يف حتديـد                ش والحظ فوكس وسو   ).٤٥٦نفسه، الصفحة   

توموشـات  أشـار  و). علـى التـوايل   ٤٧٠ و ٤٥٩املرجع نفـسه، الـصفحتان   (القانون املنطبق على الصعيد احمللي     
. ةم السيادة األجنبيـة رهنـا بـاالعتراف الرمسـي بالدولـة أو احلكومـة املعنيـ       العديد من البلدان جتعل احترا”أن إىل  
حلكومــة مل ُتقــم معهــا قــط عالقــات   يــستحقان ال علــى الــصعيد الــدويل  االحتــرام والتــضامن مــن املؤكــد أن ف

املخالفات الـيت تـشوب تـويل الـشخص          يف   ينبغي إمعان النظر  ”، وأنه   “جرى قطع تلك العالقات    دبلوماسية أو 
ولالطـالع علـى مـوجز ملناقـشات اللجنـة أعـده املقـرر،        ). ٤٧٧ املرجع نفـسه، الـصفحة    (“عين مقاليد احلكم  امل

ويف وقــت الحــق، أشــار ســاملون يف نطــاق اللجنــة إىل أن   . املرجــع نفــسه مــن ٤٨٥ و ٤٨٤الــصفحتني انظــر 
يعد بال شك شرطا مسبقا      حبكم الواقع  رئيسها   هواحلكومة اليت   برئيس الدولة وبدولته بل و    مبركز  االعتراف  ”

املرجـع   (“حـصانات  وأ امتيـازات    ة أيـة  لشخص الـذي يـزعم أنـه ميثـل الدولـة أو احلكومـة املـذكور               الكتساب ا 
العهــد الــيت تأخــذ يف احلــسبان شــرعية  ديثــة  احلةاملمارســ” إن ةفــوكس قائلــت وعلقــ). ٥٥٥ نفــسه، الــصفحة
ا قـد   دوريلعـب    تـشري إىل أن االعتـراف        ،‘ الرشـيد  احلكـم ’لمنصب ومدى االلتزام باشتراطات     الشاغل اجلديد ل  

  ).٥٧٩املرجع نفسه، الصفحة  (“]املقرر[أسند إليه أوسع نطاقا مما يكون 
انظـر املرجـع نفـسه،      (أُدرج هذا احلكـم يف التقريـر النـهائي للمقـرر تبعـا لتوصـييت فـوكس وسـاملون                    . ١٢املادة   )٢٨٠(

  )٥٩٤الصفحة 
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 احلكــم املــذكور رمبــا تــسبب يف إحــداث      ولــوحظ أيــضا أن .)٢٨١(مبوجــب القــانون الــدويل  
الدولــة ميكنــها أن حتــبط  ” أن هنــاك إمكانيــة واردة مؤداهــا أن  حيــث “غــري مقــصودة ثغــرة”

 .)٢٨٢(“هلادولة أو حبكومة ل بشخص كرئيس هاالقرار إذا ما حجبت اعترافالغرض من 
  

 عدم االعتداد باحلضور يف دولة احملكمة  ‘٤’  

 ملــن يــشغل منــصب  األجنبيــةاجلنائيــةالقــضائية واليــة ال مــن الشخــصيةُتمــنح احلــصانة  - ١١٠
ــة ســواء أكــان    ــيس الدول ــة احملكمــة حاضــررئ ــيم دول ــة أو بــصرف النظــر، يف  )٢٨٣(ا يف إقل  حال

سـواء كانـت تلـك الزيـارة زيـارة رمسيـة أو خاصـة             ( فيه، عن الظروف احمليطة بزيارتـه        حضوره

__________ 
 ،االعتــرافعــدم  مبوجــب القــانون الــدويل علــى ةر املترتبــاثــذلــك اآليــشمل ” (٥٩٤املرجــع نفــسه، الــصفحة  )٢٨١(

مل تستصوب اللجنـة   شىت آثارناسبة  يف هذه املتوقد ذُكر. مبوجب قانون وطين  ة عليه   ر املترتب اثاآليشمل   كما
بأي حـال   االعتراف الدولة،   عدم  يف أن يعفي    العميق  شك  ، من حيث املبدأ، ال    ساورهياملقرر  غري أن   . مناقشتها

وأشـار  ). “غـريه  يف وأمن األحوال، من احترام التزاماهتا املفروضة عليها مبوجب القانون الدويل يف هـذا اجملـال                
بشأن األثر الذي ميكن أن يترتب يف جمال منح احلصانة على املخالفـات الـيت    آرائه  ، إىل   األويلاملقرر، يف تقريره    

  :السلطةمقاليد  تويل  عمليةتشوب
من غري املمكن الطعن يف مركز رئيس الدولـة علـى الـصعيد الـدويل ال لـسبب إال لكونـه اكتـسب                    يبدو  ”      

ولئن كان من املستصوب املعاقبة علـى انتـهاكات القـانون علـى النحـو الواجـب، إن                  . بصورة غري قانونية  
ية علـى  حدثت، فإنه يصعب، مع ذلك، القيام بذلك حلرمان سلطات تتوىل احلكم فعليا من أي صفة متثيل             

لعل من املالئم حرمان تلك السلطات من كل حصانة عندما متارس الـسلطة أو تكتـسبها        . الصعيد الدويل 
 علـى  ال تؤكـد ذلـك  ، وإن كانـت املمارسـة الدوليـة       ‘الرشـيد ’تتفق مع شـروط احلكـم        يف ظل ظروف ال   

ستقبل هـو رفـض مـنح      ويتبني من ذلك أن أحد اجلزءات الـيت ميكـن تطبيقهـا أو قـد ُتطبـق يف املـ                   . يبدو ما
 الشخص الذي ميارس بالفعل مهام رئيس الدولة         أن  ذلك  يعين وال. مركز ذي امتيازات  أي  رئيس الدولة   

ذلــك إذا كانــت  أن يــصدق ومــن بــاب أوىل. ال ميكــن اعتبــاره رئيــسا، حتــت طائلــة اخللــط بــني األمــرين 
قاعدة من قواعد القانون الـدويل أو       ل بانتهاكغري مقترنة   كام الدستورية   جتاهل األح لناشئة عن   ااملخالفات  

ميكـن أن   حجـة   وليس من الواضح يف حالة انطباق هذه الفرضية أي          . االنتهاكملثل هذا   صر  اال تشكل عن  
  ).٥٠٠ و ٤٩٩  الصفحتاناملرجع نفسه، (.“أجنيب قانون عامل انتهاٍكعاقبة الدول األخرى ملتدفع هبا 

 Hazel Fox, “The Resolution of the Institute of International Law, on the immunities of Heads of: انظـر  )٢٨٢(

State and Goverment”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 51 (2002), pp. 119-125, 
at p. 123.  

 يف القـضيتني املـذكورتني   ُيذكر على سبيل املثال أن هـونيكر والعقيـد القـذايف ُمنحـا احلـصانة، بنـاء علـى ذلـك،                )٢٨٣(
 أمام احملكمة العليا ألملانيا االحتادية وحمكمة النقض الفرنسية على التـوايل، دون إيـالء أي                املعروضتني على  أعاله

ا يف دولـة    حاضـر مل يكـن أي مـن رئيـسي الدولـة املعنـيني             (يف إقلـيم الدولـة مـن عدمـه          حـضورمها   اعتبار ملـسألة    
أي اجتـاه   ال يوجـد    ”أنـه   يتعلق حبـصانة رؤسـاء الـدول مـن املالحقـة القـضائية،              ويالحظ واتس، فيما    ). احملكمة
دولـة   عـن     على أمور منـها مـسألة مـا إذا كـان رئـيس الدولـة غائبـا                 “تأسيس اختالف املعاملة  للسعي إىل   ُيذكر  

ــرا في  ــة أو حاضـ ــااحملكمـ ــا ، هـ ــا      كمـ ــالتني معـ ــاول احلـ ــة تنـ ــراض عمليـ ــائز ألغـ ــن اجلـ ــه مـ ــع Watts(أنـ ، املرجـ
  ).٥٢، الصفحة )١٩٩٤( ذكورامل
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 وميكـن تربيـر ذلـك اسـتنادا إىل األسـاس املنطقـي التقليـدي للحـصانة                  .)٢٨٤()غري معلن عنـها    أو
 كمـا ).  العاهل األجـنيب عترب تأكيدا للسيادة إزاء   ت،  وإن كانت غيابيا  ممارسة الوالية،   أن  حيث  (

علـى حنـو    مهامـه    علـى أداء     رئـيس الدولـة   قـدرة    ضمانضرورة  ب جيوز، من جهة أخرى، تربيره    
 التربيــر الــذي يــستظهر بــه كــثريا يف الوقــت الــراهن ملــنح هــذه احلــصانة نظــرا ألن   ، وهــوفعــال

 عقبـة مباشـرة  شكل لدولـة احملكمـة يـ   يقوم هبـا  رمسية ة  لوالية يف أثناء زيار   إخضاع رئيس دولة ل   
 بصرف النظر عـن مكـان وجـود       غري أنه و   .)٢٨٥( الزيارة  تلك هامه الرمسية يف سياق    م ءداتعوق أ 

خلطـر التوقيـف واملثـول أمـام حمكمـة يعرقـل       فإن جمـرد تعرضـه   أو ظروف زيارته، رئيس الدولة   
 هو أيضا قدرته على أداء مهامه التمثيلية عموما وعلـى احلفـاظ علـى العالقـات الدوليـة للدولـة                   

 واحلقيقة أن رئيس الدولة يتمتع يف زياراته الرمسيـة بعـدد مـن              .)٢٨٦(ه سفر إمكانيةألنه يقيد من    

__________ 
 .Ferdinand et Imelda Marcos c، ]فردينانـد وإميلـدا مـاركوس ضـد مكتـب الـشرطة االحتـادي       قـضية  : [انظـر  )٢٨٤(

Office fédéral de la police ، ،احلصانة يف أحكام القانون الـدويل العـريف    (٥٣٥الصفحة  املرجع السالف الذكر
، املرجع السابق   انظر النسخة اإلنكليزية   (“ور دولة أجنبية بصفته الشخصية    ُتمنح أيضا لرئيس الدولة الذي يز     ”

، ]تاتـشل ضـد موغـايب   قضية [ ؛ و)غري أن تلك القضية كانت تتعلق برئيس دولة سابق     ) ٢٠١الصفحة  الذكر،  
Tatchell v. Mugabe )ظـروف  ح رئيس قضاة احملكمـة االبتدائيـة حـصانة رئـيس الدولـة دون إيـالء أمهيـة إىل ال       َنَم

 رئيس الدولة يف أثناء الزيارات     وضعوفيما يالحظ واتس أن     ). السيد موغايب يف اململكة املتحدة    ضور  احمليطة حب 
 يف ظـل أحكـام القـانون الـدويل،     “حيوطه الغموض يف أحسن األحـوال ” وضعاخلاصة اليت يقوم هبا إىل اخلارج   

ــا يتعلـــق حبـــصانة رئـــيس الدولـــة  فـــرقفإنـــه ال يـــرى أي  ــ( فيمـ ــة ناهيـ   القـــضائيةك عـــن احلـــصانة مـــن الواليـ
املرجـع  ، Watts(عدم حـضوره يف دولـة احملكمـة      حالة  الزيارة اخلاصة لرئيس الدولة و    حالة  بني  ) األجنبية اجلنائية
  ).٧٤-٧٢، الصفحات املذكور

مـشكلة حمـددة تتمثـل يف احتمـال جهـل الـسلطات يف دولـة        غـري معلنـة   تطرح حالة قيام رئـيس الدولـة بزيـارة     و    
 من قـرار املعهـد الـيت تـنص علـى أن             ٦وقد جرى حل هذه املشكلة مبوجب املادة        . احملكمة مبركز رئيس الدولة   

وذلــك احلرمــة واحلــصانة مــن الواليــة  مبــنح رئــيس الدولــة األجنبيــة امتيــازات منــها  الــسلطات املــذكورة ملزمــة 
، )ميغيـل ضـد سـلطان جوهـور       ضية  قـ (: ولالطـالع علـى تطبيـق هلـذا املبـدأ، انظـر           . “مها هبذا املركـز   عل حال”

Mighell v. The Sultan of Johore) بصفته رئيس دولـة حـال إعالنـه     احلصانة السلطان يف الدعوى املذكورة ُمنح
  .٧٥، أوردها واتس يف املرجع املذكور، الصفحة ) احلقيقيةعن هويته

  .٥٣، املرجع املذكور، الصفحة Watts: انظر على سبيل املثال )٢٨٥(
لنظر عن ظروف زيارتـه  صرف اب، أن منح احلصانة لرئيس الدولة  ؤكد  نظر، على سبيل املثال، فريهوفن الذي ي      ا )٢٨٦(

مـا دام مـن     ” بـه، ويـستطرد موضـحا أنـه          املنوطـة املهـام   ه مـن حيـث      يتفق مع تربيـر مركـز     ،  إلقليم دولة احملكمة  
، )الدوليـة (ملهامـه   ] ئـيس الدولـة   ر[سلطات دولـة احملكمـة مـن ممارسـة          ت من جانب    تدخالالنتقص  تاحملتمل أن   

 Rapport provisoire” in“ (“حلـصانات نفـسها املمنوحـة لـه يف حالـة قيامـه بزيـارة رمسيـة        رمانه من امربر حل فال

Institut, Annuaire،  ،مـربر  ال يوجـد، بالتـايل  ”  أنـه  أيـضا ويـضيف فريهـوفن  ). ٥٣٥الـصفحة  املرجع املذكور ،
مـن  ري رمسيـة، حـىت وإن كـان     غـ رئيس الدولـة األجنبيـة حينمـا تكـون زيارتـه       للحد من احلصانات املعترف هبا لـ      

). ٥٣٦ املرجـع الـسابق، الـصفحة   ( “لـن ُتطبـق يف هـذه احلالـة      باملراسـم   فهوم أن أحكامـا معينـة ال تتعلـق إال           امل
تعـين  إن الصفة التمثيلية عموما لـرئيس الدولـة         ” (٧٣، الصفحة   )١٩٩٤(، املرجع املذكور    Watts: وانظر أيضا 

حىت عند قيامه بزيارة خاصـة إىل اخلـارج، فـإن تـصريف شـؤون                ... يف مجيع األوقات   أنه ميثل دولته بشكل ما    
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لكـــن احلـــصانة  ؛)٢٨٧( الزيـــارات اخلاصـــة أثنـــاءالتـــسهيالت واالمتيـــازات الـــيت ال حتـــق لـــه يف 
  .)٢٨٨( اجلنائية األجنبية ينبغي أن ُتمنح يف كلتا احلالتني القضائيةمن الواليةالشخصية 

  
 بعثة خاصةيف املسافر دولة الرئيس   ‘٥’  

 حمـددة   إشـارة  ١٩٦٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ اتفاقية البعثات اخلاصة املؤرخة       تورد - ١١١
 علــى ٢١ مــن مادهتــا ١ بعثــة خاصــة حيــث تــنص الفقــرة عنــد ترأســهرئــيس الدولــة وضــع إىل 
  :يلي ما

 يتمتع رئيس الدولة املوفدة يف الدولة املستقبلة أو يف أية دولة ثالثة، عند ترؤسه بعثـة               ”  
ــدويل لرؤســاء       ــانون ال ــررة يف الق ــازات واحلــصانات املق ــسهيالت واالمتي خاصــة، بالت

  .“الدول القائمني بزيارة رمسية
ــة يف  ــ شــرحهاوأوضــحت اللجن ــة   باملوضــوعشروع املــادة ذي الــصلةمل  أهنــا نظــرت يف إمكاني

لكنـها  يف مـشروع االتفاقيـة،      ‘‘ البعثات اخلاصة الرفيعـة املـستوى     ’’إدراج أحكام خاصة بشأن     
ختـول   لمسألة إىل أن رتبة رئيس البعثة اخلاصـة أو رتبـة أعـضائها ال          ل  متأنية خلُصت بعد دراسة  

الرتبـة  ختـول   قـد    ... يف القـانون الـدويل    ’’ والحظت مع ذلك أنه   . )٢٨٩(خاص أي مركز للبعثة  
__________ 

، السالف الـذكر ، املرجع  Zappalà؛ و   )“الوصول إليه بسرعة وحرية   متكن سلطات دولته من     الدولة قد يستلزم    
تأديـة  و البعثـة  مسية يضمن اكتمال نطاق احلصانة من حيث األشخاص يف أثناء بعثة ر     إعمالإن   (٥٩٨الصفحة  

  ).لةحلماية املصلحة العامة للدولة املمثَّ، فإهنا ُتمنح اخلاصة أما يف الزيارة ،ذات الصلة هبااملهام احملددة 
فـإن الدولـة الـيت جتـري زيارهتـا قـد            ”  على العكس من ذلك، أنه حىت يف حالـة الزيـارة اخلاصـة،             يالحظ واتس،  )٢٨٧(

 أو حـىت    - حتفاء برئيس الدولة الزائر واختاذ تدابري خاصة للحماية، وميكن التوصـل إىل تفامهـات             ُيتوقع منها اال  
، )١٩٩٤(الـــسالف الـــذكر، ، املرجـــع Watts (“ يف هـــذا الـــشأن مـــن خـــالل القنـــوات الدبلوماســـية- اتفـــاق
  ).٧٣ الصفحة

لدفع باحلصانة من حيث األشـخاص      صرف النظر عن ا   لالطالع على مناقشة ملسألة ما إذا كان من املستصوب           )٢٨٨(
قيـام رئـيس الدولـة بزيـارة        أثنـاء   ) واالحتفـاظ باحلـصانة   (الـدعاوى اجلنائيـة املتعلقـة بـاجلرائم الدوليـة           حاالت   يف

  . أدناه٣-ألففرع رمسية، انظر ال
 وكانـت اللجنـة  . ٣٥٩، الـصفحة  Yearbook … 1967 , vol. II يف ٢١مـن شـرح مـشروع املـادة     ) ١(الفقـرة   )٢٨٩(

 املركــز القــانوين تتنــاولقــررت يف دورهتــا الــسادسة عــشرة أن تطلــب إىل مقررهــا اخلــاص تقــدمي مــواد     قــد
 اللجنــة يف تقريــره الثــاين أنــه ،وأبلــغ املقــرر اخلــاص، مــيالن بــارتو . ‘‘البعثــات الرفيعــة املــستوى’’يــسمى  ملــا
. يف املمارســة أو يف األدبيــاتســواء ، ق يف العثــور علــى أيــة قواعــد خاصــة تنطبــق علــى تلــك البعثــاتيوفّــ مل

مـن الواليـة القـضائية لكـل     ‘‘ احلصانة الكاملة’’حمددة إىل  إشارات  واقترح جمموعة من القواعد اليت تضمنت       
ــة       ــة وأعــضاء احلكوم ــات ووزراء اخلارجي ــدول ورؤســاء احلكوم ــن رؤســاء ال ــاء ترأســهم م ــة خاصــة  أثن  بعث

ــة  انظــر( ــة   يفA/CN.4/179الوثيق ــصفحتان  ، اجلــ١٩٦٥... حولي ــاين، ال لــب إىل وطُ. )١٤٤و  ١٤٣زء الث
 الــدول أي ه مل يــصدر عــنيف ضــوء تلــك التعليقــات، إىل أنــ، خلُــص املقــرر اخلــاص والــدول تقــدمي تعليقاهتــا

 ، املقـرر اخلـاص    سانظر التقرير الثالـث الـذي أعـده مـيالن بـارتو           (تشجيع إلدراج تلك األحكام يف املشروع       
)A/CN.4/189 و Add.1  يف) ٢و Yearbook … 1966, vol. II ٢٨٦-٢٧١، الفقرات(.  
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لشخص الـذي حيملـها تـسهيالت وامتيـازات وحـصانات اسـتثنائية، حيـتفظ هبـا عنـدما يـصبح                     ل
عنـدما يتـوىل رئـيس     حتديـد أنـه  هو  بالنص املقصودوبالتايل، كان   . )٢٩٠(“بعثة خاصة عضوا يف   

رئاسة بعثة خاصة، فإنه يتمتع جبميـع التـسهيالت واالمتيـازات واحلـصانات الـيت               املوِفدة  الدولة  
زيـارة رمسيـة، إضـافة إىل تلـك املخولـة لـه مبوجـب املـواد          ب أثنـاء قيامـه   مينحها له القانون الدويل     

بيـد أن هـذه   . )٢٩١()اجلنائيـة القـضائية  مبـا يف ذلـك احلـصانة مـن الواليـة       (من املـشروع    األخرى  
ســواء يف االتفاقيــة أو يف الــشرح ، واحلــصانات اإلضــافية غــري حمــددة  التــسهيالت واالمتيــازات

 أن يتمتـع     الذي يقـوم بزيـارة رمسيـة       ويف بعض احلاالت، ميكن لرئيس الدولة      .املقدم من اللجنة  
قواعــد المبــا يف ذلــك (ت وحــصانات مبوجــب قواعــد خاصــة يف القــانون الــدويل بامتيــازا أيــضا
من قبيل تلك اليت تنطبق على ممثلي الدول الذين حيـضرون مـؤمترات دوليـة أويـؤدون          ) تفاقيةاال

 تأخــذ، هــذه احلــاالتالقــضائي أنــه يف االجتــهاد بني يــ و:أعمــاال رمسيــة يف مقــر منظمــة دوليــة 
 إىل رئـيس    املمنوحـة  تلـك    إىليازات واحلـصانات يف االعتبـار، إضـافة         احملاكم الوطنية هذه االمت   

 .)٢٩٢(لقانون الدويل والقواعد احمللية الساريةالقواعد العامة لالدولة مبوجب 
  

  يف منفى املقيمرئيس الدولة  ‘٦’  

مـن حيـث     منحـون احلـصانة    يف املنفـى يُ     املقـيمني  ل أن رؤساء الدول   وتبني ممارسة الد   - ١١٢
، اعترفت احملاكم الربيطانية على سـبيل املثـال بنـاء         وهكذا.  البلد الذي جلؤوا إليه    يف األشخاص

__________ 
  ).٢١ من شرح مشروع املادة ١الفقرة ( ٣٥٩، الصفحة Yearbook … 1967, vol. II: انظر )٢٩٠(
لة ، يتمتــع ممثلــو الدولــة املرِســاالتفاقيــة مبوجــب .)٢١مــن شــرح مــشروع املــادة ) ٢(الفقــرة (املرجــع نفــسه  )٢٩١(

املوفــد لــديها  للدولــة  اجلنائيــةالقــضائية باحلــصانة مــن الواليــة   ، ة أمــوريف مجلــ، يف بعثــة خاصــة املوفــدين 
انظـر شـرح اللجنـة ملـشروع     ( مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية      ٣١ املـادة    تـستند إىل  ، اليت   ٣١ املادة(

  ).٣٦٢ة ح، الصفYearbook... 1967, vol. II يف  باملوضوعاملادة ذات الصلة
ــة   ) Tachiona v. Mugabe (د موغــايبتاشــيونا ضــ يف قــضية  )٢٩٢( ــال، قــدمت وزارة اخلارجي ــاعلــى ســبيل املث  بيان

 يف ذلـك بكـل مـن حـصانة رئـيس الدولـة واحلـصانة             مـستظهرة صانة نيابة عن الرئيس مواغايب وآخـرين،        باحل
 مـن   ٣١ة   من اتفاقيـة امتيـازات األمـم املتحـدة وحـصاناهتا واملـاد             ١١البند  الدبلوماسية مبوجب املادة الرابعة،     

يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة بـصفته ممثـل      حاضـرا  اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، بالنظر إىل أنـه كـان      
، Tachiona v. Mugabe (تبليغـه بـصحيفة الـدعوى   حكومة زمبابوي يف مؤمتر قمة األمـم املتحـدة لأللفيـة عنـد     

ها تـ صانة رئـيس الدولـة وقبل     حبـ الـسيد موغـايب     أن نظرت احملكمة يف أحقية      وبعد  ). ٢٦٨  و ٢٦٧الصفحتان  
، انتقلــت احملكمــة إىل مــسألة احلــصانة    )يف هــذه القــضية حاســم احلــصانة ب البيــانحيــث خلُــصت إىل أن  (

الدبلوماســية للــسيد موغــايب، علــى حنــو مــا احتجــت بــه وزارة اخلارجيــة، وقبلــت أيــضا حــصانته علــى ذلــك  
ــصفحات   (األســاس  ــسه، ال ــضا  ا). ٣٠٢-٢٩٧املرجــع نف ، United States, Karadic v. Karadzicنظــر أي

حيث رفـضت احملكمـة مطالبـة كـارادزيتش باحلـصانة علـى أسـاس مركـزه كأحـد                    (٢٤٨-٢٤٦الصفحات  
، مث رفـضت أيـضا   االحتـادي مدعوي األمم املتحدة مبوجب كل من اتفاق مقر األمم املتحـدة والقـانون العـام            

  ).إمكانية منحه حصانة رئيس الدولة
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لرؤسـاء الـدول    والقـانون الـدويل العـريف، باحلـصانة الكاملـة        األنكلـوأمريكي   على القانون العام    
 كانـت   عنـدما  يف لندن    الذين كانوا يقيمون  ) من قبيل رئيس بولندا أو ملك النرويج      (األجانب  
ويف اآلونــة األخــرية،  . )٢٩٣(تــرزح حتــت نــري االحــتالل أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة       بلــداهنم 

فعـت ضـده عنـدما كـان         مدنيـة رُ   دعـوى نح الـرئيس أريـستيد احلـصانة يف          أعـاله، مُـ    ذُكـر  كما
احلــصانة تعتــرب و. )٢٩٤( الــذي أطــاح بــه يف هــاييت االنقــالبيعــيش يف الواليــات املتحــدة عقــب

ــن ــخاص  مــ ــث األشــ ــة  حيــ ــة  املمنوحــ ــرئيس الدولــ ــيم لــ ــىاملقــ ــة يف املنفــ ــضا يف  مقبولــ أيــ
  .)٢٩٥(القانونية األدبيات
فمـن الناحيـة النظريـة، تبـدو هـذه           . هذا املركز يطـرح بعـض الـصعوبات        تقريربيد أن    - ١١٣

الفئة حمددة بشكل جيد وتشمل رؤساء الدول الذين أجربوا على مغـادرة بلـداهنم، إمـا بـسبب                  
لكنهم يظلـون يف حكـم املتقلـدين لـذلك          اضطرابات داخلية،    واحتالل حريب أو نتيجة قالقل أ     

 . مبثابـة فقـدان للمنـصب      النفـي  إذا كـان ينبغـي اعتبـار         السؤال املطروح هو مـا     إال أن    .املنصب
ؤسـاء  رمنوحة ل  امل املوضوعمن حيث    من احلصانة    لن يستفيد سوى   فإن الفرد  ،ويف هذه احلالة  

 على الطابع املؤقت للنفي، الذي ُيقال أنه يكـشف          ولذلك ركز املؤلفون  . )٢٩٦(نيالسابقالدول  
ما إذا كان الشخص مل يعد يشغل منـصب رئـيس دولـة، وإن كـان تقريـر ذلـك خيـضع بـدوره          

__________ 
 François de Kerchove d’Exaedre, “Quelques questions en droit international public relatives à( انظـر مـثال   )٢٩٣(

la présence et à l’activité du Gouvernement belge en exil à Londres (Octobre 1940-Septembre 1944)”, 

Revue belge de droit international, vol. 23 (1990), p. 123 .(قــانون ونــّص ) االمتيــازات ) توسـيع نطــاق
 علـى أن تـشمل   ١٩٤١مـارس  / آذار٦املـؤرخ  ) The Diplomatic Privilieges (Extension) Act(الدبلوماسـية  

 يف املنفى، لكنه ال ينطبـق علـى رؤسـاء الـدول املـشمولني                املقيمني االمتيازات الدبلوماسية أعضاء احلكومات   
ولالطــالع علــى نــص القــانون، انظــر املرجــع نفــسه، املرفــق األول،  (األنكلــوأمريكي م القــانون العــابأحكــام 

  ).١٤٥و  ١٤٤الصفحتان 
، منحــت ١٠٨؛ وكمــا ذُكــر أعــاله يف الفقــرة )Lafontant v. Aristide( الفونتــان ضــد أريــستيد قــضية انظــر )٢٩٤(

لقضية ومع األخذ يف االعتبـار اعتـراف        صانة مقدم من وزير اخلارجية يف ا      باحل بياناحملكمة احلصانة بناء على     
  .حكومة الواليات املتحدة األمريكية بأريستيد، بوصفه الرئيس الشرعي لدولة هاييت حىت بعد االنقالب

 Stefan Talmon, Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to: انظـر  )٢٩٥(

Governments in Exile (Oxford Clarendon Press, Oxford, 1998), pp. 259-261; Philippe Cahier, Le droit 

diplomatique contemporain (Paris, Droz, 1962), p. 343; Verhoeven, “Rapport provisoire”, op. cit., pp. 542-

543; and Watts, op. cit. (1994), pp. 85-86.  
ــصفحة   ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظــر )٢٩٦( ــذكر، ال ــسالف ال ــضا  و. ٥٤٢، املرجــع ال ، Wattsانظــر أي

وحيـدد املؤلـف األخـري فئـة أخـرى مـن األفـراد، وهـي فئـة              . ٨٧، الـصفحة    )١٩٩٤(،  السالف الذكر املرجع  
 بنفــسها الــسلطة أبــدا، لكنــها تواصــل مطالبتــها  ل الــيت تــضم ذريــة ملــك ســابق مل تتــو “املطــالبني بــالعرش”

ري إىل أن هؤالء األفـراد لـيس هلـم احلـق يف أي معاملـة خاصـة مبوجـب القـانون الـدويل ويـتعني                          ويش: بالعرش
  ).٨٧املرجع نفسه، الصفحة (اعتبارهم أفرادا عاديني 
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الرمســي ســواء (العتــراف ا وهلــذا الــسبب، يبــدو أن .)٢٩٧(للتأويــل يف ضــوء ظــروف كــل قــضية
 ال يـزال يعتـرب رئـيس         لدولـة احملكمـة بـأن الـشخص        ة التنفيذيـ  الـصادر عـن الـسلطة     ) الضمين أو

، الـذي ميكـن أن     القـرار  ولوحظ مع ذلك أن هذا       .)٢٩٨(للغاية حاسم    دورٌ  عامل له  دولة أجنبية 
ووفقا لوجهة النظـر هـذه، ينبغـي        . لسلطات اليت أصدرته  ا لن يلزم سوى  يتأثر بدوافع سياسية،    

 علـى أنـه     منفـي لـديها    ةاحلـصانة لـرئيس دولـة أجنبيـ        علـى مـنح       سـلطات وطنيـة    إقدامفهم  أن يُ 
، ‘‘ لـدول ثالثـة  ،مـن حيـث املبـدأ   ،  جماملـة، ولـيس ملزمـا     شـبيه حبالـة   ،  يف جـوهره  نظام ثنـائي    ’’
لقانون الدويل لرئيس الدولـة     القواعد العامة ل  مبوجب  اليت ُتفرد   عن املعاملة    ينبغي بالتايل متييزه  و

 .)٢٩٩(الذي ميارس سلطته بالفعل
  

 احلاشيةأفراد أفراد األسرة و  ‘٧’  

 أفـراد أسـرة رئـيس دولـة أو أفـراد            إىل من حيث األشـخاص    منح احلصانة    ل مسألة  تظ - ١١٤
ويرد االعتـراف هبـذه احلـصانة يف القـوانني           .)٣٠٠( غامضة حاشيته مبوجب القانون الدويل مسألة    

حــصانة رئــيس الدولــة، وإن اختلفــت يف حتديــدها    صــرحية إىلإشــارات الوطنيــة الــيت تتــضمن  
 علــى أن للمملكــة املتحــدةمــن قــانون حــصانة الــدول  ) ١ (٢٠إذ تــنص املــادة : للمــستفيدين

  وإىل ‘‘أسـرته املعيـشية    الذين يـشكلون جـزءا مـن         ]رئيس الدولة [ألفراد أسرة   ’’منح  احلصانة تُ 
من قانون حصانات الدول األجنبيـة األسـترايل هـذه          ) ١ (٣٦املادة  قصر  ت؛ و ‘‘خدمه اخلاص ’’

__________ 
؛ ٥٤٣  و٥٤٢، الـصفحتان  السالف الذكر، املرجع ”Verhoeven, “Rapport provisoireانظر بشكل خاص،  )٢٩٧(

والحـظ سـاملون خـالل املناقــشة    . ٨٧ إىل ٨٥، الـصفحات مـن   )١٩٩٤(الـسالف الـذكر   ، املرجـع  Watts و
. ‘‘بالــضرورة‘ مؤقتــا’طــابع هــذا املركــز لــيس ’’أن ) Institut(الــيت جــرت يف اللجنــة الثالثــة عــشرة للمعهــد  

، يكــون اســتمراره مــربرا )احــتالل غــري مــشروع مــثال(فعنــدما ُيمــنح علــى أســاس عمــل دويل غــري مــشروع  
إيديولوجية بـشأن مـشروعية     قناعات  وإذا ُمنح على أساس     . املشروعة اليت تربره مستمرة   دامت احلالة غري     ما

السلطة اليت أجربت رئيس الدولة علـى اختيـار املنفـى، يـستمر املركـز مـا دامـت الدولـة املـستقبلة تـصر علـى                  
  .٥٧٧، الصفحة السالف الذكر، املرجع Institut, Annuaire‘‘رفض االعتراف بالنظام اجلديد

ــى اخلــصوص انظــر  )٢٩٨( ــذكر ، املرجــع ”Verhoeven, “Rapport provisoire ’’عل ــسالف ال ــصفحتان ال  ٥٤٢، ال
، )١٩٩٤(،  الـسالف الـذكر   ، املرجع   Wattsانظر أيضا   و. ٥٧٧ساملون، الصفحة   تدخل  ، إضافة إىل    ٥٤٣ و

  .٨٧-٨٥الصفحات 
  ] األمانة العامةترمجة[. ٥٤٣، الصفحة رالسالف الذك، املرجع ”Verhoeven, “Rapport proviso ire: انظر )٢٩٩(
 Wattsو ) ٥٣٠الـــصفحة الـــسالف الـــذكر، املرجـــع , ”Verhoeven “Rapport provisoireيـــشدد كـــل مـــن  )٣٠٠(

بيـد أن هنـاك     . هـذا الغمـوض   يف معاجلتـهما للمـسألة علـى        ) ٧٦الـصفحة   ) ١٩٤٤ (السالف الـذكر   املرجع(
، Hallة القـضائية احملليـة فيمـا يتعلـق بـامللوك وحاشـيتهم، انظـر               مؤلفني سابقني يعترفون باحلصانات من الوالي     

 T.J Lawrence, The Principles of International Law, Revised by Percy؛ ٤٨، الفقـرة  السالف الذكراملرجع 

H. Winfield (7th edition) (London: MacMillaw and Co, 1924) § 105 :(    إذا نـشأت أي قـضايا خطـرية
  .“ ختص أفراد حاشيته، وجب إعادهتم إىل البلد األصلي ألغراض احملاكمةوعاجلة
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 يفومعظمـه   ( القـضائي الـوطين      االجتـهاد  أمـا . )٣٠١(“زوجة رئـيس دولـة أجنبيـة      ’’احلصانة على 
التابعـة لواليـات   ، لسببني أوهلما أن احملـاكم     ويظل غري حاسم  حمدود  فهو   )٣٠٢() املدنية الدعاوى

 وثانيهمـا أن أفـراد األسـرة املعنيـة كـثريا            ، آراء متباينة بـشأن هـذه املـسألة        قضائية خمتلفة اختذت  
ــا ــم   يــشغلون م ، السويــسريةاالحتاديــة حــت احملكمــة  وهكــذا، من . مناصــب رمسيــة خاصــة هب

وفـــق احلـــصانة إىل إميلـــدا مـــاركوس، زوجـــة الـــرئيس الـــسابق للفلـــبني، ســـبيل املثـــال،  علـــى
 :التالية األحكام

 أفـراد أسـرهم     ، فـضال عـن     رؤسـاء الـدول    دائمـا علـى   القـانون الـدويل العـريف       يضفى  ”  
ــهم و ــة الشخــصية واحلــصا     أهل ــازات احلرم ــة امتي ــة أجنبي ــرين لدول ــة الزائ ــن الوالي  نة م

 أيـضا إىل رئـيس     من الوالية القـضائية اجلنائيـة     احلصانة  هذه  ومتنح  ...   اجلنائية القضائية
لتـشمل  ،  احلـاالت ، يف هـذه     ومتتد كـذلك   خاصةالدولة الذي يزور دولة أجنبية بصفة       

فــضال عــن كبــار العــاملني لــدى أســرته  أفــراد أســرته املــرافقني لــه األقــربني مــن أقــرب 
 .)٣٠٣(“املعيشية

احلـصانة مـن الـضرائب يف اهلنـد         إقـرار   ، رفضت حمكمة عليا يف اهلند       ١٩٤٥ويف عام    - ١١٥
تـشمل زوجـة كـل حـاكم        ”أهنـا ال تـستطيع أن       حبجـة   الربيطانية لزوجة حاكم والية كالـسيا،       

لواليــة هنديــة بــإقرار الــسيادة املخــول لزوجهــا بــاملعىن الكامــل للشخــصية الدوليــة علــى النحــو  
 خمتلفــا، ممــا يــوحي ضــمنا أن اســتنتاجها كــان ســيكون “القــانون الــدويل العــام يفاملعتــرف بــه 

__________ 
 مـع   ، لـرئيس بعثـة دبلوماسـية      املمنوحـة ىل توسيع نطاق احلـصانات      إ أعاله، يستند كال النصني      كما أشري إليه   )٣٠١(

 مـن  ٣٧ مـن املـادة   ١ مبوجـب الفقـرة   ،وجتـدر اإلشـارة يف هـذا الـصدد إىل أنـه     . تعـديالت ما يلزم من  إجراء  
أسـرته   مـن     الذين يشكلون جزءا   يتمتع أفراد أسرة املبعوث الدبلوماسي    ’’اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية،     

املخولـة لـه، مبـا يف ذلـك        ‘‘ ، باالمتيازات واحلـصانات   املعتمد لديها ، إن مل يكونوا من مواطين الدولة        املعيشية
  .٣١ من املادة ١ اجلنائية مبوجب الفقرةالقضائية احلصانة من الوالية 

ي حني قـد تـساعد      فف. سبقت اإلشارة بشكل عام إىل مشكلة استخدام سوابق مدنية يف سياق هذه الدراسة             )٣٠٢(
أسـرة رئـيس الدولـة وأفـراد       حـصانة الذي ميكن أن تتخـذه القرارات الصادرة يف قضايا مدنية يف فهم النطاق    

 علــى أنــه ال ميكــن اعتبارهــا قاطعــة فيمــا يتعلــق  أكيــدينبغــي الت، )تــرد اإلشــارة إليهــا أدنــاه ولــذلك(حاشــيته 
ويف . األجنبية، وخاصة يف حالة اعتماد مسوغات وظيفية هلذه احلصانة         اجلنائية القضائية   باحلصانة من الوالية  

 أن ، ميكــن أن يؤخـذ يف االعتبــار  حتديـد مــا إذا كانـت هـذه احلــصانة ممنوحـة مبوجــب القـانون الـدويل      سـياق 
ة، خبـالف الـدعاوى املدنيـة، ميكـن أن تـؤدي إىل إصـدار عقوبـات تـؤثر يف احلريـة الشخـصية                      املالحقة اجلنائي 
  .أداء رئيس الدولة ملهامهاستقاللية  وميكن بالتايل أن تؤثر تأثريا خطريا على ،ألفراد األسرة

الــصيغة  (Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police, RSDIE, 1991, p. 535: انظــر )٣٠٣(
وجتدر اإلشارة مـع ذلـك إىل أن الـسيدة     . )٢٠١، الصفحة   ١٠٢االنكليزية يف املرجع السالف الذكر، اجمللد       

ــا يف حكومــة الفلــبني     ــة   (مــاركوس قــد شــغلت أيــضا منــصبا رمسي ــرة الــشؤون االجتماعي حيــث كانــت وزي
 بوصـفهم  آلخـر إىل املـدعني   وتشري احملكمة االحتادية يف حكمهـا مـن حـني     ). وحاكمة منطقة مانيال العاصمة   

  .“كانوا حيكموهناالدولة اليت ”ها فوإىل الفلبني بوص‘‘ زعماء سابقني لدولة أجنبية’’
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ويف قضية تتعلق بدعوى تعـويض عـن         .)٣٠٤(ة كانت قريبة رئيس دولة أجنبي     أن املعنية باألمر   لو
 صت احملكمـة املدنيـة لربوكـسيل إىل أن الزوجـة املتوفـاة لـرئيس زائـري وأبنائـه                  نزع امللكيـة، خلُـ    

وبالتـايل ميكـن    ‘‘ بلغوا سـن الرشـد    ’’أشارت فيما يتعلق باألبناء إىل أهنم        و احلصانة،حتق هلم    ال
ويف قضية تتعلق بطلب إثبـات نـسب، أكـدت        .)٣٠٥(“أشخاصا مستقلني عن أبيهم   ’’اعتبارهم  

مـن أن رئـيس دولـة ليتختنـشتاين         درجة  احملكمة العليا النمساوية ما خلصت إليه احملاكم األدىن         
صانة لكنها قـررت أن ذلـك ال ينطبـق علـى أختـه وأخويـة، بـالنظر إىل        احلاملتقلد ملنصبه حتق له   

الـذين يـشكلون جـزءا أسـرته        رئـيس الدولـة     أفراد أسـرة    أقرب  ’’أنه مل يعد باإلمكان اعتبارهم      
ويف قـضايا تتعلـق بـأفراد        .)٣٠٦(حلـصانة مبوجـب القـانون الـدويل العـريف         ممن حتق هلم ا    “املعيشية

فعلـى سـبيل    . ة التنفيذيـ  السلطةآراء  أيضا ب  الواليات املتحدة     حماكم أخذتأسر رؤساء الدول،    
 شـــكوى تطالـــب ١٩٨٨حمكمـــة يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف عـــام  رفـــضت املثـــال، 

بيــان واخلطــف ضــد زوجــة رئــيس املكــسيك علــى أســاس االعتقــال التعــسفي بتعويــضات عــن 
ون الدويل، يتمتع رؤسـاء الـدول       مبوجب املبادئ العامة للقان   ’’، حيث أشارت إىل أنه      باحلصانة

ــهوكمــا  .)٣٠٧(“وأفــراد أســرهم األقربــون باحلــصانة مــن احملاكمــة   عتــرف ُي  أعــاله، ملأشــري إلي
بيـان    أي  عـدم وجـود    بـسبب ويل عهد أبـو ظـيب       الولد البكر ل  باحلصانة حلفيد حاكم أبو ظيب و     

أيــضا دعــوى ابتدائيــة احتاديــة ورفــضت حمكمــة  .)٣٠٨( يف دعــوى مدنيــةة التنفيذيــالــسلطةمــن 
 وفـرد مـن   ويل العهـد مقـدم علـى أسـاس أنـه     بيـان باحلـصانة   ويلـز يف أعقـاب       مرفوعة ضد أمري  

ــارة الــيت    “واألســرة املعيــشيةاألســرة ’’أفــراد أقــرب  ــه خــالل الزي  مللكــة اململكــة املتحــدة، وأن

__________ 
، High Court of Allahabad, Rani Amrit Kunwar v. Commissioner of Income Tax, 21 December 1945: انظـر  )٣٠٤(

يف حكمـه  . وأشـار مالـك ج  . ٧٥-٧٣، الـصفحات  ٢٢ اجمللـد  ،International Law Reportsوردت يف جملـة  
ينبغي أن تتمتـع أيـضا   امللك زوجة ’’الذي ورد فيه أن , Oppenheim’s International Law  مؤلفاملستقل إىل

 لكنــه فــضل وجهــة نظــر ،‘‘امللــك بــاقي أفــراد أســرة  أن يــشمل ذلــكدوناحلــصانة خــارج بلــدها األصــلي ب
املرجـع  (تلك املعاملـة اخلاصـة يف القـانون الـدويل           ب امللكزوجة  حتظى  أن ال   اليت تفيد   ) Bluntschli(بلونتشلي  

  ).٧٥، الصفحة نفسه
 Internationalوردت يف ، Civil Court of Brussels (Attachment Jurisdiction), Mobutu v. SA Cotoni: انظـر  )٣٠٥(

Law Reports ، إىل  احملكمـة  وخلُـصت  ةصـر  موبوتـو قا تكانت إحدى بنـا حيث  (٢٦٠، الصفحة ٩١اجمللد
  ).املدير الذي ميثل مصاحل تلك اإلبنةإزاء أن احلجز مقبول 

 ,Supreme Court, W. v. Prince of Liechtenstein, Judgment of 14 February 2001, 7 Ob 316/00x: انظـر  )٣٠٦(

para. 11 . ة من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسي٣٧وأشري بصفة خاصة إىل املادة.  
  .٧٨٨ الصفحة ،)Kline v. Kaneko( كالين ضد كانيكو قضية )٣٠٧(
 Jungquist v. Sheikh Sultan Bin Khalifa al (جونغكويـست ضـد الـشيخ سـلطان بـن خليفـة آل هنيـان       قـضية   )٣٠٨(

Nahyan( ٥٣١، الصحفة.  
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ة  الواليـات املتحـدة يف مهمـ       حـضر إىل  حدثت فيها الوقائع، كان يعترب مبعوثا دبلوماسيا رمسيـا          
 .)٣١٠(ويبدو أن األدبيات القانونية منقسمة أيضا بشأن هذه املسألة .)٣٠٩(خاصةدبلوماسية 

 يف حالـة اعتمـاد   أقـل  مسّوغاتصانة أفراد أسرة رئيس الدولة وحاشيته      حل  وقد يكون  - ١١٦
 يةاحلاجـة إىل احلفـاظ علـى اسـتقالل        معللة ب  تظلهنج وظيفي إزاء حصانة رؤساء الدولة ولكنها        

 مـن عناصـر ممارسـة الـدول املـشار إليهـا أعـاله               يبـدو ويف مجيـع األحـوال،       .)٣١١(لرؤساء الـدو  
أقـرب أقـارب رئـيس الدولـة     أن )  أيـضا على منصب رؤساء البعثات الدبلوماسـية   ومن القياس   (

هـذه احلـصانة    حتـق هلـم     ، ميكـن أن     أسـرته املعيـشية    الـذين يـشكلون جـزءا مـن          من أفـراد أسـرته    
لكـن يف ضـوء      .)٣١٢()احلـق هـي الـيت يكـون هلـا هـذا            وحـدها    للزوجـة بـأن    مثة من حيـاجج    بل(

راجح بـأن احلـصانات واالمتيـازات ُتمـنح إىل أفـراد أسـر رؤسـاء                الرأي  ال يفيد،  اجملزأةاملمارسة  
__________ 

  ,District Court for the Northern District of Ohio, Eastern Division, Kilroy v. Windsor:انظــر )٣٠٩(
Civ. No. C-78-291 (1978) .املستـــشار القـــانوين لـــوزارة  وردت احلجـــج املـــشار إليهـــا يف الـــنص يف رســـالة

صانة فيمـا يتعلـق بـاألمري    بيانـا باحلـ  يطلب فيها أن تقدم وزارة العدل واليت إىل املدعي العام    املوجهة  اخلارجية  
  ).٦٠٥، الصفحة ٨١ داجملل، International Law Reports وردت يف(

 Oppenheim’s International Law, H. Lauterpacht (ed.), 8th edition :حـصانة أفـراد األسـرة   يف تأييـد  انظـر،   )٣١٠(

(London, Longmans, Green & Co., 1955), para. 349 ، )  و ؛)امللـك فقـط  لزوجـة Watts،   املرجـع الـسالف 
يــشكك  حيــث ٨١و  ٨٠، الــصفحتان الــسالف الــذكر املرجــعولكــن انظــر أيــضا   (٧٦الــذكر، الــصفحة 

 رفقـة رئـيس    غـري يف إىل اخلـارج،  خاصـة زيـارة  ب أثنـاء قيـامهم  واالمتيـازات  إذا كان حتق هلم احلـصانات      فيما
 M. Sørensen (ed.) ، Manual of، يفF. Deák  و؛٣٣٧، الـصفحة  السالف الـذكر املرجع ، Cahier  و؛)الدولة

Public International Law, (New York: St. Martin’s Press, 1968), p. 387. ؛ وMallory ،  الـسابق  املرجـع
 ةمعارضـ يف  انظـر   و. ٢٣١و   ٢٣٠، الـصفحتان    الـسالف الـذكر   املرجع   ،Mitchellو؛  ١٨٨، الصفحة   الذكر

ــراد األســرة   ,Catherine Kessedjian, “Immunités”, Repertoire international, 2nd edition: حــصانة أف

(1998), no. 46؛ وVerhoeven, “Rapport Provisoire”    ؛ و٥٥٠، املرجع السالف الـذكر، الـصفحةFox, “The 

Resolution of the Institute of International Law”     شـرح لقـرار    (١٢٠، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة
Institutاملستشهد به أدناه يف النص (  

ــصفحة   ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظــر )٣١١( ــذكر، ال ــسالف ال ، يف معــرض اإلشــارة  ٥٣١، املرجــع ال
  .٤٣٧، املرجع السالف الذكر، الصفحة Cahier إىل

ــر  )٣١٢( ــسالف الــذكر  املرجــع ، Wattsانظ ــث ، ٧٨و  ٧٧الــصفحتان ) ١٩٩٤(ال ــارة ’’يالحــظ أن حي  إىلاإلش
يف سياق أفـراد أسـرة رئـيس       نطوي  ي ال   أفراد األسرة املعيشية لشخص آخر    شخص باعتباره يشكل جزءا من      

بـأن  رمبـا يعتقـد    ويف حالة بعثة دبلوماسية،      .‘‘أفراد أسرة سفري  على نفس املعىن الذي يتم عنه يف سياق         دولة  
 حالـة لكـن  . سفري يستلزم عنصر التبعية للسفري واإلقامة حتت سقف واحد    ل أفراد األسرة املعيشية  االنتماء إىل   

أن أسـرته   اعتبـار  مـن احملتمـل جـدا   تلفـة جـدا؛ وإذا كـان األمـر يتعلـق مبلـك،          رئيس الدولة ميكن أن تكون خم     
، الـذين يـشاركون ويـساعدون يف ممارسـة بعـض            األقـرب لـه    بـالغني مـن األسـرة امللكيـة          اأفـراد تضم   املعيشية

 ذلـك   انظـر مـع   . ‘‘امللـك إقامة  مستقلة عن   إقامة   يف   كانوا يقيمون الوظائف امللكية الدستورية والتمثيلية وإن      
 )W. v. Prince of Liechtenstein (ضــد أمــري ليختنــشتاين. ويف قــضية اســتنتاجات احملكمــة العليــا النمــساوية 

  . أعاله١١٥ يف الفقرة املذكورة
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وقـد  . الدول على أساس مبدأ اجملاملـة الدوليـة ولـيس وفقـا لقواعـد راسـخة يف القـانون الـدويل                    
ملعنيــة حبــصانات الــدول وممتلكاهتــا مــن الواليــة  كــان ذلــك هــو موقــف املقــرر اخلــاص للّجنــة ا  

الــذي يــنص قــراره املتعلــق مبوضــوع حــصانات رؤســاء الــدول     املعهــد وموقــف )٣١٣(القــضائية
 : يف القانون الدويل على ما يليوتنفيذ األحكامواحلكومات من الوالية القضائية 

 سـلطات دولـة     إزاء باحلـصانة    حاشـيته أفـراد   وال  دولـة   الال يتمتع أفـراد أسـرة رئـيس         ”  
 بـأي حـصانات ميكـن    اإلخـالل وذلـك دون  . منح هلم على سبيل اجملاملةأجنبية ما مل تُ   

بعثـة خاصـة أثنـاء مرافقـة رئـيس          يف  أن يتمتعوا هبا بصفة أخرى، وخاصة بصفة عـضو          
 .)٣١٤(الدولة إىل اخلارج

 ممثلـي   ، يتمتـع أفـراد أسـر      ١٩٦٩ من اتفاقية البعثات اخلاصة لعـام        ٣٩ومبوجب املادة    - ١١٧
مبــن فــيهم رئــيس الدولــة يف احلالــة املنــصوص عليهــا مبوجــب (اصــة اخلبعثــة ال يف املوفــدةالدولــة 
 باالمتيـازات    املـذكورين،  أعـضاء البعثـة اخلاصـة     إن كـانوا يف صـحبة       ،  )٢١ من املادة    ١الفقرة  

ائيــة  اجلن القـضائية  االتفاقيــة، مبـا يف ذلـك احلـصانة مــن الواليـة    املنـصوص عليهـا يف  واحلـصانات  
 أال يكونوا من مواطين الدولة املـستقبلة  شرط، ٣١ من املادة    ١ مبوجب الفقرة    للدولة املستقبلة 

  .)٣١٥(إقامة دائمة فيها املقيمني أو
  

  رؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية  )ب(  
 تأييـدا قطعيـا   بالقبضمر األ يؤيد احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية بشأن قضية           - ١١٨

  : رؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية من حيث األشخاصمبدأ حصانة
من الثوابت الراسخة يف القانون الدويل أن بعـض الـذين يـشغلون مناصـب رفيعـة يف          ’’  

الدولة، مثل رئـيس الدولـة ورئـيس احلكومـة ووزيـر اخلارجيـة، شـأهنم شـأن املـوظفني                

__________ 
، يف ٤٩، الفقــرة )Corr.1 و A/CN.4/415(التقريــر األويل الــذي أعــده موتــوو أوجيــسو، املقــرر اخلــاص انظــر  )٣١٣(

 انظــر أيــضا الــشرح املقــدم مــن اللجنــة يف .٢٨٠، الــصفحة )اجلــزء األول(ثــاين ، اجمللــد ال١٩٨٨... حوليــة 
  ولالطـالع علـى املناقـشة الـيت        .٤٤٦، الفقـرة    ٢٤٥، الصفحة   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٨٩... حولية  
  . أعاله٢اللجنة، انظر اجلزء األول، الفرع جيم أجرهتا 

  .املعهد من قرار ٥املادة  )٣١٤(
 ٣٧ مـن املـادة      ١إىل الفقـرة    فإن هذا احلكم يـستند      ،  املماثل اللجنة يف شرحها ملشروع املادة       هأوضحت وكما )٣١٥(

، ‘‘أسـرته املعيـشية   يـشكلون جـزءا مـن       الـذين   ’’لكنـه حيـذف عبـارة        من اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية        
(Yearbook … 1967, vol. II, p. 364) ىل خصائص البعثات اخلاصـة، ينبغـي   اعتربت اللجنة أنه بالنظر إ’’، حيث

‘‘ أسـرهم املعيـشية   ال يـشكلون عـادة جـزءا مـن          الـذين   أعـضائها اصـطحاب أفـراد أسـرهم         يكون بإمكان   أن  
  ).٣٦٣، الصفحة املرجع نفسه(
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ــة الدبلوماســـيني والقنـــصليني، يتمتعـــون يف الـــدول األخـــرى باحلـــصانات مـــ   ن الواليـ
  .)٣١٦(‘‘القضائية، املدنية منها واجلنائية

 وبينما اعتربت احملكمة يف هذه القضية أن أحكام اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية                 - ١١٩
واتفاقية البعثات اخلاصة اليت أشارت إليها األطـراف يف اإلجـراءات تتـيح توجيهـا مفيـدا بـشأن            

 أهنا ال تنص علـى أي تعريـف حمـدد للحـصانات             جوانب معينة من مسألة احلصانات، الحظت     
لـذا تعـني علـى احملكمـة أن تبـت يف املـسألة بنـاء علـى أحكـام          . الـيت يتمتـع هبـا وزراء اخلارجيـة    

  :وتعليلها بشأن هذه النقطة جدير بأن يستشهد به كامال. )٣١٧(القانون الدويل العريف
وزراء اخلارجيــة خدمــة  يف القــانون الــدويل العــريف، ال متــنح احلــصانات املخولــة لــ      ”  

ومــن أجــل . ملــصلحتهم الشخــصية، بــل لــضمان أداء مهــامهم أداء فعــاال باســم دوهلــم
حتديد نطاق هذه احلصانات، جيب على احملكمة من مثـة أن تنظـر أوال يف طبيعـة املهـام            

فهـو يـضطلع باألنـشطة الدبلوماسـية حلكومتـه ويتـصرف            . اليت ميارسها وزير اخلارجية   
. ه ممثال هلـا يف املفاوضـات الدوليـة واالجتماعـات احلكوميـة الدوليـة        على العموم بصفت  

وميكـن أن   . ويؤدي السفراء وغريهم من املوظفني الدبلوماسيني مهـامهم حتـت سـلطته           
، غـري  التلزم تصرفاته الدولـة الـيت ميثلـها، ويفتـرض أن وزيـر اخلارجيـة، حبكـم منـصبه          

) أ (٢ر علـى سـبيل املثـال الفقـرة          انظـ (يتمتع بكامل السلطات للتصرف باسـم الدولـة         
ويــتعني عليــه، أثنــاء ). ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدات لعــام  ٧مــن املــادة 

اضطالعه هبذه املهام، الـسفر إىل اخلـارج باسـتمرار، وجيـب عليـه بالتـايل أن يكـون يف                  
 وجيـب عليـه أن يكـون علـى        . وضع يتيح له القيام بذلك حبرية مىت كان ذلك ضروريا         

اتــصال دائــم مــع احلكومــة ومــع بعثاهتــا الدبلوماســية يف شــىت أحنــاء العــامل، وأن يكــون 
وتالحــظ احملكمــة كــذلك أن . بوســعه االتــصال يف أي وقــت مبمثلــي الــدول األخــرى 

وزير اخلارجية، بتوليـه مـسؤولية تـسيري العالقـات بـني دولتـه ومجيـع الـدول األخـرى،                    
ــوأ  ــة يتب ــه ممــ يلــزم معهــا أن مكان ــة حبكــم منــصبه مبوجــب القــانون   يعتــرف ب ثال للدول

ولـيس لـوزير اخلارجيـة أن يقـدم         . الدويل، شأنه شأن رئيس الدولة أو رئيس احلكومـة        
أوراق االعتماد، بل على العكس من ذلك، فهـو الـذي يتـوىل عامـة حتديـد الـسلطات                   

 وأخـريا، يعتمـد   . اليت تسند إىل املوظفني الدبلوماسيني ويصدق علـى أوراق اعتمـادهم          
  .القائمون باألعمال لدى وزير اخلارجية

__________ 
 .٥١، الفقرة األمر بالقبضقضية  )٣١٦(
 .٥٢رجع نفسه، الفقرة امل )٣١٧(
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وبناء على ذلك، ختلـص احملكمـة إىل أن مهـام وزيـر اخلارجيـة هـي مهـام تقتـضي يف                ”  
حـد ذاهتـا، وطيلـة مــدة تـويل الـوزير هلــذا املنـصب، متتعـه بكامــل احلـصانة مـن الواليــة          

لــك وهــذه احلــصانة وت. القــضائية اجلنائيــة وبكامــل احلرمــة حينمــا يكــون خــارج بلــده
احلرمة حتميان الشخص املعين من أي فعل صادر عن سلطات دولـة أخـرى قـد يعـوق                  

  .)٣١٨(‘‘أداءه ملهامه
ــرا   - ١٢٠ ــارة أخــرى، اعتمــدت احملكمــة تربي ــا  وبعب للحــصانة مــن حيــث األشــخاص   وظيفي

ففي ضوء املهام الدبلوماسية والتمثيلية املنوطـة بـه، والـيت يعتـرف لـه               . املمنوحة لوزير اخلارجية  
 القــانون الــدويل حبكــم منــصبه فقــط، يــتعني عليــه، حــسبما اســتنتج، أن يــسافر إىل اخلــارج  هبــا

  . باستمرار وأن يكون على اتصال دائم حبكومته ومبمثلي الدول األخرى
القــانون الــدويل العــريف فيمــا يتعلــق  ذا حجيــة ملوقــف  وتــشكل نتــائج احملكمــة تقييمــا  - ١٢١

ــة، باحلــصانة مــن حيــث األشــخاص املمنوحــة لــ   ميكــن اســتخدامه، مــع مراعــاة  ووزير اخلارجي
وقـد اعتمـدت   . املتقلد ملنصبهيقتضيه اختالف احلال، لتربير حصانة رئيس احلكومة املكلف         ما

إذ قـضت حمكمـة الـنقض يف بلجيكـا          . تلك النتائج فعال يف األحكام القضائية الوطنيـة الالحقـة         
، املتقلـد ملنـصبه    وزراء إسرائيل    على اخلصوص برفض دعوى جنائية ضد السيد شارون، رئيس        

  .)٣١٩(على أساس أنه يتمتع باحلصانة من الوالية القضائية اجلنائية يف احملاكم البلجيكية
 غري أنه ينبغي التشديد على أنه أعـرب، قبـل إصـدار حمكمـة العـدل الدوليـة حكمهـا،                     - ١٢٢

ا عمومـا لـرئيس     عن بعض الشكوك فيما يتعلـق بإمكانيـة توسـيع نطـاق احلـصانات املعتـرف هبـ                 
ووجـدت هـذه الـشكوك صـدى هلـا يف آراء            . الدولة لتشمل رؤساء احلكومة ووزراء اخلارجية     

إذ الحظ القـضاة هيغـيرت وكوميـانز وبريوغانتـال يف         . )٣٢٠(بالقبضمر  األحكم  يف  بعض القضاة   
__________ 

 .٥٤ و ٥٣ ملرجع نفسه، الفقرتانا )٣١٨(
 ,H.S.A. et al. v. S.A. et al., Decision related to the indictment of Ariel Sharon, Amos Yaron and others :انظر )٣١٩(

No. P.02.1139.f, 12 February 2003,  ورد يف ،International Legal Materials, vol. 42, No. 3 (2003), pp. 596-

 اعتبـارا ألن حكـم حمكمـة العـدل          ،ت يف وضـع خـاص     كـان صـحيحا أن الـسلطات البلجيكيـة كانـ          ولئن  . 605
 من النظام األساسـي للمحكمـة، إال أن هـذه    ٥٩ملزم لبلجيكا مبوجب املادة  األمر بالقبض  قضية الدولية بشأن 

رد تـ  ومل . إىل حصانة رئيس للحكومة من الوالية القضائية اجلنائيـة باإلشارة أوسعالقضية طبقت يف الواقع مبدأ   
 .در عن حمكمة النقض أي إشارة إىل حكم حمكمة العدل الدوليةيف القرار الصا

 ,Maurice Kamto:  انظـر . املـسوغات هـذه اسـتنادا إىل   أيـضا حكـم حمكمـة العـدل الدوليـة      الـشراح تقد بعض ان )٣٢٠(

“Une troublante ‘Immunité totale’ du Ministre des affaires étrangères”, Revue belge de droit international, 

vol. 35 (2002), pp. 519-523; Jean Salmon, “Libres propos sur l’arrêt de la C.I.J. du 14 février 2002 dans 

l’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, R.D.C. c. Belgique,”, Revue belge de droit 

international, 2002, p. 513; Jan Wouters, “The Judgment of the International Court of Justice in the Arrest 

Warrant case: Some Critical Remarks”, Leiden Journal of International Law, vol. 16 (2003), pp. 256-258. 
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 إىل وضــعه باعتبــاره جتــسيدا تقليــديا أن حــصانة رئــيس الدولــة تــستند املــشتركرأيهــم املــستقل 
أي سـند حلجـة متتـع وزراء اخلارجيـة بـنفس حـصانات              ’’ ومل جيـدوا     )٣٢١(دولة ذات الـسيادة   لل

واتفق هؤالء القضاة مع احملكمة، يف معرض إشـارهتم إىل أعمـال اللجنـة            . )٣٢٢(‘‘رؤساء الدول 
الغـرض مـن احلـصانات املمنوحـة لـوزراء اخلارجيـة مبوجـب              ’’ومعهد القانون الدويل، على أن      

، ولكنـهم رأوا أنـه جيـب        ‘‘ريف هو ضمان أدائهم ملهامهم حبرية باسـم دوهلـم         القانون الدويل الع  
باحلـصانة الكاملـة سـوى خـالل الزيـارات الرمسيـة أثنـاء ممارسـتهم                ’’متع وزراء اخلارجيـة     تأال ي 

مــىت وحيثمــا باشــروا مهــامهم الــالزم االضــطالع هبــا حبكــم منــصبهم ولــدى     ’’أو ‘‘ مهــامهم
متتعهم أيـضا أو عـدم متـتعهم       ”غري أهنم رأوا بأن     . )٣٢٣(“رضمرورهم العابر من أجل ذلك الغ     

إىل حـد  باحلصانات خالل السفر ألغـراض خاصـة ونطـاق تلـك احلـصانات أمـر أقـل وضـوحا             
ال جيـوز أن تتخـذ ضـدهم تـدابري مـن شـأهنا إعاقـة األداء الفعـال ملهـام                     ’’ واستنتجوا أنـه     “بعيد

  .)٣٢٤(إلقاء القبضمثل االحتجاز أو ‘‘ وزير اخلارجية
 وذهـــب القاضـــي اخلـــصاونة يف رأيـــه املخـــالف إىل أنـــه فيمـــا يتعلـــق باحلـــصانة مـــن   - ١٢٣

، اعتبـارا علـى   ‘‘أبعد ما يكـون عـن الوضـوح    ’’اإلجراءات اجلنائية، يعترب وضع وزير اخلارجية       
ــه ال ميكــن أن يعتــرب يف حكــم املمثــل   )٣٢٥(‘‘لعــدم وجــود أي ســوابق ’’وجــه اخلــصوص  ، وأن

ــ(الدبلوماســي  ــة املــضيفة وفقــا لــسلطتها     الــذي تتوق ف حــصانته علــى اعتمــاده مــن قبــل الدول
ورأى . )٣٢٧()الــذي يعتــرب مبثابــة جتــسيد للدولــة ( وال يف حكــم رئــيس الدولــة  )٣٢٦()التقديريــة

  :القاضي اخلصاونة أن
حينمـا يكـون يف مهمـة رمسيـة، إذ لـو كـان       حتق لوزير اخلارجية احلصانة من اإلنفـاذ      ’’  

غـري أن مباشـرة إجـراءات جنائيـة         . الدبلوماسـي العمل   احلال خالف ذلك الختل سري    

__________ 
 .٨٠نتال، الفقرة ا وبريوغزللقضاة هيغيرت وكومياناملشترك رأي املستقل ال )٣٢١(
 .٨١، الفقرة رجع نفسهملا )٣٢٢(
مـا يتعلـق بـاألمر     قاضـي التحقيـق البلجيكـي بـذلك أيـضا في           أقـر كما الحظ القضاة،    . ٨٣رجع نفسه، الفقرة    امل )٣٢٣(

 . الذي شكل موضوع املنازعة٢٠٠٠أبريل / نيسان١١الصادر يف بالقبض 
أبريـل  / نيسان١١الصادر يف  بالقبضمر  األ’’ ألن   نظرارأى هؤالء القضاة بالتايل أنه       .٨٤رجع نفسه، الفقرة    امل )٣٢٤(

وكان سيحمل سلطات األمـن علـى اعتقـال الـسيد يريوديـا      ،  كان قابال للنفاذ بشكل مباشر يف بلجيكا    ٢٠٠٠
تعـديا  يف حـد ذاتـه      بالقبض  مر  األ إصدار    اعتبار جيب بالتايل ه  ، فإن ...غري رمسية   ألسباب  لو أنه قام بزيارة البلد      

 ).املرجع نفسه(‘‘ منصب وزير اخلارجية يف الكونغوما دام يتقلد يريوديا حلرمة اليت يتمتع هبا السيد على ا
 .١رأي املخالف للقاضي اخلصاونة، املرجع نفسه، الفقرة  )٣٢٥(
  .١رجع نفسه، الفقرة امل )٣٢٦(
 .٢رجع نفسه، الفقرة امل )٣٢٧(
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ــتنادا إىل أي ضــــده يــــصعب اعتبارهــــا،   ــراء  اســ معيــــار موضــــوعي، تــــدخال يف إجــ
  .)٣٢٨(‘‘الدبلوماسية األنشطة

فـان ديـن ويـنغريت إىل اسـتنتاج مماثـل يف رأيهـا املخـالف،                اخلاصـة    وخلصت القاضية    - ١٢٤
وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون          القائـل ب  طـرح   ال يؤيد‘‘ ليس مثة أي دليل   ’’ذهبت إىل أنه     إذ

ــن      ــة احلــاليني م ــريف حتمــي وزراء اخلارجي ــدويل الع ــة ال ــةاملالحق ــضا  . )٣٢٩(اجلنائي ــدت أي وانتق
الـذين  (حـصانات املـوظفني الدبلوماسـيني    مـن قيـاس علـى    حمكمـة العـدل الدوليـة    قامـت بـه     ما

 وحـصانات رؤسـاء     )٣٣٠()تمـادهم يقيمون وميارسون مهامهم يف أراضي الدولة املضيفة بعـد اع         
وأشـارت إىل   . )٣٣١()لدولـة ل “الـذات األخـرى   ” الدولة ويشكلون ‘‘ جيسدون’’الذين  (الدول  

تخويـل نفـس االمتيـازات واحلـصانات املمنوحـة لرؤسـاء الـدول             القائـل ب  طرح  الكان   رمبا’’أنه  
يكـون مـن    إىل وزراء اخلارجية ينطوي على نوع من احلكمة السياسية، غري أن ذلك ميكـن أن                

صـادر ضـد وزيـر للخارجيـة أثنـاء إجرائـه            بالقبض  ورأت أنه ال جيوز إنفاذ أمر       . ‘‘قبيل اجملاملة 
 مــن اتفاقيــة ٢١، وذلــك تطبيقــا للمبــدأ الــوارد يف املــادة   )احلــصانة مــن التنفيــذ (زيــارة رمسيــة 

ــام    ــة لعــ ــات اخلاصــ ــراءات     ١٩٦٩البعثــ ــاذ إجــ ــستبعد اختــ ــدويل ال يــ ــانون الــ ــري أن القــ ، غــ
  .)٣٣٢(ضده جنائية
صانات الـدول وممتلكاهتـا مـن       حلـ أعـاله، تـنص اتفاقيـة األمـم املتحـدة           إليه   وكما أشري    - ١٢٥

يـضمن االمتيـازات واحلـصانات املمنوحـة مبوجـب القـانون الـدويل        حكم الوالية القضائية على    
لرؤســاء الــدول بــصفتهم الشخــصية، ولكنــه يــسكت عــن مــسألة حــصانات مــسؤويل الــدول     

__________ 
حبكــم تعريفهــا نة هــي  علــى أســاس أن احلــصاتــه القاضــي اخلــصاونة أيــضا حجبــىن .٤نفــسه، الفقــرة رجــع امل )٣٢٨(

استثناء من القاعدة العامة املتمثلة يف أن املرء مـسؤول قانونيـا وأخالقيـا عـن أعمالـه، وينبغـي هبـذه الـصفة أن                       
الـسيد يريوديـا مل يـصدر     األمـر بـالقبض علـى       وخلـص إىل أن     ). ٣املرجع نفسه، الفقرة    (تعرف تعريفا ضيقا    

لعبـارة علـى عـدم      ا صريح بـ   نـص   األمر و الدميقراطية، نظرا ألن   خرقا اللتزامات بلجيكا اجتاه مجهورية الكونغ     
 ).٤املرجع نفسه، الفقرة ( رمسية مهمة يف حالة وجود الشخص املعين يف أراضي بلجيكا يف تنفيذه

الحظـت القاضـية     .١١  و ١٠فـان ديـن ويـنغريت، املرجـع نفـسه، الفقرتـان             اخلاصة  رأي املخالف للقاضية    ال )٣٢٩(
‘‘ الكاملـة ’’بشأن احلـصانة    ) عادة (ثابتةال وجود ألي ممارسة     ’’نغريت بشكل أخص أنه     فان دين وي  اخلاصة  

عتـرب مبثابـة دليـل      يلدول ال ميكـن يف حـد ذاتـه أن           لدى ا  “املمارسة السالبة ”وأن  ‘‘ املفترضة لوزراء اخلارجية  
 ).١٣املرجع نفسه، الفقرة (على قيام االعتقاد باإللزام 

 .١٥رجع نفسه، الفقرة امل )٣٣٠(
 .١٦رجع نفسه، الفقرة امل )٣٣١(
تأييــدا النتقادهــا ملوقــف حمكمــة العــدل الدوليــة بــشأن حــصانة وزراء        . ٢٢  و١٨الفقرتــان ، رجــع نفــسه امل )٣٣٢(

 إىل اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية واملعاقبـة عليهـا               كذلكاخلارجية، أشارت   
، وأعمـال معهـد القـانون الـدويل         )٢٠املرجـع نفـسه، الفقـرة       (فقه  ال، و )١٩ الفقرة   املرجع نفسه،  (١٩٧٣لعام  

 ).٢١املرجع نفسه، الفقرة (
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خـالل األعمـال التحـضريية الـيت        احلكم   من املناقشات اليت أجريت بشأن هذا        ويتبني. اآلخرين
 أن اللجنــة تركــت البــاب مفتوحــا فيمــا خيــص هــذه  )٣٣٣(تناوهلــا بالوصــف اجلــزء األول أعــاله

وتــوحي اتفاقيــة البعثــات اخلاصــة فيمــا يبــدو بــأن بعــض التــسهيالت واالمتيــازات         . املــسألة
. زراء اخلارجية مبوجب القواعد العامة للقـانون الـدويل        واحلصانات متنح لرؤساء احلكومات وو    

  : من االتفاقية على ما يلي٢١ من املادة ٢وتنص الفقرة 
إذا اشترك رئيس احلكومة ووزير اخلارجية وغريمها مـن ذوي الرتـب العاليـة يف بعثـة         ’’  

 خاصـــة للدولـــة املوفـــدة، فـــإهنم يتمتعـــون يف الدولـــة املـــستقبلة أو يف أيـــة دولـــة ثالثـــة 
بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املقـررة يف القـانون الـدويل باإلضـافة إىل مـا هـو                 

  .‘‘ممنوح منها يف هذه االتفاقية
وال حتـدد   ( غري أن االتفاقيـة ال حتـدد التـسهيالت واالمتيـازات واحلـصانات املـذكورة                 - ١٢٦

، ومل تـورد    )ائيـة على وجه اخلـصوص مـا إذا كانـت تـشمل احلـصانة مـن الواليـة القـضائية اجلن                   
وقــال . )٣٣٤(اللجنـة يف شــرحها ملـشروع املــادة املوازيـة أي تفــسري لطبيعتـها ولنطاقهــا احملـتملني     

ــق بوجــه حمــدد علــى         ــر علــى أي قواعــد تنطب ــه مل يعث ــدى إعــداد املــشروع إن املقــرر اخلــاص ل
املرمـوقني  القواعد املتصلة مبعاملة هـؤالء األشـخاص      ’’غري  ‘‘ البعثات اخلاصة الرفيعة املستوى   ’’

يف دوهلــم، لــيس فقــط مــن حيــث اجملاملــة يف معاملتــهم بــل أيــضا مــن حيــث نطــاق االمتيــازات 
ــم   ــة هل ــات     . )٣٣٥(‘‘واحلــصانات املخول ــاء احلكوم ــن الواضــح أن رؤس ــع األحــوال، م ويف مجي

يتمتعـون باحلـصانة مـن الواليـة        ) أو املترئـسني هلـا    (ووزراء اخلارجية املشاركني يف بعثـة خاصـة         
  . من االتفاقية٣١، كما تقر ذلك املادة املوفد لديهااجلنائية يف الدولة القضائية 
 الـدول فيمـا يتعلـق حبـصانة رؤسـاء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة        ةممارسأمثلة   وتتسم   - ١٢٧

فــالقوانني الوطنيــة الــيت تــنص صــراحة علــى حــصانة رئــيس الدولــة ال تتــضمن عــادة    . بالنــدرة
ــيس     ــى رئـ ــق علـ ــة تنطبـ ــا مماثلـ ــة أحكامـ ــر اخلارجيـ ــة أو وزيـ ــري أن . )٣٣٦(احلكومـ ــصنف غـ املـ

 The Restatement (Second)(لقانون الواليـات املتحـدة األمريكيـة للعالقـات اخلارجيـة       )الثاين(
__________ 

 . أعاله٢-اجلزء األول، الفرع جيمنظر ا )٣٣٣(
علـى مالحظـة أن    Yearbook…, 1967, vol. II, p. 359 الـوارد يف  ٢١ مـن شـرح مـشروع املـادة     ٣الفقرة  تقتصر )٣٣٤(

اليت تنص (بعثات املترئسني للادة املذكورة تضع قاعدة مماثلة للقاعدة املنطبقة على رؤساء الدول  من امل٢الفقرة 
 ).١الفقرة عليها 

 …Third report by Milan Bartoš, Special Rapporteur, (A/CN.4/189 and Add.1 and 2), in Yearbook :ظـر ان )٣٣٥(

1966, vol. II, para. 272. 
صانات الدول ح من قانون ٣٦املادة   و ١٩٧٨لعام   حصانة الدول يف اململكة املتحدة        من قانون  ٢٠املادة  ظر  ان )٣٣٦(

 .١٩٨٥لعام يف أستراليا األجنبية 
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of Foreign Relations Law of the United States (  اعتربت أن رئيس احلكومة ووزير اخلارجيـة
هبـا رئـيس الدولـة فيمـا يتعلـق بالتـصرفات الرمسيـة              يتمتعان بنفس القدر من احلصانة اليت يتمتـع         

الــداخلي فهــو حمــدود النطــاق ويتعلــق أساســا بالقــضايا االجتــهاد القــضائي أمــا . )٣٣٧(واخلاصــة
ــة ــة يف اململكــة  ١٩٦١بينمــا رفــضت حمكمــة فرنــسية يف عــام   ف. )٣٣٨(املدني  ادعــاء وزيــر للدول

فيمـا يبـدو إىل أن احلـصانة كانـت      أشـارت  مدنيـة،  دعوىالعربية السعودية التمتع باحلصانة يف   
، رفــضت حمكمــة يف ١٩٦٣ويف عــام . )٣٣٩(ســتمنح للمعــين بــاألمر لــو كــان وزيــرا للخارجيــة

الواليات املتحدة األمريكية دعوى مدنية مرفوعة ضد السيد كيم يونـغ شـيك، وزيـر خارجيـة                 
لواليات املتحـدة،   مجهورية كوريا، خالل مروره العابر من والية هاواي أثناء زيارة رمسية إىل ا            

مبوجــب القــانون الــدويل ’’نــه قالــت فيــه إاحلــصانة قدمتــه الــسلطة التنفيذيــة أســاس بيــان بعلــى 
العريف الذي يعتـرف بـه ويطبـق يف الواليـات املتحـدة، يتمتـع رئـيس احلكومـة األجنبيـة ووزيـر                       

ئية للمحـاكم   خارجيتها واألعضاء املرافقني له رمسيا الذين يعينـهم باحلـصانة مـن الواليـة القـضا               
ــة للواليـــات املتحـــدة وحمـــاكم الواليـــات  ــة تعتـــرف بالوضـــع  ’’وأن ‘‘ االحتاديـ وزارة اخلارجيـ

، ١٩٨٨ويف عـام    . )٣٤٠(‘‘زيارته للواليات املتحـدة   لدى  الدبلوماسي لفخامة كيم يونغ شيك      
رفــضت حمكمــة أخــرى يف الواليــات املتحــدة دعــوى تعــويض عــن الوفــاة والــضرر الشخــصي   

ملمتلكــات نتيجــة قــصف جــوي علــى اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة رفعــت ضــد  وإحلــاق الــضرر با

__________ 
 Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States (St. Paul, American Law: رظـ ان )٣٣٧(

Institute, 1962), para. 66, pp. 200 and 202 .      وقد أشارت احملاكم يف الواليـات املتحـدة إىل هـذه الـصياغة حـىت
 .Lafontant v. Aristide, p. 133 الفونتان ضد أريستيد قضية انظر: يف اآلونة األخرية

احلـصانة  ’’ إشـارة إىل  )McFaddon(  ماكفـادون  ضـد )Schooner Exchange( شـونر أكستـشينج   منت قـضية تض )٣٣٨(
انظـر  ( أحيانا لتربير حصانة وزراء اخلارجية ا اعتد هبواليت، ‘‘الدول املتحضرة لوزراء اخلارجيةاليت متنحها كافة    

ــال   ــان علــى ســبيل املث ــة يف قــضية  البي ــسلطة التنفيذي ــا باحلــصانة املقــدم مــن ال  موغــايب  ضــد)Tachiona( تاكيون
)Mugabe( ،نصه يف الوارد American Journal of International Law, vol. 95, p. 874 .(   غري أنه يتبني مـن قـراءة

يف تلــك ‘‘ وزيــر اخلارجيــة’’نــص احلكــم أن احملكمــة العليــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة اســتخدمت عبــارة 
 .١٣٩  و١٣٨القضية لإلشارة إىل املمثل الدبلوماسي لرئيس الدولة املقيم يف دولة أجنبية، الصفحتان 

 International ، ورد يف ,Court of Appeal of Paris, Ali Ali Reza v. Grimpel, Judgment of 28 April 1961 :انظر )٣٣٩(

Law Reports, vol. 47, pp. 275-277 ،)   ورد الـنص الفرنـسي يفRevue générale de droit international public 

(1962), p. 418  وســاقه وفــسره علــى حنــو مــا ورد يف الــنص ،Watts١٠٦ الــصفحة  املرجــع الــسالف الــذكر .
 غـري كـاف   ، ولـيس وزيـرا للخارجيـة   ،علـي علـي رضـا بـصفته وزيـرا للدولـة          مركـز   ”أشارت احملكمـة إىل أن      و

 .٢٧٦ الصفحة ،“احلصانة بصفته مبعوثا حلكومة أجنبيةمتتعه بلضمان 
 Circuit Court of the First Circuit (State of Hawaii), Chong Boon Kim v. Kim Yong Shik and David :انظـر  )٣٤٠(

Kim, Civil action No. 12565, Judgment of 9 September 1963.   ورد نص البيان باحلـصانة يف ،The American 

Journal of International Law, vol. 58 (1964), pp. 186-187,   حتـت عنـوان ، :“Exemption from judicial 

process — special missions”.  
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ــأن        ــذاك، وقــضت ب ــسة وزراء اململكــة املتحــدة آن ــشر، رئي ــسيدة تات ــهم ال ــان أشــخاص من البي
، ٢٠٠١ويف عــام . )٣٤١(احلــصانة الــذي قدمتــه وزارة اخلارجيــة بامسهــا قــاطع يف هــذا الــصدد ب

صانة قدمتـه الـسلطة التنفيذيـة       لبيـان باحلـ   األمريكية  استجابت حمكمة حملية يف الواليات املتحدة       
ــة رفعــت       ــابوي، يف إطــار دعــوى مجاعي ــذاك يف زمب ــة آن ــر اخلارجي ــهم وزي باســم أشــخاص من

أعـاله،  إليـه   أشـري    وكمـا . )٣٤٢(املـسؤولية التقـصريية لألجانـب     مبوجب مجلة قوانني منها قانون      
رسات املتسمة بالندرة ال تقيم الـدليل       اعترب بعض القضاة يف حمكمة العدل الدولية أن هذه املما         

غـري  . واالعتقاد باإللزام الضروريني لقيام قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف         املمارسة  على  
أن مقرر معهد القانون الدويل جاء بتفسري خمالف، إذ الحظ أنه يف حني أكدت قـرارات قليلـة              

إال أنه مل يـصدر أي قـرار ينفـي تلـك            ’’مسألة حصانات رؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية،       
ــى        ــا علــ ــرف هبــ ــصانات معتــ ــأن تلــــك احلــ ــاد بــ ــن ذلــــك اعتقــ ــشأ عــ ــا ينــ ــصانات، ممــ احلــ

  .)٣٤٣(‘‘العموم وجه
  

يبـدو أنـه    حـال  هنـاك بيـد أن   .املسألة هذه بشأن  منقسمةالقانونية األدبيات أن ويبدو - ١٢٨
 احلـصانة   اخلارجيـة  زراءوو احلكومـات  رؤسـاء متـنح ل   أن وهو واسع، نطاق على بالقبول حظي
 وهـو  رمسيـة،  زيـارة  يف يكونـون  عنـدما  األقـل،  علـى  املطلقـة  حلرمـة ا أو األشـخاص،  حيـث  من

__________ 
ت الـدعوى حتميـل   التمس. Saltany v. Reagan, reproduced in International Law Reports, vol. 80, p. 21: انظر )٣٤١(

املرابطـة   أذنت لطائرات القـوات اجلويـة للواليـات املتحـدة       اململكة املتحدة لسيدة تاتشر ألن حكومة     املسؤولية ل 
 . العودة إليها مث باالنطالق من قواعدها واملشاركة يف املهمةاململكة املتحدةيف 

مشلت الدعوى اجلماعية أيـضا الـسيد موغـايب، رئـيس زمبـابوي، واالحتـاد       . Tachiona v. Mugabe, p. 297 :انظر )٣٤٢(
 . اجلبهة الوطنية، ومسؤولني آخرين رفيعي املستوى يف زمبابوي-الوطين األفريقي لزمبابوي 

هـذا  على ريهوفن ف بقي]. تقرير ترمجته األمانة العامة[ Rapport provisoire”, op. cit., p. 546“ Verhoeven :انظر )٣٤٣(
تكـون  أن يف ال جـدل يف هـذا الـصدد      ’’:  قـائال   مؤيـدا اسـتدالل احملكمـة      ٢٠٠٢املوقف بعد صدور حكم عام      

 ،وجـود  لكـن مـع ذلـك ال         .واضـحة إىل حـد كـبري       ممارسـة غـري   املمارسة اليت جيب أن تقوم عليها قاعدة عرفية         
جنائيـا يف اخلـارج، وأنـه يف احلـاالت        وحماكمتـه    وزيـر للخارجيـة      متابعـة ي حالة جرت فيها     ألعلى حد علمنا،    

 مبا ال يدع جمـاال   القضائية لوزير اخلارجية احلصانةأقرتاليت سعى فيها البعض إىل القيام بذلك،    املعروفة  القليلة  
 مـسؤوليات وزيـر اخلارجيـة    كذلك أن ممارسـة صحيح و .وجود هذه احلصانةمجهور الفقهاء يؤكد للبس، وأن  

فـال غرابـة إذن مـن أن    .  يف اخلـارج اجلنائيـة للمالحقـة   إىل حد كبري لو كان عرضة يف أي وقت وحني            ختتلقد  
 Joe Verhoeven, “Quelques réflexions sur l’affaire relative). ‘‘ القـضائية تهمبـدئيا يف حـصان  تنـازع  احملكمة مل 

au mandat d’arrêt du 11 avril 2000”, Revue belge de droit international, vol. 35 (2002), p. 532) .انظر أيضا: 
Gionata P. Buzzini, Le droit international général au travers et au-delà de la coutume. Essai de 

conceptualisation d’une réalité aux contours fluctuants, Doctoral Dissertation, No. 741, University of 

Geneva (Graduate Institute of International Studies), 2007, pp. 266-268 and 292-294 .يعتـرب املؤلـف أن   و
كان لـه مـا يـربره، نظـرا إىل أن      األمر بالقبض االستنباطي الذي اتبعته حمكمة العدل الدولية يف قضية      االستدالل

 . تتناقض مع املمارسة الدوليةاالستنتاجات اليت أدى إليها ال
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 وتتبـاين . )٣٤٤(أعـاله  إليهـا  املـشار  اخلاصـة  البعثـات  اتفاقيـة  مـن  ٣١ املـادة  أيـضا  أكدتـه  استنتاج
 عنـدما  أو (اخلاصـة  الزيـارات  خـالل  حـىت  احلـصانة  مـنح  ويستند مؤيـدو   .ذلك عدا فيما اآلراء
 بـصورة   الدولـة  رئـيس  حلصانة الوظيفية املسوغات إىل) احملكمة دول عن غائبا الشخص يكون
 احلكومـات  رؤسـاء  لتـشمل  نفـسها  احلـصانة  توسـيع  ليس هنـاك مـا مينـع       أنه ويعتقدون ،خاصة
 رئـيس  وظـائف  أمهيـة  مـستوى  بـنفس  عمومـا  الدوليـة  وظائفهم تكون الذين اخلارجية، ووزراء
 حيـث  مـن  احلـصانة  توسـيع  يركـز معارضـو    أخـرى،  جهـة  ومن. )٣٤٥()أهم تكن مل إن (الدولة

 الــصفة علــى ،ذلــك عــن عوضــا ،احلكــوميني املــسؤولني مــن الفئــتني هــاتني لتــشمل األشــخاص
 .)٣٤٦(ذاهتا حبد الدولة يشخص باعتباره الفريد ومنصبه الدولة، لرئيس اخلاصة التمثيلية

 فقـد  .حـدة  علـى  فيـه  النظـر  املـسألة  هـذه  بـشأن  الـدويل  القانون معهد عمل ويستحق - ١٢٩
 اخلارجيــة ووزيــر احلكومــة لــرئيس ميــنح الــدويل القــانون أن الثالثــة عــشرة واللجنــة املقــرر رأى

ــة مــن وحــصانة حرمــة ــوحت واحلــصانة احلرمــة متــاثالن القــضائية الوالي ــرئيس نياملمن ــة، ل  الدول

__________ 
ــة يف حكــم احملكمــة    أيــدكمــا ســبق شــرحه يف الــنص،   )٣٤٤( يف قــضية الــصادر  هــذا االســتنتاج حــىت قــضاة األقلي

أنـه ينبغـي    االعتـراف باحلرمـة فحـسب أم        إذا كان ينبغـي     فيما  اخلالف  ، ولئن كان هناك بعض      القبضب مراأل
، )١٩٩٤ (، املرجع السالف الـذكر    Watts :انظر أيضا  .ة اجلنائية باحلصانة من الوالية القضائي   االعتراف أيضا   

ــصفحة  ــصفحة   Wouters ؛ و١٠٦الـ ــذكر، الـ ــسالف الـ ــع الـ ــضية    (٢٥٦، املرجـ ــم يف قـ ــدور احلكـ ــد صـ بعـ
  ).القبضب مراأل

 ٥٤٤-٥٤٣ذكر، الـصفحات  اللف اسالرجع امل، ”Verhoeven, “Rapport provisoire انظر على وجه اخلصوص )٣٤٥(
 Chanaka Wickremasinghe, “Immunities Enjoyed by Officials of States and :نظــر أيــضاوا. ٥٤٦و 

International Organizations”, in Malcolm D. Evans (ed.), International Law, Second Edition, (Oxford, 

Oxford University Press), 2006, p. 408 ) ضالقببمر األصدور احلكم يف قضية بعد.( 
إن رؤسـاء احلكومـات    (١٠٣-١٠٢ ، الـصفحتان )١٩٩٤ (، املرجع السالف الـذكر Wattsانظر بشكل خاص  )٣٤٦(

 علـى غـرار رؤسـاء       ايشخـصوهن  ، ال ميثلـون دوهلـم وال      الشخـصيات البـارزة   وزراء اخلارجية، رغم كـوهنم مـن        و
 الـسيادة   يت اخلاصـة بـالنظر إىل صـف       وعليه، فإهنم ال يتمتعون مبوجب القانون الدويل بأي حق يف املعاملة          . الدول

 Michael Bothe, “Die Straftrechtliche Immunität fremder :أيـضا  انظـر  و).“ هبـم شخـصيا  تنيأو امللَكية امللحق

Staatsorgane”, Zeitschrift für Auslandisches Öffentlisches Recht und Völkerecht, vol. 31 (1971), pp. 264-

265; Adam Day, “Crimes against Humanity as a Nexus of Individual and State Responsibility: Why the ICJ 

Got Belgium v. Congo Wrong”, Berkeley Journal of International Law, vol. 22 (2004), pp. 498-499، 
ــمــر األصــدور احلكــم يف قــضية   بعــد( ، الــصفحتان )٢٠٠٢(، املرجــع الــسالف الــذكر  Prouvèze؛ و )القبضب

حيـث يـرد     (٢٥٧، املرجع السالف الذكر، الصفحة      Wouters؛ و   )حملكمةا لتعليلحيث يرد نقد     (٢٩٧-٢٩٦
، أعـرب اللـورد ميليـت    )٦٤٤الـصفحة  (، ٣رقـم   ]بينوشـيه [ Pinochet (No. 3)يف قضية  و).حملكمةا لتعليلنقد 

النظر إىل مركــزه بــ” حيــث األشــخاص عــن رأي مفــاده أن شــاغل منــصب رئــيس الدولــة يتمتــع باحلــصانة مــن
اعتـرب  ؛ ومـن مث،     “هـو يعتـرب جتـسيدا شخـصيا للدولـة نفـسها           ف. وصفه شـاغال ألعلـى وظيفـة يف الدولـة         اخلاص ب 
 . ‘ال متنح لرؤساء احلكومات الذين ال يعدون أيضا رؤساء دول’ أن احلصانة ميليت
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 حبيـث  بعـد  فيمـا  نقـح  هـذه  ادةاملـ  مشروع أن بيد. )٣٤٧(ذلك على تنص مادة مشروع واقترحا
ــه أشــري ــه وأدرج فقــط، احلكومــة رئــيس إىل صــراحة في  أعــضاء اســتثناء فيمــا خيــص  شــرط في

 العامـة،  اجللـسة  يف جـرت  الـيت  املناقـشة  ويف. )٣٤٨()اخلارجية وزير فيهم مبن (اآلخرين احلكومة
. )٣٤٩(كليهمـا ل أو احلكـوميني  املـسؤولني  فـئيت  إلحـدى  احلصانة ملنح تأييدهم عن العديد أعرب
 :يلي ما على للمعهد النهائي القرار وينص

 الواليــة مــن واحلــصانة احلرمــة بــنفس األجنبيــة الدولــة حكومــة رئــيس يتمتــع - ١”  
 بـأي  احلكـم  هـذا  خيـل  وال .القـرار  هـذا  مبوجـب  الـدول  لرؤساء امهب املعترف القضائية
 .احلكومة لرئيس ممنوحة تنفيذال من حصانة

__________ 
 ,Verhoeven, “Rapport provisoire”, Institut, annuaireلالطالع على موقف املقرر، انظر املرجع السالف الذكر )٣٤٧(

vol. 69 pp. 543-547 and 550 (point viii)، ) انظــر أيــضاVerhoeven, “Rapport définitif” ،املرجــع نفــسه ،
، أيد آراء املقرر علـى حنـو صـريح كـل     الثالثة عشرة يف اللجنة جرتيف املناقشة الالحقة اليت و ).٥٩٥الصفحة 

ــع نفــــسه، الــــصفحة  (Valticosمــــن  ــسه، الــــصفحتان   (Salmon ، و)٥٥٥ املرجــ ، )٥٧٨-٥٧٧املرجــــع نفــ
وقـد حـذر   ). ٥٨٥-٥٨٤املرجع نفسه، الصفحتان  (Morin ، و)٥٨٢نفسه، الصفحة   املرجع (Sucharitkul و

Tomuschat عبارة  من استخدام“mutatis mutandis”]      يف هـذا الـسياق  ] مع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتالف احلـال 
يرد فيما يلي نص املادة اليت قدمت إىل اجللسة العامة وأبقيـت ضـمن قوسـني           و). ٥٨٧املرجع نفسه، الصفحة    (

  :تجاوز نطاق والية اللجنةتمعقوفني بالنظر إىل أهنا 
يتمتع رئيس حكومة الدولة األجنبية ووزير خارجيتها، يف إقليم احملكمة، حبرمة، وحبصانة من الواليـة        ”      

. “صانة من تـدابري التنفيـذ متاثـل احلـصانات املعتـرف هبـا يف هـذا القـرار لـرئيس دولتـهما                      القضائية، وحب 
 ).٦٠٦؛ الصيغة الفرنسية يف املرجع نفسه، الصفحة ٦١١-٦١٠املرجع نفسه، الصفحتان (

جـع  ؛ الـصيغة الفرنـسية يف املر    ٦٤٦املرجـع نفـسه، الـصفحة        (١ من مشروع القرار املـنقح رقـم         ١٥انظر املادة    )٣٤٨(
فيما عدا أهنا تعتـرف  ( نصها نص القرار النهائي الوارد أدناه يف معرض النص       مياثل، اليت   )٦٤٠نفسه، الصفحة   

لمالحظـات الـيت   لوقـد حـذفت اإلشـارة إىل ذلـك فيمـا بعـد، رمبـا مراعـاة                 : حبصانة رئيس احلكومة مـن التنفيـذ      
ــدمها  ــة  Gajaق ــسة العام ــوي  وال). يف اجلل ــةتنط ــد  حولي ــتبعاد وزراء    )Annuaire(املعه ــر رمســي الس ــى تربي  عل

 خالل املناقـشة العامـة، والـذي        Salmon، بيد أن التفسري الذي قدمه       ١٥اخلارجية يف اجلزء املوضوعي من املادة       
أكده املقرر، يوحي بأن التنقـيح املعـين يعـزى إىل نطـاق واليـة اللجنـة، أكثـر ممـا يعـزى إىل االعتقـاد بـأن وزيـر                           

 ).٦٧٨-٦٧٧املرجع نفسه، الصفحتان (صانات متاثل حصانات رئيس احلكومة يتمتع حب اخلارجية ال
وانظر علـى وجـه اخلـصوص بيانـات         . ٦٧٩-٦٧٤لالطالع على هذه املناقشة، انظر املرجع نفسه، الصفحات          )٣٤٩(

Morinو ، Sahovic ) الــذي أعــرب عــن بعــض الــشكوك بــشأن صــياغة األحكــام(و ، Gaja ) الــذي أعــرب عــن
، Lalive ، وMcWhinney ، و)ها اآلخـرين ال مينحـون حـصانة مـن التنفيـذ         ءرئيس احلكومـة وأعـضا    اعتقاده بأن   

الذين أشاروا إىل أنه لن تكون للقرار، دون هـذا احلكـم، أمهيـة عمليـة يف أحنـاء                   ( Shahabuddeenو  ،  Salmon و
 أن عناصر   من جهة أخرى   واركثرية من العامل، من قبيل منطقة البحر الكارييب، وكندا، واململكة املتحدة؛ وذك           

 أنـه  Franckورأى . Torres Bernárdez ، و) الدولةث عموما يف ممارسدنص املادة ال توافق يف واقع األمر ما حي
 . لدى حمكمة العدل الدوليةالقبضبمر األقضية انتهاء ليس للمعهد أن يتخذ موقفا يف هذا الشأن قبل 
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حبكـم   احلكومـة  يف آخـرين  ألعـضاء حيـق    قد اليت باحلصانات ١ الفقرة ختل ال - ٢”  
 .“الرمسية وظائفهم

  
 للخارجية وزيرا أو للحكومة رئيسا الشخصتقرير ما إذا كان  ‘١’  

 لدولـة  خارجيـة  وزيـر  أو حكومـة  رئـيس  املعـين  الـشخص  كـان  إذاتقريـر مـا      أن يبدو - ١٣٠
 أبـديت  الـيت  املالحظـات  أن بيد. صانةاحل منح ألغراض معينة قانونية مشكلة أي يثري ال أخرى
)  بـه  االعتـراف  بـدور  يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال (الـدول  رؤسـاء  مركـز  يف بالبـت  يتعلق فيما أعاله

 .)٣٥٠(املسؤولني من األخريني لفئتنيعلى ا أيضاتنسحب 
  

 واحلاشية األسرة أفراد ‘٢’  

 احلكومـات  رؤسـاء  سـر أل احلصانة مبنح يتعلق فيما للدول ممارسات توجد ال أنه يبدو - ١٣١
ــة ووزراء ــ وقــد. )٣٥١(حاشــيتهمو اخلارجي ــارات نفــس الــسياق هــذا يف تنطبــق أن رحاقُت  االعتب
 ٣٩ املـادة  فـإن  حـال،  أية وعلى. )٣٥٢(حاشيتهو الدولة رئيس بأسرة، املتعلقة   أعاله إليها املشار
 املوفـدين  الدولـة  ممثلـي  أسـرة ألفـراد    وحصانات امتيازات متنح اليت اخلاصة، البعثات اتفاقية من
 رعايـا  مـن  يكونـوا  الأو املعـين  املمثـل  يرافقـون  األسـرة  أعـضاء  يكـون  أن شرط (خاصة بعثة يف

 احلكومــات رؤســاء أســر علــى أيــضا تنطبــق) فيهــا الــدائمني املقــيمني مــن أو املــستقبلة الدولــة
 .البعثات هذه يف املشاركني اخلارجية ووزراء

  
 خروناآل املستوى الرفيعو املسؤولون )ج(  

 الـوزراء  وخاصـة  (املـستوى  رفيعـو ال خـرون اآل كوميـون احل املسؤولون يتمتع أن اقترح - ١٣٢
 األجنبيـة  اجلنائيـة  القـضائية  الواليـة  مـن الشخـصية    باحلصانة) الوزراء جملس أعضاء أو اآلخرون
 يف اإلمكانيـة  هلـذه  جمـاال  تركـت  قـد  الدوليـة  العـدل  حمكمـة  أن ويبـدو  .ملنـصبهم  تـوليهم  خالل

__________ 
ه قد يكون مـن األصـعب البـت يف          رئيس الدولة، فإن  ص الذي حيمل صفة     الشخمن اليسري عادة حتديد     إذا كان    )٣٥٠(

، ألن ذلـك قـد يتطلـب دراسـة أكثـر تعمقـا للـهيكل التنظيمـي          الدولـة دولـة غـري رئـيس    يف ال مسؤول آخر   صفة  
فيمـا يتعلـق بـرئيس احلكومـة ووزيـر اخلارجيـة، تتيـسر املعلومـات علـى الفـور،                    غـري أنـه     . الداخلي للدولة املعنية  

البيــان  فيهــا الــسلطة القــضائية تؤيــدويف البلــدان الــيت  .نطــوي البــت يف هــذه املــسألة علــى مــشاكل خاصــةي وال
احلصانة تلك البيانات ب  احملاكم أيضا    عتربتحصانة رؤساء الدول،    إلثبات  لسلطة التنفيذية   الصادر عن ا  احلصانة  ب

 .the Saltany v لواليـات املتحـدة قـضييت   انظـر فيمـا يتعلـق با    .ووزراء اخلارجيـة  رؤسـاء احلكومـات  فيما يتعلـق ب 

Reagan )ريغان ضد سالتاين(و ، Chong Boon Kim v. Kim Yong Shik and David Kim )     شـونغ بـون كـيم ضـد
 .، املشار إليهما أعاله)كيم يونغ شيك وديفيد كيم

)٣٥١( Verhoeven, “Rapport provisoire” ٥٤٧، املرجع السالف الذكر، الصفحة. 
 .جع نفسهاملر )٣٥٢(
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 يف املـستوى  الرفيعـة  املناصـب  يشاغل بعض” أن على ينص الذي أعاله، إليه املشار العام هنابيا
 الواليـة  مـن  حبـصانات  يتمتعـون  ،اخلارجيـة  ووزيـر  احلكومـة  ورئـيس  الدولة رئيس مثل ،الدولة

 أن تـبني  اخلارجيـة  بـوزير  املتعلقـة  الالحقة التعليالت أن بيد .)٣٥٣(“األخرى لدوليف ا القضائية
 الوظـائف  طبيعـة ل وأن ذاتـه،  حبدحامسا   ليس احملكمة رأي يف “املستوى الرفيع املنصب” معيار
: احلـصانة  مـنح  يف حاسـم  دور فيهـا  يؤديهـا  الـيت  والظـروف  الدولة املسؤول يف  هبا يضطلع اليت
 الـيت  والتمثيليـة  الدبلوماسـية  املهـام  علـى  االستنتاج هذا إىل توصلت عندما احملكمة أكدت وقد

 بالـــسفر يكلـــف مـــا كـــثريا هأنـــ وعلـــى الـــدويل املـــستوى علـــى اخلارجيـــة وزيـــر اهبـــ يـــضطلع
 .)٣٥٤(اخلارج إىل

 اتفاقيـة  أحكـام  فـإن  اخلارجية، ووزراء احلكومات برؤساء يتعلق فيماإليه   أشري وكما - ١٣٣
 حيـث  مـن  احلـصانة تضمن   اليت القضائية، الوالية من وممتلكاهتا الدول صاناتحل املتحدة األمم

 األعمـال  أن بيـد  آخرين، ملسؤولني اإلطالق على تشري ال الدول، رؤساءاملمنوحة ل  األشخاص
 فـــإن العمـــوم، وعلـــى. )٣٥٥(مفتوحـــة املـــسألة هـــذه تركـــت قـــد اللجنـــة أن تـــبني التحـــضريية
ــوانني ــة الق ــيت الوطني ــنص ال ــى صــراحة ت ــدول رؤســاء حــصانة عل ــنح ال ال ــسها احلــصانة مت  نف
ــة ملــسؤويل ــ ويف. )٣٥٦(اآلخــرين الدول ــاين(صنف امل ــة العالقــات لقــانون) الث ــات اخلارجي  للوالي
 ،)The Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States (املتحـدة 
ــرب اخلارجيــة، ووزراء احلكومــات لرؤســاءالشخــصية  باحلــصانة يعتــرف الــذي  حــصانة أن اعُت

ــوزراء ــسؤولني أو ال ــوظفني أو امل ــصر احلكــوميني امل ــى تقت ــال عل ــيت األعم  حبكــم ميارســوهنا ال
 ضـد  جيبـويت  قـضية  يف الدولية العدل حمكمة أمام الشفوية املرافعات ويف. )٣٥٧(الرمسي منصبهم
 جيبـويت  مجهوريـة  يف الـوطين  األمـن  ورئـيس  العـام  املدعي أن على اتفقا الطرفني أن بدا ،فرنسا

__________ 
 .)والتوكيد مضاف (٥١، الفقرة ]القبضبمر األ [Arrest Warrant قضية )٣٥٣(
 .٥٥-٥٣املرجع نفسه، الفقرات  )٣٥٤(
 . أعاله٢-انظر اجلزء األول، الفرع جيم )٣٥٥(
 مـن قـانون حـصانات    ٣٦، واملـادة  ١٩٨٧ من قانون حصانات الدول يف اململكـة املتحـدة لعـام    ٢٠ املادة  انظر )٣٥٦(

 .١٩٨٥ األجنبية األسترايل لعام الدول
 .Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States, para. 66, p. 200:انظر )٣٥٧(
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 احملكمـة  أكـدت  وقـد . )٣٥٨(الـدويل  القـانون  مبوجـب  األشخاص حيث من باحلصانة يتمتعان ال
 .)٣٥٩(٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٤ يف عنها الصادر احلكم يف بوضوح ذلك

 علــى أفيــد وقــد .جازمــا يكــن مل القــضائي االجتــهاد أن يبــدو أيــضا، احلالــة هــذه ويف - ١٣٤
يف  داخليــة ولــوزير )٣٦٠(دولــة لــوزير احلــصانة مــنح رفــضت الفرنــسية احملــاكم بــأن املثــال ســبيل

 الواليــات يف االحتاديــة االبتدائيــة احملكمــة اختــذت ،١٩٨٧ عــام ويف .)٣٦١(أجنبيــتني حكــومتني
ــادة غــري خطــوة املتحــدة ــا ب رفــضت إذ معت ــه احلــصانةبيان ــة وزارة قدمت ــسيد باســم اخلارجي  ال
 يف بإفـادة  لـإلدالء  باحلـضور  أمـر  إليـه  لأرسـ  الـذي  الفلـبني،  يف املساعد العام النائب ز،يأوردون
 أوردونيـز  الـسيد  الـيت مفادهـا أن       احلكومـة حجـة    أن احملكمة ظتوالح. مدنية إجراءات سياق

 وزيـر  وال دولـة  رئـيس  األمـر  واقـع  يف يكـن  مل أنه من الرغم على الدولة، رئيس حصانة قحت”
 ،“منحهـا  أو الدولـة  رئـيس  حبصانة لالعتراف إليهما املستند التقليديان املنصبان ومها خارجية،

ــ نطــاق توســيع”هــي حجــة تــسعى إىل    املــسؤولني مجيــع ليــشمل الدولــة بــرئيس اخلــاص دأاملب
ــة احلكــوميني ــة للدول ــار الــيت األجنبي ــة وزارة ختت ــة اخلارجي ــ ،“احلــصانة مــنحهم األمريكي  هوأن

 ويف .)٣٦٢(“املاضـــي العـــرف عـــن النحـــو هـــذا علـــى جـــذريا للخـــروج ســـابقة لـــيس هنـــاك”
__________ 

، باسم جيبويت، الذي دفع حبجة مفادهـا أن املـسؤولني املـذكورين          Condorelli (١٥، الصفحة   CR 2008/3انظر   )٣٥٨(
، الـصفحات   CR 2008/5؛ و   )١٧-١٥ املرجع نفـسه، الـصفحات     (املوضوعث  أعاله يتمتعان باحلصانة من حي    

 ).، باسم فرنساPellet (٥٠ و ٤٧-٤٢
تـشري احملكمـة أوال إىل أنـه لـيس يف القـانون الـدويل       ”: ١٩٤، الفقـرة  ٥٨، الـصفحة    جيبـويت ضـد فرنـسا     قضية   )٣٥٩(

ات شخصية، ألهنـم ال يعتـربون دبلوماسـيني         أساس يستند إليه للقول بأنه جيوز للمسؤولني املعنيني التمتع حبصان         
 ١٩٦٩، وألن اتفاقيــة البعثـات اخلاصـة لعــام   ١٩٦١ اتفاقيـة فيينــا للعالقـات الدبلوماسـية لعـام    بـاملعىن احملـدد يف   

 .“تنطبق يف هذه احلالة ال
 ,International Law Reports، الـواردة يف  )علـي علـي رضـا ضـد غرميبـل      (Ali Ali Reza v. Grimpel قـضية  انظـر  )٣٦٠(

vol. 47, pp. 275-277،واليت سبقت اإلشارة إليها . 
، املرجـع الـسالف   Botheيف حـسبما وردت  ، املتعلقـة بـوزير داخليـة املغـرب،     ]بنربكـة [ Ben Barka انظـر قـضية   )٣٦١(

 .٨٦، احلاشية ٢٦٤الذكر، الصفحة 
 District Court of the Northern District of California, Republic of the Philippines v. Marcos, 665: انظـر  )٣٦٢(

F.Supp. 793, Judgment of 11 February 1987, pp. 797-798.   وإنخلـصت احملكمـة إىل هـذا االسـتنتاج،     لقـد 
 يف ،أشارت وزارة اخلارجية و.“مسؤوال رفيع املستوى للغاية يف مجهورية الفلبني   ”كان   Ordonezاعترفت بأن   

 )بون كيم ضد كـيم يونـغ شـيك    شونغ( Chong Boon Kim v. Kim Yong Shikيت  إىل قضية،بياهنا باحلصانسياق 
احملكمـة أن هـذه اإلشـارة غـري     الـسالفيت الـذكر، وإن ارتـأت    ، )كيلـروي ضـد ويندسـور   ( Kilroy v. Windsor و

 ،Tachiona v. Mugabe انظـر أيـضا قـضية   . مقنعـة فيمـا يتعلـق بـأغراض البـت يف حـصانة النائـب العـام املـساعد         
] حـصانة رئـيس الدولـة   [طلـب مـنح   علـى الـدوام   يف حني أن احملاكم قبلت ”اليت ذكر فيها أنه  (٢٨٩الصفحة  

ه ال تـزال هنـاك تـساؤالت بـشأن          لرؤساء الدول ورؤساء احلكومات الذين تعتـرف هبـم الواليـات املتحـدة، فإنـ              
فيها إىل القضية   أُشري  ، و “بصورة مشروعة منح هذه احلماية    آخر منصب يف التسلسل اهلرمي للسلطة ميكن أن يُ        

 El Haddad v. Embassy of the United Arab احلـداد ضـد سـفارة اإلمـارات العربيـة املتحـدة       ، وقـضية )أعـاله 
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 احلــصانة أن ،يــهاإلشــارة إل تســبق حكــم يف اإليطاليــة، الــنقض حمكمــة اعتــربت ،٢٠٠٤ عــام
 اخلارجيـة  ووزراء احلكومـات  ورؤسـاء  الـدول  لرؤسـاء  العريف الدويل القانون مبوجب املمنوحة
 ذات الدولـة  مركـز  هلـا  لـيس  كيانـات  يف مماثلـة  مناصـب  يـشغلون  الذين لألفراد متنح ال بالنيابة
 األسـود  اجلبـل  رئـيس  (احتاد يف العضو الدولة مثل ،)بالقياس عليهم تطبيقها ميكن وال (السيادة

ــد  ــى وجــه التحدي ــة حمكمــة رفــضت ،٢٠٠٥ عــام ويف. )٣٦٣()عل ــة ابتدائي ــل بريطاني ــنح باملث  م
 إىل ةمـشري  التنفيـذي،  ورئيـسها  االحتاديـة  نيجرييـا  جلمهوريـة الواليـة التأسيـسية      حلاكم احلصانة
 للغايـة  حمدودة سلطات إال هلا وليس الدولية، العالقات يف تشارك الالوالية    هذه أن منها أمور

ــضع ــسلطة وختـ ــى للـ ــة األعلـ ــة للحكومـ ــات ويف. )٣٦٤(االحتاديـ ــابرة املالحظـ ــيت العـ ــديت الـ  أبـ
 بـدا  الذرية، بالطاقة املعين الروسي لالحتاد السابق الوزير بتسليم املتعلقة القضية يف ٢٠٠٥ عام
 اليـة الو مـن  احلصانة أن إىل مشرية املوسع احلصانة نطاق قبلت السويسرية االحتادية احملكمة أن

 وظائفهــا ممارســة دون حتــول الــيت العقبــات مــن احلكومــات محايــة إىل هتــدف اجلنائيــة القــضائية
. )٣٦٥(اخلـارج  يف “مـسؤوليها  كبـار ” تـستهدف  سياسـية  دوافـع  ذات جنائيـة  إجـراءات  بسبب
 اجلنائيـة  القـضائية  الواليـة  مـن  احلـصانة  مبوجبـه  منحـت  الـذي  ،٢٠٠٨ عـام  الصادر احلكم ويف

 اإلسـبانية الوطنية   العليا احملكمة أكدت ،ت اإلشارة إليه  سبق والذي احلايل، نداروا دولة لرئيس
 فــيهم مبــن مناصــبهم، يــشغلون الــذين العــسكريني القــادة كبــار إىل املوجهــة اجلنائيــة االهتامــات

 .)٣٦٦(حصانتهم مسألة إىل تتطرق أن دون الرواندي، اجليش أركان رئيس وظيفة شاغل

 فيهمــا النظــر يــستحقان قــراران املتحــدة اململكــة يف كمــتنيحم عــن مــؤخرا صــدر قــدو - ١٣٥
 الـواردة  التعلـيالت  إىل رفيعي املستوى  ملسؤولني احلصانة منح يف يستندان ألهنما ،بصفة خاصة 

 القـبض علـى   أمر إصدار طلب بشأن ٢٠٠٤ عام يف صادر حكم يفف .القبضب مراأل قضية يف
 الفقـرة  سـتريت  بـو  قـضاة  حمكمـة  فـسرت  نيابـة، بال إسـرائيل  دفـاع  وزير موفاز، شاؤولاللورد  

__________ 
Emirates, 69 F.Supp.2d 69 (D.D.C.1999), p. 82, Footnote 10  ،)    إىل أن مبـدأ رئاسـة الدولـة    حيـث أُشـري فيهـا

احملكمـة تـرفض توسـيع نطـاق حـصانة رئـيس        إىل أن   ، و “... رئيس الدولة الرمسي  يقتصر على شاغل منصب     ”
 ).الدولة لتشمل مجيع أعوان رئيس الدولة

ضـد  ) حمكمـة نابـل  (قـضية املـدعي العـام     [Public Prosecutor (Tribunal of Naples) v. Milo Djukanovic: انظـر  )٣٦٣(
 .١٠، الفقرة ]وكانوفيتشيميلو د

 ,R (on the application of Diepneye Solomon Peter Alamieyeseigha v. The Crown Prosecution Serviceانظـر   )٣٦٤(

paras. 37-48، )نفــسه،  املرجــع (القبضبــمــر األيــشري هــذا القــرار إشــارة عرضــية إىل قــضية   و.)الــسالفة الــذكر
 .قرارلا لتعليالت األساس الرئيسي متثلال ن هذه القضية ، لكن يبدو أ)٢٢ الفقرة

 Evgeny Adamov v. Federal Office of Justice, 1st Public Law Chamber, Nr. 1A.288/2005, partly:انظـر  )٣٦٥(

published as Bundesgerichtsent-scheide 132 II 81, para. 3.4.2.  
 .Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4, 2008, pp. 157-181:انظر )٣٦٦(
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ــن ٥١ ــصادر احلكــم م ــام يف ال ــى ٢٠٠٢ ع ــا عل ــشري أهن ــ إىل ت ــوزأن ــاتل ه جي ــن أخــرى فئ  م
 - اخلارجيـة  ووزيـر  احلكومـة،  ورئيس الدولة، رئيس جانب إىل - املستوى الرفيعي املسؤولني

 حـني  ويف. الدولـة  باسم دبلوماسية بعثات أو أسفارا تشمل مهامهم كانت إذا باحلصانة التمتع
 أن بعيـد  حـد  إىل احملتمـل  غـري ” مـن  سـيكون  أنـه  مفـاده  رأي عـن  عـابرة  مالحظـات  يف عربأُ

 الثقافـة  ووزيـر  البيئـة،  وزيـر  العمـل،  وزيـر  الداخليـة،  وزيـر  مثـل  وزاريـة  مناصب شاغلو حيصل
 هـام م” أن ذلـك  نقـيض  علـى  احملكمـة  رأت ،“الدولـة  حـصانة  على تلقائيا والرياضة، واإلعالم
 حتـتفظ  الـدول  مـن  العديـد ” أن حقيقـة  إىل بـالنظر  ،“جدا متداخلة اخلارجية والسياسة الدفاع
 ويكـون  زيارهتـا،  جتـري  املتحـدة  األمـم  بعثـات  مـن  العديـد  هنـاك  وأن ما وراء البحار  في بقوات
 احملكمـة  خلـصت  ولـذلك  .“الـدول  بعـض  بـني يف العالقات    بارز دور فيها العسكرية للمسائل

 وزيراحلـصانة املمنوحـة لـ      غـرار  علـى  الدولـة  حـصانة  علـى  تلقائيـا  حيصل الدفاع يروز” أن إىل
 حمكمــة خلــصت وباملثــل،. )٣٦٧(املطلــوب القبضبــ مــراأل إصــدار بالتــايل ورفــضت ،“اخلارجيــة
ــو قــضاة ــرار يف ســتريت، ب ــها صــادر ق ــشأن ٢٠٠٥ عــام يف عن ــى  مــراأل طلــب ب ــالقبض عل  ب
 هــذا أن إىل الــصني، يف الدوليــة والتجــارة الاألعمــ وزيــر منــصب شــاغل تــشيالي، بــو الــسيد
 حمكمــة تعلــيالت يف ورد مــا واعتمــدت اخلارجيــة، وزيــر مهــام تعــادل مبهــام يــضطلع” األخــري
 قواعـد  مبقتـضى  يتمتع، بو السيد أن ... مفادها واليت ،]القبضب مراأل قضية [يف الدولية العدل

 وظيفتــه مهــام أداء مــن يــتمكن لــن هأنــ حيــث املالحقــة مــن باحلــصانة العــريف، الــدويل القــانون
  .)٣٦٨(“حبرية السفر استطاعته يف كان إذا إال

 ،املـسؤولني متتـع    مـسألة تتنـاول    عموما القانونية األدبيات تكن مل ،٢٠٠٢ عام وحىت - ١٣٦
 ،األشــخاص حيــث مــن باحلــصانة ،اخلارجيــة وزيــر أو احلكومــة رئــيس أو الدولــة رئــيسغــري 

__________ 
يف  الـوارد  ،District Court (Bow Street), Re General Shaul Mofaz, Judgment of 12 February 2004: انظـر  )٣٦٧(

International and Comparative Law Quarterly, vol. 53 (2004), pp. 771-773 .    وانظـر أيـضا تعليـقWarbick 
املـشار إليهـا   ) obiter dictum(برة على هذا املوضـوع، والـذي ينتقـد فيـه علـى وجـه اخلـصوص املالحظـات العـا         

 ).٧٧٤-٧٧٣املرجع نفسه، الصفحتان (أعاله 
 Internationalيف الـوارد  ، Bow Street Magistrates’ Court, Re Bo Xilai, Judgment of 8 November 2005 :انظـر  )٣٦٨(

Law Reports, vol. 128, pp. 713-715 .أن السيد بو كان يف ذلك لكن جتدر اإلشارة إىل أن القاضي ذكر الحقا 
 لزيارة الدولة اليت أجراها رئيس مجهوريـة الـصني الـشعبية، وبالتـايل فهـو                ي املشكل عضوا يف الوفد الرمس    الوقت

مبوجب القانون الدويل العريف، كمـا تـنص علـى ذلـك     هبذه الصفة  باحلصانة ، ويتمتعيعترب عضوا يف بعثة خاصة  
وإن االستنتاج الـذي خلـص إليـه هـذا احلكـم يـبني أن احلجـة األخـرية قـد          . ١٩٦٩اتفاقية البعثات اخلاصة لعام  

عـضو يف   بوجـه خـاص     أن السيد بو يتمتع باحلصانة مـن املالحقـة القـضائية ألنـه              مقتنع ب ولذلك، فإين   ”: غلبت
 .“بعثة خاصة، وأرفض إصدار أمر
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 بعـد  لكـن . )٣٦٩(احلـصانة  تلـك  رفض حنو كان االجتاه أن بدا رات،االعتبا هذهتناولتها   وعندما
 إمكانيـة  تتـيح  أهنـا  علـى  حملكمـة ا تعلـيالت   املعلقون فسر ،القبضب مراأل قضية يف احلكم صدور
 إيـالء  ومـع  األقـل،  على حمددة ظروف يف ،املسؤولني لكبار األشخاص حيث من احلصانة منح

 معهــد أعمــال يف أيــضا املــسألة هــذه أثــريت وقــد. )٣٧٠(يؤدوهنــا الــيت للمهــام الواجــب االعتبــار
 رؤســاء حبرمــة االعتــراف علــى يــنص حكــم اعتمــاد عــن ذلــك وأســفر ،)٣٧١(القــانون الــدويل

ــة مــن وحــصانتهم احلكومــات  جيــوز الــيت باحلــصانات املــساس دون” ولكــن القــضائية، الوالي
حماضـر   وتكـشف . )٣٧٢(“الرمسيـة  وظـائفهم  إىل اسـتنادا  هبـا  التمتع احلكومة من آخرين ألعضاء
 احلكومـة،  ألعـضاء  متـنح  أن ميكـن  الـيت  احلـصانات  مراعاة كان احلكم هبذا املقصود أن املناقشة

  .)٣٧٣(الدويل املستوى علىمتثيلية  وظائف يؤدون الذين اخلارجية، وزير أو الدولة رئيس غري

__________ 
، املرجع الـسالف    Robertson ؛ و ٢٦٥-٢٦٤، املرجع السالف الذكر، الصفحتان      Botheانظر على سبيل املثال      )٣٦٩(

 ).مع إشارة خاصة إىل اجلنراالت ورؤساء أجهزة الشرطة والوزراء (٤٠٢الذكر، الصفحة 
، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة      ,”… Cassese, “When May Senior State Officialsانظـر علـى سـبيل املثـال     )٣٧٠(

 املـسؤولون  الدولـة، وهـم      املـسؤولني يف   فئـات     علـى بعـض    قـصرا ”تنطبق احلصانة من حيث األشخاص       (٨٦٤
وعلى أية حـال وفقـا للمبـدأ الـذي أرسـته احملكمـة              (الدبلوماسيون، ورؤساء الدول، ورؤساء احلكومات، ورمبا       

، Wouters؛ و )“ اآلخـرين  علـى كبـار أعـضاء جملـس الـوزراء     وحىتوزراء اخلارجية، ]) القبضبمر األيف قضية  [
الـصيغة العامـة للحكـم تعطـي        ”الـذي يـشري مـن جهـة أخـرى إىل أن              (٢٦٥فحة  املرجع الـسالف الـذكر، الـص      

 اآلخـرين ذوي الرتـب      للمـسؤولني  قبول أي استثناء من قاعـدة احلـصانة املطلقـة            ستمانع يف انطباعا بأن احملكمة    
إن النطـاق املمكـن لتوسـيع        (٤٠٩، الـصفحة    )٢٠٠٦(، املرجع الـسالف الـذكر       Wickremasinghe ؛ و )“العليا
 يت الـ األعمـال إىل يـستند   مماثـل،    تعليـل  اآلخـرين قـد يتوقـف علـى          املـسؤولني ذه احلصانات لتشمل الوزراء أو      ه

 ).“ األشخاص املعنيون يف العالقات الدوليةايضطلع هب
إذ كـان يقتـصر علـى حـصانات رؤسـاء الـدول           (رغم أن املسألة جتاوزت حدود املوضـوع الـيت حـددها املعهـد               )٣٧١(

مــا إذا كانــت ترغــب يف النظــر أيــضا يف حــصانات مجيــع   ع الثالثــة عــشرة املقــرر اللجنــة ، ســأل)واحلكومــات
). ٤٥٣، املرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة    Annuaire من استبيان املعهد،  ٣ النقطة   انظر( احلكوميني   املسؤولني

املرجـع نفـسه،   ؛ اليت أوجزها املقرر بـشأن هـذه املـسألة يف           ٤٨٢-٤٥٣املرجع نفسه، الصفحات    (ويف املناقشة   
، فضل معظم أعضاء اللجنـة عـدم النظـر يف هـذه املـسألة، إمـا ألهنـا كانـت أقـل أمهيـة                        )٤٨٦-٤٨٥الصفحتان  

، Bedjaouiانظـر، مـن جهـة أخـرى،         (و   “جمـال غـري مطـروق     ”ألهنا كانت ستحمل اللجنة على اخلوض يف         أو
 ).٤٧٣الذي اقترح النظر يف حصانات الوزراء؛ املرجع نفسه، الصفحة 

 .٢٠٠١أغسطس / آب٢٦، من قرار املعهد املؤرخ ٢ الفقرة، ١٥املادة  )٣٧٢(
ن احلكم املقترح بـصيغته األصـلية، الـذي يعتـرف لـرئيس             فإ ،)٣٤٦انظر احلاشية   (إليه  وكما سبقت اإلشارة     )٣٧٣(

ء احلكومة ووزير اخلارجية حبصانات مماثلة حلـصانات رئـيس الدولـة، وال ينطـوي علـى أيـة إشـارة إىل أعـضا                      
احلكومة اآلخرين، قد نقح ليقتصر على االعتراف حبصانات رئيس احلكومة، ويشمل مجيع أعضاء احلكومـة               

علـى أي شـرح   تـورد  ال ) Annuaire(املعهـد  حوليـة  ورغـم أن  . اآلخرين يف شرط احلماية املستنسخ يف النص   
 ٢الفقـرة   أشـار سـاهوفيك إىل أن     فقـد   .  أُبديت املالحظـات التاليـة يف اجللـسة العامـة          فإنهرمسي هلذا التنقيح،    

يكـون فيهـا    تفسر بالرغبة يف جتسيد التطور العام يف متثيل الدول يف العالقات الدولية، اليت ال   ” ١٥من املادة   
ن يف احلكومـة ميثلـون الدولـة يف اجملـال االقتـصادي             ووزير اخلارجية املمثل الوحيد للدولة؛ فهناك أعضاء آخر       
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 األعمال املشمولة   -  ٢  

جلنائيـة األجنبيـة مجيـع األعمـال الـيت      االقـضائية  مـن الواليـة     الشخـصية   صانة  احلـ تغطي   - ١٣٧ 
يقــوم هبــا مــسؤول الدولــة املعــين، ســواء بــصفته الرمسيــة أو الشخــصية ومبــا يف ذلــك التــصرف    

هلذه احلصانة حمدد بـشكل جيـد يف كـل مـن األحكـام              اجلوهري  والنطاق  . فترة واليته السابق ل 
احلـصانة مـن حيـث     صـف    هـذه الفكـرة بو     تعرب عن  اليت كثريا ما     ،)٣٧٥( واألدبيات )٣٧٤(القضائية

__________ 
ورأى غايـا أنـه مل يقـدم مـربر للحكـم      ). Institut, Annuaire, vol. 69 (2000-2001), p. 676 (“على سبيل املثـال 

املرجـع  (املعين، بـالنظر إىل أن مـشروع القـرار ال ينطـوي علـى إشـارة أخـرى إىل أعـضاء احلكومـة اآلخـرين                          
وهـي  ل، يتـصوروا حالـة جمـالس الـوزراء يف بروكـس     ” الثالثة عـشرة وشرح ساملون أن أعضاء اللجنة    ). نفسه

وتـساءلوا عمـا إذا كـان مـن         . جمالس تضم على سبيل املثال وزراء املاليـة أو الزراعـة أو االقتـصاد األوروبـيني               
ولئن اقتصر مـشروع القـرار علـى رؤسـاء الـدول            . املستنسب أن يستهدف مشروع القرار مثل هذه احلاالت       

ذلـك ال ميـس باالمتيـازات واحلـصانات     أن من املفيد اإلشارة إىل أن ارتاؤوا  أعضاء اللجنة   فإن  واحلكومات،  
ولـيس مـن الـوارد أبـدا        .  القـانون الـدويل العـام      مبوجـب اليت ميكن أن ُيعترف هبـا ألعـضاء احلكومـة اآلخـرين             

وأشــار تــوريس ). ٦٧٧املرجــع نفــسه، الــصفحة  (“املــساس مــثال بالقواعــد الــسارية علــى البعثــات اخلاصــة  
ــه يف حــني أن دور وزراء اخل  ــارديز إىل أن ــة برين  يف القــانون الــدويل، فــإن دور أعــضاء احلكومــة   مــستقرارجي

وأكـد املقــرر فريهــوفني بيـان ســاملون بــشأن   ). ٦٧٨املرجــع نفـسه، الــصفحة  (يــزال غـري مؤكــد   اآلخـرين ال 
ويف تعليـق الحـق علـى القـرار، ذكـر فـوكس أن       ). املرجـع نفـسه  (األعمال التحضريية املتعلقة بـاحلكم املعـين     

خلص إىل أن الوزراء وأعضاء احلكومة اآلخرين، مثـل وزيـر املاليـة،             ”ن حيث أن املعهد     احلكم كان مربرا م   
هلـا أو علـى نطـاق    ] وزيـر اخلارجيـة  [ متثيـل  قـدر ميثلون الدولة، يف املمارسة احلديثة، يف املسائل الدوليـة علـى         

جــع الــسالف الــذكر، ، املر”Fox, “The Resolution of the Institute of International Lawانظــر  (“أوســع
 ).١٢٠ الصفحة

 Arafat e Salah, Rivista di diritto : نظـر علـى وجـه اخلـصوص فيمـا يتعلـق باحلـصانة مـن الواليـة اجلنائيـة          ا )٣٧٤(

internazionale, vol. LXIX (1986), p. 886; Marcos et Emilda Marcos c. Office fédéral de police  الـنص ،
 املدنيـة، حـصانة      القـضائية  خالفا للحصانة من الوالية   ”(  ٢٠٢لف الذكر الصفحة    اإلنكليزي يف املرجع السا   
وعلى ما يبـدو أن هـذه احلـصانة تـشمل أيـضا،          ... اجلنائية حصانة مطلقة    القضائية  رؤساء الدول من الوالية     

ــدول   ــةراجــع مب مــشفوع، “ودون حتفــظ، األنــشطة اخلاصــة لرؤســاء ال  Pinochet (No. 3), p. 592 ؛ و)فقهي
شخص رئــيس بـ حــصانة كاملـة مرتبطــة  ... زال يف منـصبه    مــاةهـذه احلــصانة الـيت يتمتــع هبـا رئــيس دولـ    ”(  

غـري متـصلة   متـصلة أو   وجتعله متمتعا باحلصانة مـن مجيـع اإلجـراءات أو احملاكمـات سـواء كانـت            ... الدولة
 France, Gaddafi, Intyernational Lawو  ؛ ) ويلكينــسون- لــورد بــراون (“ لــصاحل الدولــةقــام هبــامبــسائل 

Rerports, vol. 125, p. 509  )”   زالـوا يف مناصـبهم    حيول العرف الدويل دون خضوع رؤساء الـدول الـذي مـا
ملزمــة تكــون اجلنائيــة لدولــة أجنبيــة، يف غيــاب أحكــام خاصــة تفيــد عكــس ذلــك   لإلجــراءات أمــام احملــاكم 

 H.S.A. et al. v. S.A. et al., International Legal Materials, vol. 42, 2003, p. 599 ؛ و )“لألطـراف املعنيـة  
للمحاكمـة    رؤسـاء الـدول ورؤسـاء احلكومـات       جـواز إخـضاع   يعترض القانون العريف الدويل على فكـرة        ”(

ملزمـة للـدول   تكـون   أمام احملاكم اجلنائية يف دولة أجنبية، يف غياب أحكام للقانون الدويل تفيد عكس ذلـك        
... يـوفر  ”(  Tatchell v. Mugabe, International Comparative Law Quarterly, vol. 53, p. 770  ؛ و)“املعنيـة 

 ,Supreme Court of Sierra Leoneو  ؛ )“ الـدول ءالقانون العريف الدويل حصانة مطلقة ألي رئيس مـن رؤسـا  

Issa Hassan Sesay a.k.a. Issa Sesay, Allieu Kondewa, Moinina Fofana v. President of the Special Court, 

Registrar of the Special Court, Prosecutor of the Special Court, Attorney-General and Minister of 
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 القبضبـ مـر   األففي قـضية    . “مطلقة” أو   “واحدة  ” أو   “تامة” أو   “كاملة”بأهنا  األشخاص  
)Arrest Warrant(     وصفت حمكمة العدل الدولية نطاق حصانة شـاغل وظيفـة وزيـر للـشؤون ،

 :اخلارجية وعللته يف العبارات التالية

لـيت يقـوم هبـا وزيـر اخلارجيـة بـصفة            يف هذا الصدد، ال ميكن التمييز بـني األعمـال ا          و”  
ال ميكـن يف هـذا البـاب        ، أو   ‘بـصفة شخـصية   ’أُديـت زعم أهنا   ، واألعمال اليت يُ   ‘رمسية’

 وزيـر اخلارجيـة   منصب الشخص املعين تكبت قبل أن يتوىل راألعمال اليت ا  التمييز بني   
لخارجيـة  لوبالتايل، إذا ألقي القـبض علـى وزيـر     . واألعمال املرتكبة خالل فترة واليته    

 مــن أداء املهــام بــسبب ذلــكيف دولــة أخــرى بتهمــة جنائيــة، فمــن الواضــح أنــه مينــع   
علـى نفـس    وعواقب هذه احليلولة دون ممارسة تلك املهام الرمسيـة          . املندرجة يف واليته  

__________ 
Justice, Judgment of 14 October 2005, SC no. 1/2003  )”  ة ن أن يتمتـع حبـصا  متقلـد ملنـصبه  حيق لرئيس دولـة

لــة اوكــذلك أمــام احملــاكم الوطنيــة لــدول ثالثــة إال يف ح أمــام احملــاكم الوطنيــة لقــة مــن الــدعاوى املرفوعــة طم
 ,Spain, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008)و  ؛ )“الدولـة املعنيـة لتلـك احلـصانة     رفـع 

pp. 156-157..  
صانات الـدول وممتلكاهتـا     حلملتحدة   من اتفاقية األمم ا    ٣ من املادة    ٢ما سيصبح الفقرة     روحيف سياق تفسري     )٣٧٥(

 القـائم مللـوك الـدول       القـانون الـدويل   مبوجـب   احلصانات املمنوحـة    ”من الوالية القضائية، أشارت اللجنة إىل       
 ،يـشري ” أن التحفظ الـوارد يف ذلـك احلكـم   إىل ، و“الشخصية األجنبية أو غريهم من رؤساء الدول بصفتهم   

ــال     ــه احلــصر، إىل األعم ــا     اخلاصــة علــى وج ــرف هب ــازات الشخــصية املعت واملمنوحــة  أو احلــصانات واالمتي
وانظـــر أيـــضا   . )٤٩ الـــصفحة  )اجلـــزء الثـــاين (، اجمللـــد الثـــاين   ١٩٩١... حوليـــة   (“الـــدول  ةممارســـ يف

، املرجــع الــسالف الــذكر، Klingberg؛ ٣٣٨، الــصفحة املرجــع الــسالف الــذكر، Cahier :بينــها مــن مراجــع
، …Restatement (Second)؛ ٢٧٤-٢٧٣، الـــصفحتان ع الـــسالف الـــذكراملرجـــ، Pierson؛ ٥٤٤ الـــصفحة

ــصفحة املرجــع الــسالف الــذكر   ــرة ٢٠٢، ال املرجــع الــسالف  ، Rousseau؛ (”Reporters’ Note“) ٦٦، الفق
، Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique (Brussels: Bruylant, 1994)؛ ١٢٦-١٢٤ ، الـصفحات الـذكر 

 ؛ انظــر)٥١٣، الــصفحة )٢٠٠٢ (املرجــع الــسالف الــذكر، Salmonوانظــر أيــضا  (٥٩٩-٥٩٦الــصفحات 
Satow’s Guide to Diplomatic Practice ،   ؛ ٢,٤-٢,٢، الفقـرات  ٢الفـصل  ، املرجـع الـسالف الـذكرGilbert 

Sison, “A King No More: The Impact of the Pinochet decision on the Doctrine of Head of State 

Immunity”, Washington University Law Quarterly, vol. 78 (2000), p. 1588 ; Alfred Verdross and Bruno 

Simma, Universelles Völkerrecht, 3rd edition (Berlin: Duncker und Humblot, 1984), pp. 640-641; 

Verhoeven, “Rapport provisoire” ال جدال يف أن رؤسـاء الـدول   ”(، ٥١٦، املرجع السالف الذكر، الصفحة
وحيول الطـابع املطلـق للحـصانة دون تطبيـق أي           . يتمتعون حبصانة مطلقة من الواليات القضائية لدول أجنبية       

؛ )“استثناء عليه، باالستناد مثال إىل طبيعة اجلرمية اليت يؤاخذ عليها أو التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه اجلرمية                
املرجـع الـسالف   ، Zappalà(وزابـاال  ) ٥٤، الـصفحة  )١٩٩٤ ( الـسالف الـذكر  املرجع،  Watts(ويعترب واتس   

أنـــه  ) ١٧٨ و ١٧٧، الـــصفحتان املرجـــع الـــسالف الـــذكر، Mallory(ومـــالوري ) ٥٩٨، الـــصفحة الـــذكر
ما تبني يف دراسة استقصائية للنهج الذي يتبعه اجملتمع الـدويل جتـاه حـصانة رؤسـاء الـدول مـن اتفـاق                       رغم”

على أنه حيق لرؤساء الدول التمتع ببعض احلصانة، فإنه ليس هنـاك توافـق لـآلراء بـشأن نطـاق                    واسع النطاق   
ولالطالع على موقف انتقادي بشأن النطـاق املـادي املطلـق حلـصانة وزراء اخلارجيـة الـذي                  . “هذه احلصانة 

   .٥٢٤، الصفحة املرجع السالف الذكر، Kamto: اعتمدته حمكمة العدل الدولية، انظر
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، بــصرف النظــر عمــا إذا كــان وزيــر الــشؤون اخلارجيــة، يف أثنــاء ورةطــالقــدر مــن اخل
 “رمسيـة ”اليت ألقت القـبض عليـه يف زيـارة           إقليم الدولة    يفحاضرا  إلقاء القبض عليه،    

 بأعمــالمتــصال القــبض ، وبــصرف النظــر عمــا إذا كــان هــذا  “خاصــة”أو يف زيــارة 
 متعلقــا بأعمــال لخارجيــة أو لح الــشخص وزيــرا  بيــزعم أهنــا ارتكبــت قبــل أن يــص    

زعم  يُـ  بأعمـال متصال  القبض  ارتكبت أثناء توليه منصبه، وبصرف النظر عما إذا كان          
احتمـال  مجـرد   فوعـالوة علـى ذلـك،       . “خاصـة ”صفة  بـ  أو   “رمسية” بصفة   متتأهنا  

تعريض وزير اخلارجيـة نفـسه إلجـراءات قـضائية، بالـسفر إىل دولـة أخـرى أو العبـور                    
منها، ميكن أن مينعه من السفر دوليا عندما يقتـضي األمـر سـفره ألغـراض االضـطالع              

 .)٣٧٦(“مبهامه الرمسية

بيـان وتفـسري وضـع     ، يف   مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال     القول، مع    ينسحب نفس و - ١٣٨ 
  .رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو أي مسؤول آخر يتمتع بنفس احلصانة

سؤويل الـدول مـن الواليـة       الشخـصية ملـ   لحـصانة   اجلـوهري ل  وكثريا ما يقـارن النطـاق        - ١٣٩ 
ــضائية  ــة ا   الق ــة بنطــاق احلــصانة املماثل ــة األجنبي ــية    اجلنائي ــات الدبلوماس ــاء البعث ملمنوحــة لرؤس

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٣١ مـن املـادة    ١العريف، على النحـو املـبني يف الفقـرة          الدويل  مبوجب القانون   
إجيــاد حلــول معقولــة ملختلــف    ولعــل هــذه املنهجيــة مفيــدة يف     .)٣٧٧(للعالقــات الدبلوماســية 

فيمـا يتعلـق    دوديـة ممارسـة الـدول   ، وال سـيما بـالنظر إىل حم  الـسياق احلـايل  املـشاكل الناشـئة يف   
 فمـثال، يقـوم هبـذه املقارنـة         .)٣٧٨(مبنح احلصانة ملسؤويل الدول من غـري املـوظفني الدبلوماسـيني          

رؤسـاء الـدول،    الشخـصية ل  قانون حصانات الـدول يف اململكـة املتحـدة، الـذي يـنظم احلـصانة                
هـذه احلـصانة،     ليـشمل    نـا التفاقيـة فيي  التطبيقـي   القـانون احمللـي     توسيع نطـاق سـريان      عن طريق   

األدبيـات القانونيـة     األحكـام القـضائية و     ُتـوازي  و .)٣٧٩(“مـا يلـزم مـن تعـديالت       ”رهنا مبراعاة   
 مـن   ري بـني هـذين النـوعني مـن احلـصانة، باسـتخدام هـذه التقنيـة يف كـث                   أيضا يف بعض األحيان   

__________ 
  .٥٥، الفقرة األمر بالقبضقضية  )٣٧٦(
الدبلوماسـي باحلـصانة مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة للدولـة        املبعـوث   يتمتـع      ”: على مـا يلـي    نص هذا احلكم     )٣٧٧(

 ١٩٦٩ من اتفاقية البعثـات اخلاصـة لعـام    ٣١ من املادة    ١ويوجد حكم مماثل يف الفقرة          .“ ...املعتمد لديها 
 باحلـصانة مـن     ونيف البعثـة اخلاصـة وموظفيهـا الدبلوماسـي        املوفـدة   ممثلو الدولة    يتمتع  ” :نص على مايلي  ت  يتال

  .“الوالية القضائية اجلنائية للدولة املستقبلة
 .٥١١، الصفحة املرجع السالف الذكر، Verhoeven, “Rapport provisoire”, op. cit., p. 511: انظر )٣٧٨(
، الـذي يـشري     ١٩٧٨اململكـة املتحـدة لعـام       حصانات الـدول يف     قانون  ن   م ٢٠للمادة  هذا هو احلال بالنسبة      )٣٧٩(

 مــن قــانون حــصانات الــدول األجنبيــة  ٣٦وتوســع املــادة . ١٩٦٤االمتيــازات الدبلوماســية لعــام  إىل قــانون 
 ليـشمل رؤسـاء الـدول       ١٩٦٧ نطاق قانون االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية لعـام         ١٩٨٥لعام   األسترايل  

 .“ ما يلزم من تعديالتإجراء مع ”
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ة، يـستند  ة قيـاس بـسيط  يوبدل التحجج بعمل. )٣٨٠(األحيان لتفسري نطاق حصانة رؤساء الدول   
 إىل ضــرورة مــنح رؤســاء الــدول حــصانات شــبيهة علــى أقــل تقــدير باحلــصانات   التعليــلهــذا 

املمنوحة مبوجب اتفاقيـة فيينـا، بـالنظر إىل مهـامهم بـصفتهم أمسـى ممثلـي الـدول ومكانتـهم يف                      
 وأشـارت حمكمـة العـدل الدوليـة عرضـا إىل            .)٣٨١(لمـوظفني الدبلوماسـيني   السلم اهلرمي ل  أعلى  
وميكـن توسـيع نطاقـه     ،)٣٨٢(الـتحجج يف نظرهـا يف حـصانة وزيـر الـشؤون اخلارجيـة             هذا  نفس  

 مقتضى احلال ليشمل رئـيس احلكومـة؛ وعلـى العكـس مـن ذلـك، ال ميكـن         ةمع مراعا ببساطة  
تطبيقه مباشرة على الوزراء اآلخرين الذين ال تتصل مهامهم بالـسري العـام للعالقـات اخلارجيـة                 

نطبـق  تو(وضـع رئـيس الدولـة    عـدم املطابقـة بـني    لى أنه ينبغي  عأكد  وعلى كل حال،    . للدولة
مطابقـة  وضع املـوظفني الدبلوماسـيني   و) على غريه من املسؤولني املذكورين أعاله  احلجة  نفس  
رئيس الدولـة غـري مـشروطة باعتمادهـا         فالسلطات التمثيلية ل  . فيما يتعلق بأغراض احلصانة   تامة  

وباإلضـافة إىل    .)٣٨٣(هبـا لـدى كافـة الـدول األخـرى         من أي دولة مـستقبلة وميكـن االحتجـاج          
 األجنبية يف حـني أن رئـيس الدولـة لـيس     الدولمن  دولة  م السفري بصورة مؤقتة يف      ييق”ذلك،  

الصفة التمثيلية لرئيس الدولـة نوعيـا مـن صـفة الـسفري، وأوضـع نطاقـا              ...  و   سوى زائر عابر؛  

__________ 
وتـــشري . ٥١١ و ٥١٠، املرجـــع الـــسالف الـــذكر، الـــصفحتان ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظـــر )٣٨٠(

 F. Berber, Lehbruch des Völkerrecths, 1960, p. 269; Benedetto Conforti, Diritto: األدبيـات القانونيـة إىل  

internazionale, (3rd edition), (Naples, Editoriale Scientifica, 1987) p. 222 ؛Deák   ،املرجع الـسالف الـذكر ،
فيما يتعلق باحلصانة   ( ٥٩٦، الصفحة   )١٩٩٤(، املرجع السالف الذكر، الصفحة      Salmon؛  ٣٨٨الصفحة،  

 ,In judicial caselaw .. ٥٩٨، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     Zappalà؛ و )من الواليـة القـضائية اجلنائيـة   

 ٥٣٥ ، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة    Ferdinand et Imelda  Marcos c. Office fédéral de la police: رانظـ 
 In re Grand Jury Proceedings, Doe ؛)٢٠٢الــصيغة اإلنكليزيــة يف املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة (

No. 700, 817. 2d 1108, Judgment of 5 May 1987 ورد يف ،International Law Reports, vol. 81, pp. 599 

and 602; Pinochet (No. 3), p. 592 (Lord Browne-Wilkinson). 
، ويـورد علـى   ٥١١ و ٥١٠، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان     ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظـر  )٣٨١(

شؤون اخلارجيـة   ، للمكتـب القـانوين لـوزير الـ        ١٩٨١يناير  / كانون الثاين  ٣١وجه اخلصوص مذكرة مؤرخة     
إنه من الواجب إبداء قدر أكرب مـن االحتـرام لكرامـة عـاهلي              القول  فعال رمبا من األفضل     ”الكندي ترى أنه    

عوثيهم الدبلوماسيني يف الدولة املضيفة أقـل مرتبـة         بأن م  البلدان أو رؤساء الدول الزائرين، مبا أنه من الواضح          
، املرجـع الـسالف   Watts: وانظـر أيـضا  . (Canadian Yearbook of International Law, 1981, p. 325 “منـهم 

 .أعاله) أ (١-يف اجلزء األول، الفرع ج Bynkerschoek: وانظر أيضا. ٤٠الذكر، الصفحة 
يقوم الوزير عادة بتحديد الـسلطة املخولـة للمـوظفني الدبلوماسـيني      (،٥٣، الفقرة األمر بالقبضقضية  : انظر )٣٨٢(

 ). أوراق اعتمادهموبالتوقيع بالعطف على
 .٥١١الصفحة  املرجع السالف الذكر، ،”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٣٨٣(
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 سـواء، يف حـني أن الـصفة التمثيليـة     من حيث املوضوع والزمان واالتـساع اجلغـرايف علـى حـد        
 .)٣٨٤(“للسفري تقتصر على الدولة اليت ُيعتمد لديها

 حـــصانات رؤســـاء الـــدول  بـــشأن مـــسألة  القـــانون الـــدويلمعهـــدأعمـــال وخـــالل  - ١٤٠ 
صانة احلـ واحلكومات من الوالية القضائية وتنفيذ األحكام مبوجب القانون الـدويل، أيـد املقـرر               

، رفـض  بـذلك قيامـه  بو . من الواليـة القـضائية اجلنائيـة   املتقلدين ملناصبهم رؤساء الدول   املطلقة ل 
 غري املـشروعة مبوجـب      األعمالبأن هذه احلصانة لن تشمل      احلجة القائلة   على وجه اخلصوص    

 الغــرض مــن احلــصانة يف حــد   مــن شــأنه إبطــال  اســتثناء يــرى أنوهــونني دولــة احملكمــة، اقــو
هـذه احلـصانة يف حالـة ارتكـاب         ز استـصواب إسـقاط      جـوا والحـظ أيـضا أنـه رغـم         . )٣٨٥(اذاهت

 .)٣٨٦( الدول وجود اسـتثناء حـىت يف هـذه احلالـة           ةجرائم خطرية بشكل خاص، مل تؤكد ممارس      
 ،واختـذ املعهـد بنـاء علـى ذلـك قـرارا يـنص             )٣٨٧(واتفقت آراء األعضاء اآلخرين مع آراء املقرر      

 باحلـصانة مـن الواليـة      ةالدولـ رئـيس   تمتـع   ييف املسائل اجلنائية،    ” :على ما يلي  ،   منه ٢يف املادة   
ــة    ــة القــضائية أمــام حمــاكم دول ــها، بــصرف النظــر عــن   ا يكــون قــد عــن أي جرميــة  أجنبي رتكب

ويكتـسي هـذا احلكـم أمهيـة خاصـة إذ يعتمـد وصـفا قائمـا بذاتـه حلـصانة رؤسـاء            . “خطورهتـا 
، ١٩٦١نـا لعـام      مـن اتفاقيـة فيي     ٣١ مـن املـادة      ١علـى مـا يبـدو مـن الفقـرة           أكثـر دقـة     الدول،  

 .أنه حيدد أن احلصانة تظل ثابتة بصرف النظر عن خطورة اجلرمية مبا
__________ 

بني لـورد غـوف     ) ٣( رقم   بينوشيه، ويف قضية    ٤٠، الصفحة   )١٩٩٤(املرجع السالف الذكر     ،Watts: انظر )٣٨٤(
حـصانة الـدول   لقـانون  [لتشريعي املقصد األصلي من التاريخ ا”أن ) Lord Goff of Chieveley(أوف تشيفلي 

يف هـذا  يوجد على عاهل بلد أو رئيس دولة آخر  أن يسري حصرا   هو  ] ... ١٩٧٨اململكة املتحدة لعام    يف  
رئـيس دولـة غـري        للنص أيضا على مركـز       لد عُ هالبلد بناء على دعوة من حكومة هذا البلد أو مبوافقتها، لكن          

ــود يف هــذا البلــد    ــصرامة يف تطبيــق اتفاقيــة فيينــا علــى رؤســاء الــدول       نلتــزمولــذلك علينــا أن  ... موج  ال
بـإقليم الدولـة    ) ٢(أو  ) ١ (٣٩ربط املادة   بتاتا  ويف حالة رؤساء الدول، ال ميكن       . تعديالت يلزم من    ما مع’

 حـصانة رؤسـاء الـدول يف إطـار القـانون إىل      عدم تأويل لاسببمثة  يبدو أن   فال  ومىت حتقق ذلك،    ...  املستقبلة
، الذي يشكل األساس الـذي وضـع عليـه هـذا             العريف  مدى ممكن لتتفق مع حصانتهم يف القانون الدويل        أبعد

 .(Pinochet (No. 3), p. 598) “النظام األساسي
، بـني  ٥١٦يف الـصفحة  . ٥١٣، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٣٨٥(

ويـستبعد الطـابع    . ول يتمتعون حبصانة جنائية مطلقة أمـام حمـاكم بلـد أجـنيب            ال جدال يف أن رؤساء الد     ”أنه  
املطلق للحصانة إمكانية تطبيق أي استثناء عليها، مـثال باالسـتناد إىل طبيعـة اجلرميـة الـيت اهتمـوا هبـا أو تـاريخ              

، حيـث ارُتئـي   Duke of Brunswick v. King of Hanover, 2 H.L.C. 1 (1848): وانظر يف هذا الصدد. “ارتكاهبا
أنه ال ميكن مساءلة عاهل أجنيب يف بلد آخر عن عمل سـيادي قـام بـه يف بلـده بـصرف النظـر عمـا إذا كـان                        

 .هذا العمل حسنا أو سيئا
 .٥١٤-٥١٣املرجع نفسه، الصفحات  )٣٨٦(
ــراد اســتثناء بــشأن اجلــرائم مبوجــب القــانو       )٣٨٧( ــة إي ــدويل، لالطــالع علــى عناصــر للمناقــشة املتعلقــة بإمكاني ن ال

 .املطلب التايل انظر
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 االستثناءات املمكنة، استناد إىل طبيعة السلوك اإلجرامي  -  ٣   

  املـشمولة  باألعمـال فيمـا يتعلـق     مـن حيـث األشـخاص        احلصانة   اتساع نطاق رغم أن    - ١٤١ 
كـان  إذا   عماوال سيما يف السنوات األخرية، هو       ، فإن السؤال املطروح،     ال يثري اجلدل  زال   ما

القــانون مبوجــب لطــابع املطلــق هلــذه احلــصانة يف حالــة ارتكــاب جــرائم يــرد علــى ااســتثناء مثــة 
 ه وبعبارة أخرى، يطرح السؤال، وخاصـة يف أعقـاب اإلجـراءات املتعلقـة ببينوشـي               .)٣٨٨(الدويل

نبية من ممارسة الوالية القضائية اجلنائيـة       يف اململكة املتحدة، عما إذا ستمنع مع ذلك حمكمة أج         
نصبه، مثل رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير للـشؤون           متقلد مل جتاه مسؤول رفيع املستوى     

اخلارجية، وجهت له هتم اإلبادة اجلماعية أو ارتكـاب جـرائم حـرب أو جـرائم ضـد اإلنـسانية         
 .ب القانون الدويلاملسؤولية اجلنائية للفرد مبوجتترتب عليها أو هتم أخرى 

أن هـذا االسـتثناء مـازال مـثريا     أوهلمـا   .وينبغي إبداء مالحظتني أوليتني يف هذا الصدد  - ١٤٢
إذ مـن املقبـول   : علق باإلجراءات اجلنائية أمام الواليات القـضائية احملليـة األجنبيـة      تللجدل فيما ي  

 باحلصانة عنـدما يواجـه      موال مش يكونالرفيع املستوى واملتقلد ملنصبه      املسؤول   ه حىت عموما أن 
وقـد تأكـد    . كانـت هلـا الواليـة القـضائية الالزمـة         إذا   معينـة    دولية أمام حماكم جنائية      مماثلة هتما

ــضية   ــذا يف ق ــر بــ ه ــا األساســي      .)٣٨٩(القبضاألم ــذا موضــوع حكــم خــاص يف نظــام روم  وه
ضــد عليــة ف ويتجلــى يف الــشروع يف إجــراءات جنائيــة دوليــة  ،)٣٩٠(للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 

 )٣٩١(مــن حيــث األشــخاصناصــبهم كــانوا يتمتعــون يف الــسابق باحلــصانة متقلــدين ملمــسؤولني 
وتتمثل املالحظة الثانية يف أنه، لألسباب املذكورة أدناه، ركـزت مناقـشة هـذه املـسألة بـشكل                  

وبنـاء علـى    . سؤويل الـدول الـسابقني    يرد على احلصانة الشخـصية ملـ      خاص على وجود استثناء     
 مـن   الفرع التـايل  هبا لتربير هذا االستثناء يف      املستظهر  رس بتفصيل خمتلف النظريات     ذلك، ستد 

 الـيت تـربز بـشكل أكثـر حتديـدا      احلجـج هذه الدراسة، بينما ستكرس الفقرات التالية لبيان تلك    
 .من حيث األشخاصيف سياق احلصانة 

__________ 
 ألغــراض هــذه الدراســة، انظــر أعــاله،  “اجلــرائم مبوجــب القــانون الــدويل ”لالطــالع علــى تعريــف لفهــوم   )٣٨٨(

  .١-األول، الفرع باء اجلزء
 .٦١الفقرة  ،األمر بالقبضانظر، على وجه اخلصوص، قضية  )٣٨٩(
 . أعاله٤-زء األول، الفرع داللالطالع على النص، انظر اجل. ٢، الفقرة ٢٧املادة  )٣٩٠(
 ضـــد احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الـــسابقةعلـــى وجـــه اخلـــصوص، صـــدور اإلدانـــة األوىل عـــن  )٣٩١(

انظـر اإلدانـة األوليـة      (ميلوزيفيتش وهذا األخري كان متقلدا ملنصب رئيس اجلمهورية االحتادية اليوغوسـالفية            
ــلوبود   ــد سـ ــصادرة ضـ ــوفو الـ ــة بكوسـ ــة  املتعلقـ ــرين، املؤرخـ ــوزيفيتش وآخـ ــار٢٢ان ميلـ ــايو / أيـ ، ١٩٩٩مـ

 ). IT-99-37رقم  القضية
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مـن حيـث األشـخاص       حلـصانة علـى ا  اسـتثناء   بورود  ومن املعروف أن السؤال املتعلق       - ١٤٣ 
إصـدار وتعمـيم    شـرعية   في تربير   ف. القبضاألمر ب طرح على حمكمة العدل الدولية يف قضية        قد  
ــر األ ــم ــؤرخ القبضب ــسان١١ امل ــل / ني ــا، زعمــت بلجيكــا أن    ٢٠٠٠أبري ــسيد يريودي  ضــد ال
ناصبهم ال ميكن بـأي حـال مـن األحـوال أن            املتقلدين مل ء اخلارجية   ااحلصانات املمنوحة لوزر  ”
 اسـتظهرت تأييـدا هلـذا    ،“ميهم إذا ما اهتموا بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية حت

ــش    ــة املن ــصكوك القانوني ــشريعات     ئاملوقــف مبختلــف ال ــن الت ــة م ــة، وأمثل ــة دولي ة حملــاكم جنائي
حجـة   غـري أن احملكمـة رفـضت    .)٣٩٢(الوطنية، واالجتهاد القضائي للمحـاكم الوطنيـة والدوليـة      

 :ايف حكمه بلجيكا

والقلــة  الــدول، مبــا يف ذلــك التــشريعات الوطنيــة ةقــد درســت احملكمــة بدقــة ممارســف”  
] هبينوشـي يف قـضية    [جملـس اللـوردات     عليـا، مـن قبيـل       حماكم وطنية   القليلة من أحكام    

ــسية   أو ــنقض الفرن ــضية [حمكمــة ال ــذايفيف ق ــستنبط مــن هــذه    ].الق ــستطع أن ت ومل ت
الـــدويل العـــريف أي شـــكل مـــن أشـــكال     املمارســـات أن هنـــاك يف إطـــار القـــانون    

تقـر  لقاعدة اليت متنح احلصانة من الوالية القضائية اجلنائيـة و    اليت ترد على ا   االستثناءات  
ناصبهم، يف حالـة االشـتباه يف أهنـم ارتكبـوا جـرائم             املتقلدين مل احلرمة لوزراء اخلارجية    

 .)٣٩٣(“حرب أو جرائم ضد اإلنسانية

كمة بأن وجود هذا االستثناء فيمـا يتعلـق باحملـاكم الوطنيـة ميكـن                مل تقتنع احمل   ،وباملثل - ١٤٤ 
مــن القواعــد املتعلقــة حبــصانة مــسؤويل الــدول أو مــسؤوليتهم اجلنائيــة الــواردة يف    يــستنبط أن 

 احملـاكم اجلنائيـة      الـصادرة عـن    حكـام األالصكوك القانونية املنشئة حملاكم جنائية دوليـة، أو مـن           
 وبنـاء علـى ذلـك، خلـصت احملكمـة إىل أن إصـدار وتعمـيم                 .)٣٩٤(كـا الدولية الـيت ذكرهتـا بلجي     

، بـصفته    وحرمتـه   مل حيتـرم حـصانة الـسيد يريوديـا مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة                 القبضبـ مر  األ
ــدا مل ــة  متقلـ ــر خارجيـ ــوانـــصب وزيـ ــة .)٣٩٥(لكونغـ ــة ، يف مـــضت حتـــدد إال أن احملكمـ مالحظـ
: احملاكمة اجلنائيـة يف أربعـة أحـوال   عائقا أمام   تشكل  أن احلصانة املعنية باألمر لن       ،)٣٩٦(عرضية

إذا قــررت الدولــة الــيت ميثلــها الفــرد رفــع حــصانته؛  و) ب(الفــرد يف بلــده ؛ مالحقــة حالــة  )أ(
 ارتكبـت قبـل   بأعمـال  والية الفرد فيمـا يتعلـق   فترةأجنبية عندما تنتهي مالحقة  يف حالة   و )ج(

__________ 
 .٥٦، الفقرة األمر بالقبضقضية  )٣٩٢(
 .٥٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣٩٣(
 .املرجع نفسه )٣٩٤(
  ).٢) (دال (٧٨، الفقرة املرجع نفسه )٣٩٥(
 .٦١املرجع نفسه، الفقرة  )٣٩٦(
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يف حالـة اإلجـراءات     و) د(ترة بصفة شخصية؛    فترة واليته أو بعدها أو ارتكبت خالل تلك الف        
 .)٣٩٧(، إذا كانت هلا الوالية القضائية الالزمة معينةاجلنائية أمام حماكم جنائية دولية

، مبـا يف ذلـك األحكـام     ةممارسـ مـن    عناصـر    تأييـدا يف   ةويلقى احلل املقترح من احملكمـ      - ١٤٥ 
 التـشريعات الوطنيـة، مـثال يف        ففـي .  أخـرى منـذ ذلـك احلـني        اتالقضائية الوطنيـة، وتأكـد مـر      

ســترالية ذات الــصلة الــيت تعتــرف حبــصانة رؤســاء الــدول، األالقوانيــة و اململكــة املتحــدة قــوانني
 وعلـى العكـس مـن ذلـك،         .)٣٩٨(ليست هناك أي إشارة صرحية إىل أي اسـتثناء لتلـك احلـصانة            

سيمة للقــانون االنتــهاكات اجلــ علــى عاقبــة امل املتعلــق ب١٩٩٣ن القــانون البلجيكــي لعــام   فــإ
بوجود اسـتثناء للحـصانات   فيما يبدو ، يعترف   ١٩٩٩اإلنساين الدويل، بصيغته املعدلة يف عام       

 يف األصـل    ٥ مـن املـادة      ٢ ونـصت الفقـرة      .)٣٩٩(ذلك القـانون  بـ بـاجلرائم املـشمولة     فيما يتعلـق    
ــى أن ــذا          ”عل ــق ه ــع تطبي ــن األشــخاص ال متن ــشخص م ــة ل ــصفة الرمسي ــة لل احلــصانة املمنوح

كــم احلمــع ملواءمتــه دل هــذا القــانون مــرة أخــرى  ، ُعــ٢٠٠٣ أنــه يف عــام إال .)٤٠٠(“ونالقــان
ــن   ــصادر عـ ــة، والـ ــنص احملكمـ ــه    يـ ــا أنـ ــي حاليـ ــشريع البلجيكـ ــدويل،   ”التـ ــانون الـ ــا للقـ وفقـ

رؤسـاء الـدول ورؤسـاء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة، خـالل فتـرات واليتـهم،                  ... حياكم ال
 .)٤٠١(“وجب القانون الدويلأي شخص آخر ُيعترف حبصانته مب وال

__________ 
 .املرجع نفسه )٣٩٧(
 مـن قـانون حـصانات       ٣٦ واملـادة    ١٩٧٨ملكـة املتحـدة لعـام       مليف ا  من قانون حصانة الـدول       ٢٠ نظر املادة ا )٣٩٨(

ويبـدو أنـه مل يقـدم أي مقتـرح لتفـسري اإلشـارة إىل تطبيـق احلـصانة                   . ١٩٨٥األسـترايل لعـام      الدول األجنبية   
قيــود علــى  بأنــه يــستتبع فــرض أي شــكل مــن أشــكال ال“إدخــال مــا يلــزم مــن تعــديالت”  الدبلوماســية مــع 

ــتثناء بـــشأن احليطـــة  غـــري أنـــه ينبغـــي تـــوخي    . احلـــصانة تلـــك ــا :غيـــاب اإلشـــارة إىل أي اسـ ــه  فكمـ الحظـ
 مـن قـانون حـصانة       ٢٠لمـادة   فـإن الربملـان بـسنه ل      ،  )٣رقـم    (هبينوشـي ويلكينسون يف قـضية      - براون اللورد

ء الدول الـسابقني حقوقـا أكـرب    رؤساء الدول ورؤسانيته قد انصرفت إىل ختويل  ميكن أن تكون   ال”الدول،  
.  (International Legal Materials, vol. 38 (1999), p. 593)  مبوجـب القـانون الـدويل    بالفعـل ممـا يتمتعـون بـه   

ر أغلبيـة اللـوردات القـانون الربيطـاين     يف تلك احلالة، رغم سكوت القانون عن هذه املسألة، فـسَّ والواقع أنه،   
 يف حالـــة التعـــذيب، وفقـــا  الـــسابقنيود اســـتثناء حلـــصانة رؤســـاء الـــدولبوجـــ بطريقـــة تـــوحي بـــاالعتراف 

 .الدويل للقانون
 .انظر، مع ذلك، تعليل حمكمة النقض البلجيكية فيما يتعلق بالسيد شارون، الوارد يف النص أدناه )٣٩٩(
، ١٩٩٣يونيــه /ران حزيــ١٦القــانون املتعلــق باملعاقبــة علــى االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل،  )٤٠٠(

 International Legal Materials, vol. 38: ورد يف (١٩٩٩فربايـر  / شـباط ١٠بصيغته املعدلة بالقانون املـؤرخ  

(1999), pp. 921-925.( 
االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل،          املعاقبـة علـى      من القانون البلجيكي املتعلـق ب      ١٣انظر املادة    )٤٠١(

 International Legal Materials, vol. 42: ورد يف (٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ٢٣ة مـرة أخـرى يف   بـصيغته املعدلـ  

(2003), pp. 1258-1283إىل جانب الصيغة الفرنسية األصلية ،.( 
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سـبق ذكرهـا يف هـذه الدراسـة،         الـيت   عدد من القضايا اجلنائيـة احملليـة،        أيضا  ويكتسي   - ١٤٦ 
نقـضت  وهكـذا، مـثال   . القانون الدويل مبوجب  جرائم  ارتكاب  بتهم  أهنا تتعلق   أمهية من حيث    

ه حمكمـة دنيـا     حكما سابقا أصـدرت   ،  ٢٠٠١يف عام   ،  القذايفحمكمة النقض الفرنسية، يف قضية      
ــه   تــدمري املمتلكــات نتيجــة انفجــار  علــىال حــصانة ميكــن أن تــشمل التواطــؤ  ”خلــص إىل إن

 وحـىت قبـل   .)٤٠٢( ومنحـت احلـصانة إىل العقيـد القـذايف    “عمـل إرهـايب  مفـضي للوفـاة ومتعلـق ب   
، أعلنـت حمكمـة الـنقض البلجيكيـة عـن      ١٩٩٣دخـل علـى قـانون عـام      التعديل األخـري الـذي أُ     

 بتـهم رئـيس وزراء إسـرائيل،       صباملتقلـد ملنـ    ضـد الـسيد شـارون،        جنائيـة دعوى  عدم مقبولية   
القـانون  ”جـرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم احلـرب، علـى أسـاس أن               ارتكـاب   اإلبادة اجلماعيـة و   

العــريف الــدويل يعتــرض علــى فكــرة احتمــال إخــضاع رؤســاء الــدول ورؤســاء احلكومــات          
يف القـانون الـدويل     دول األجنبية، يف غياب أحكـام       أمام حماكم جنائية يف دولة من ال      للمالحقة  

وخلـصت احملكمـة، بـشكل خـاص، إىل أن          . “لـدول املعنيـة   ل ةلزمـ تفيد عكس ذلـك وتكـون م      
مبـدأ القـانون    مـن شـأهنا أن تتنـاىف مـع          ” األصـلي    ١٩٩٣ من قانون عـام      ٥ من املادة    ٣الفقرة  

ت بأن الغـرض منـها هـو    ئية إذا ما فُسر   اجلنائي الدويل العريف املتعلق باحلصانة من الوالية القضا       
يتـوخى هـذا   ال ميكـن هلـذا القـانون احمللـي أن     ”، وأنـه  “إسقاط احلصانة اليت يزكيها هـذا املبـدأ      

الغــرض منــه إمنــا هــو احليلولــة دون أن تــؤدي  ن علــى أ، بــل جيــب بــاألحرى أن يفهــم  الغــرض
نـص  ئيـة عـن اجلـرائم الـيت     إبـراءه مـن املـسؤولية اجلنا      إىل  لشخص من األشخاص    الصفة الرمسية   

لسيد موغـايب، رئـيس زمبـابوي،      لنحت احلصانة   ، مُ ٢٠٠٤ ويف عام    .)٤٠٣(“هذا القانون عليها  
ــاءات     ــستند إىل ادعـ ــضية تـ ــة يف قـ ــاكم الربيطانيـ ــام احملـ ــة الأمـ ــذيبمبمارسـ ــل، .)٤٠٤(تعـ  وباملثـ

سألة ا حمكمـة العـدل الدوليـة، لـرفض مـ        هتحمكمتان بريطانيتان باحلـصانة، كمـا فـسر       استظهرت  
ــلأمــري إ ــدفاع اإلســرائيلي    اق ــر ال ــصادرين ضــد وزي ــهاكات  (ء القــبض ال ــهم بارتكــاب انت املت

ــة    ــف الرابع ــة جني ــصيين   ) جــسيمة التفاقي ــارة ال ــر التج ــن أجــل     (ووزي ــآمر م ــرائم الت ــهم جب املت
شكل التعليل الذي قدمته حمكمة العدل الدولية األساس الذي اسـتند إليـه              كما .)٤٠٥()التعذيب

__________ 
فيما يتعلـق  ). ٤٧٤النص الفرنسي األصلي، املرجع السالف الذكر، الصفحة       (٥٠٩، الصفحة   القذايفقضية   )٤٠٢(

ن ال ميكن تفسري هذا احلكم بأنه يتضمن اعترافا ضمنيا بوجـود اسـتثناءات للحـصانة مـن                  باحلجة اليت تفيد بأ   
 .حيث األشخاص، انظر النص أدناه

 .H.S.A. et al. v. S.A. et al., op. cit., pp. 600-601: انظر )٤٠٣(
 .٧٧٠، املرجع السالف الذكر، الصفحة تاتشيل ضد موغايبقضية  )٤٠٤(
، ٧٧٣-٧٧١، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات          ما يتعلق بـاللواء شـاؤول مفـاز       قضية  : انظر على التوايل   )٤٠٥(

ويالحـظ كـولني    . ٧١٥-٧١٣، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات          )Boxllai (ما يتعلق ببوكسيلي  وقضية  
 بينوشــيهيف تعليقــة علــى احلكــم الــسابق، أن القاضــي عنــدما يــستظهر بقــضية   )   Colin Warbick(ووربيــك 

 ال ينظر إىل مسألة ما إذا كانت احلجة الـيت ثبـت أهنـا كانـت حامسـة أمـام لـوردات االسـتئناف يف                 ،)٣ رقم(
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متقلـد  اإلسـبانية مبـنح احلـصانة إىل الـسيد كاغـامي،            العليـا   مـة   ك الـصادر عـن احمل     احلكم األخـري  
رتكاب جرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم حـرب     امنصب رئيس رواندا، املتهم باإلبادة اجلماعية و    

) ٣رقـم  ( هبينوشـي  يف قـضية   لـوردات االسـتئناف   ن   وكما لوحظ آنفا، بيَّ    .)٤٠٦(وأعمال إرهابية 
ن سيتمتع باحلصانة فيما يتعلق بالتـهم اجلنائيـة املتـصلة بالتعـذيب لـو كـان                  كا هبينوشياللواء  أن  

  .)٤٠٧(نصبه وقت اإلجراءات القضائيةمتقلدا مل
لقـي تأييـدا جزئيـا     القبضبـ مر األواملوقف الذي اختذته حمكمة العدل الدولية يف قضية        - ١٤٧ 

 ، أنــهالقــانون الــدويلوالحــظ املقــرر، خــالل أعمــال معهــد  . )٤٠٨(يف األدبيــات القانونيــة أيــضا
ناصبهم يف حالة ارتكـاب جـرائم       املتقلدين مل ناء حلصانة رؤساء الدول     ثوضع است بالرغم من أن    

 ال ميكـن التـسليم هبـذا    هنـ فإ، مالئمـا  يعتـرب أمـرا       رمبـا  االنتـهاكات اجلـسيمة    دولية أو غريهـا مـن       
ــذلك.)٤٠٩(االســتثناء يف الوقــت احلاضــر  اعــدة احلــصانة  لق اقتــرح عــدم وضــع أي اســتثناء   ، ول

__________ 
ويـشري  . تلك القضية من شأهنا أن تشمل السلوك املنـدرج يف إطـار االنتـهاكات اجلـسيمة التفاقيـات جنيـف                   

طبيعــة التــهم  جيــوز أن تقيــد بال يــشري إىل أي حجــة تفيــد بــأن تلــك احلــصانة ”كــذلك إىل أن ذلــك احلكــم 
 “، فــأقر بــدون شــك أن حمكمــة العــدل الدوليــة قــد بتــت يف تلــك املــسألة   )االنتــهاكات اجلــسيمة(املوجهــة 

)International Comparative Law Quarterly   , vol. 53 (2004), pp. 773-774 .( 
وكمـا أُشـري إليـه يف ذلـك     . Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008), pp. 151-157انظر قضية  )٤٠٦(

، توصــلت احملكمــة العليــا إىل نفــس االســتنتاج يف قــضايا  )١٥٣ و ١٥٢املرجــع نفــسه، الــصفحتان (احلكــم 
 Auto del Pleno de laقـضية  (جنائية رفعت بشأن جرائم تصل إىل مرتبة اجلـرائم الدوليـة، ضـد رئـيس كوبـا      

Sala de lo Penalئيس غينيا االستوائيةوملك املغرب ور) ، السالفة الذكر.  
ولالطــــالع علــــى تعليقــــات علــــى هــــذا     .  أعــــاله٢٣٩انظــــر املقتطفــــات املــــشار إليهــــا يف احلاشــــية      )٤٠٧(

  ؛ ٣٢٣ و ٣٢٢، املرجـــع الـــسالف الـــذكر، الـــصفحتان    Cosnard: اللـــوردات، انظـــر  قـــرار مـــن اجلانـــب
 Santiago Villalpando, “L’affaire Pinochet: beaucoup de bruit pour rien? L’apport au droit international deو 

la décision de la Chambre des Lords du 24 mars 1999”, Revue générale de droit international public, 

vol. 104 (2000), pp. 418-420.  
ألشـخاص  يؤيد هذا الرأي أيضا مؤلفـون يـرون أنـه، علـى العكـس، ال جيـوز أن تكـون احلـصانة مـن حيـث ا                           )٤٠٨(

 Dapo Akande, “International law immunities and: انظر مـثال . عائقا حيول دون املالحقة على جرائم دولية

the International Criminal Court”, The American Journal of International Law, vol. 98 (2004), p. 411 ; 

Cassese “When May Senior State Officials …”٨٦٤ و ٨٥٥رجــع الــسالف الــذكر، الــصفحات  ، امل 
 Mary Margaret Penrose, “It’s Good to Be؛ و ٥١١، املرجع السالف الذكر، الصفحة Klingberg؛ ٨٦٥ و

the King!: Prosecuting Heads of State and Former Heads of State Under International Law”, Columbia 

Journal of Transnational Law, vol. 39 (2000), p. 200; Salmon  ١٩٩٤(، املرجــع الــسالف الــذكر( ،
عندما يقوم رئيس دولة بزيارة رمسية، أو يقيم علنا يف دولة أجنبيـة أو يكـون غائبـا       (٥٩٩-٥٩٦الصفحات  

ــة   ــة احملكمـ ــن دولـ ــصفحة   Tunks؛ و )عـ ــذكر، الـ ــسالف الـ ــع الـ  Verhoeven, “Rapport؛ و ٦٧٨، املرجـ

provisoire”٥٣٦ و ٥٣٣جع السالف الذكر، الصفحتان ، املر.  
ولعله مـن املمكـن قطعـا    ”: ٥١٩، املرجع السالف الذكر، الصفحة ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٤٠٩(

أن يعترب م املالئم إقرار استثناء للحصانة يف حالة اجلرائم مبوجب القانون الدويل أو غريها من اجلـرائم البالغـة                    
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ــة     ــة القــضائية اجلنائي ــدول املتقلــدين ملناصــبهم مــن الوالي وحظــي هــذا . )٤١٠(املطلقــة لرؤســاء ال
 مـن القـرار الـذي       ٢ولـذلك ال تتـضمن املـادة         )٤١١(املعهـد املقترح بالقبول عموما لدى أعـضاء       

قـضائية  حلـصانة مـن الواليـة ال      يرد علـى ا   املطاف أي إشارة إىل أي استثناء        ختذه املعهد يف آخر   ا
  .ناصبهماملتقلدين ملاجلنائية لرؤساء الدول 

 وإعمال احلصانة من حيث األشخاص حىت فيما يتعلـق بـاجلرائم الدوليـة ُيـربر عمومـا                  - ١٤٨
وهـي حاجـة   ( باحلاجة إىل كفالة متكن املسؤولني املعنيني من أداء مهامهم بفعالية باسم دوهلـم    

ال رفيـع املـستوى وحيـدث ذلـك أثنـاء           تبدو ملحة بشكل خاص عندما يكـون الـشخص مـسؤو          
وتـنعكس هـذه الفكـرة      . )٤١٢(وحبسن سري شبكة العالقات املتبادلة فيما بني الدول       ) فترة واليته 

 لكنها ترد أيضا يف بعـض       قضية األمر بالقبض  بصورة خاصة يف تعليل حمكمة العدل الدولية يف         
  .)٤١٤( أو يف األدبيات القانونية)٤١٣(أحكام احملاكم الوطنية

__________ 
ظهـور قاعـدة   ’فعلـى أكـرب تقـدير إمنـا نـشهد      . نه ال ينبغي اعتباره علـى الفـور أمـرا مـسلما بـه         غري أ . اجلسامة
 .“فيما يصاغ من أحكام‘ من املناسب توخي احليطة’، وإن كان ‘جديدة

 .٥٤٩ و ٥٤٨املرجع نفسه، الصفحتان  )٤١٠(
ـــ     )٤١١( ــا سـ   )Salmon(لمون يف اللجنــــة الثالثــــة عــــشرة، انظــــر علــــى وجــــه اخلــــصوص البيانــــات الــــيت أدىل هبــ

) Insitut, Annuaire (وفــــوكس  )٥٦٧ و ٥٦٣، املرجــــع الــــسالف الــــذكر، الــــصفحاتFox) ( املرجــــع
ــسه، ــصفحتان  نفــ ــادة   ). ٥٨١ و ٥٨٠الــ ــشة املــ ــالل مناقــ ــة  ٢وخــ ــسة العامــ ــسه،  ( يف اجللــ ــع نفــ املرجــ

ركزت أيـضا   ، قُبلت احلصانة املطلقة اليت يعكسها نص ذلك احلكم، لكن املناقشة            ) ٦٥٤-٦٤٩  الصفحات
التطـور  ”، على حنو ما اقترحته اللجنة الثالثة عشرة، بندا يـصون          ١١على ما إذا كان ينبغي أن تتضمن املادة         

حـذفت   (“الضروري للقانون اجلنائي الدويل، وخباصة القانون الذي يكفل قمع اجلـرائم ذات الطـابع الـدويل    
) ٦٢٦املرجع نفـسه، الـصفحة   (امة، اختذ أيب صعب   ويف املناقشة الع  ). هذه اإلشارة من النص النهائي للقرار     

يكـن   مل”: موقفا مفاده أنه ال يكون هناك مفعول للحـصانة مـن حيـث األشـخاص يف حالـة اجلـرائم الدوليـة               
هناك مفعول حلصانة رؤساء الدول فيما يتعلق باجلرائم الدولية، أي اجلرائم مبوجـب القواعـد العامـة للقـانون                   

 مـن هـذه اجلـرائم، وهـي         “رئيـسية ”لوقـت احلاضـر، فلـيس هنـاك سـوى ثـالث فئـات               أمـا يف ا   . الدويل العام 
ومل تكن احلصانة متاحـة فيمـا يتعلـق هبـذه           . حتديدا جرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة اجلماعية       

 .“اجلرائم ألي أحد ومل تكن متاحة أصال، وليس فقط عندما تنتهي املهام الرمسية للمتهم
وكمـا الحـظ    . ٧٥، رأي مستقل مشترك للقـضاة هيغـيرت وكوميـايرت وبيورغنتـال، الفقـرة               األمر بالقبض  انظر )٤١٢(

فمـن جهـة،    : هؤالء القضاة، فإن مسألة احتمال ورود استثناء ممكن على احلصانة يطرح موازنة بـني املـصاحل               
كيب اجلـرائم اخلطـرية ضـد    مصلحة جمتمع البشرية يف منع اإلفالت من العقاب ووقفه فيمـا يتعلـق مبـرت          ’’هناك  
مصلحة جمتمع الدول يف متكينها مـن التـصرف حبريـة علـى مـستوى العالقـات       ’’ومن جهة أخرى،    ‘‘ أفرادها

 ).املرجع نفسه(‘‘ بني الدول دون تدخل ال مربر له
اقتـرح  ويف القضية ذاهتـا،  ). ٦٥٧، الصفحة Lord Philips of Worth Matravers) (٣رقم  (بينوشيهانظر قضية  )٤١٣(

تفــسريا خمتلفــا يــستند إىل طــابع القاعــدة اآلمــرة ) Lord Hope of Craighead(اللــورد هــوب أوف كريغهيــد 
؛ )٦٢٤املرجـع نفـسه، الـصفحة       (املزعوم لقاعـدة مـنح احلـصانة الشخـصية إىل رئـيس الدولـة املتقلـد ملنـصبه                   

  .٤١٩ع السالف الذكر، الصفحة ، املرج)Villalpando(ولالطالع على نقد هلذا املوقف، انظر فيالباندو 
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ــصادر يف       - ١٤٩  ويظــل هــذا املوقــف مــع ذلــك موضــع جــدال حــىت بعــد حكــم احملكمــة ال
وميكــن االطــالع علــى نقــد ملوقــف احملكمــة يف آراء بعــض القــضاة الــيت ذُيــل هبــا  . ٢٠٠٢ عــام

ــذكور  ــا ورد يف       . احلكــم امل ــى م ــال عل ــايرت وبيورغانت ــيرت وكومي ــضاة هيغ ــق الق ــي حــني واف فف
‘‘ كمة قللت نوعا ما من أمهية احلجج اليت قدمتـها بلجيكـا   احمل’’املنطوق، الحظوا يف تعليله أن      

، والـيت  ٦١وأعربوا عن تشكيكهم يف األمهية العملية للظـروف الـيت أبرزهتـا احملكمـة يف الفقـرة               
وأعـرب القاضـي اخلـصاونة يف رأيـه         . )٤١٥(لن تكون فيها احلصانة عائقـا أمـام املالحقـة اجلنائيـة           

مكافحـة اجلـرائم اخلطـرية بفعاليـة قـد اختـذ بـدون شـك                ’’املخالف عن وجهة نظـر مفادهـا أن         
طابع القاعدة اآلمرة مما يعكس اعتراف اجملتمع الدويل باملصاحل والقـيم املـشتركة واحليويـة الـيت                 

وبالتايل، عندما تتعارض هذه القاعـدة األعلـى مرتبـة مـع القواعـد           . يسعى إىل محايتها وتعزيزها   
ــه ينبغــي أن   ــرجِّح عليهــا املتعلقــة باحلــصانة، فإن ــان دن   . )٤١٦(‘‘ ُت وخلُــصت القاضــية اخلاصــة ف

يف النهج العـام الـذي اتبعتـه احملكمـة          ‘‘ مشكلة أساسية ’’وينغريت يف رأيها املخالف إىل وجود       
يتجاهل كافة جوانب احلركة احلديثة يف القـانون اجلنـائي الـدويل احلـديث الـيت تـرتع                  ’’والذي  

هنجـا للحـد األدىن     ’’، وحيبـذ    ‘‘عن اجلرائم الرئيسية الدولية   حنو االعتراف مببدأ املساءلة الفردية      
 يف “ألحكـــام انتفـــاء احلـــصانة”مفرطـــا مـــن خـــالل اعتمـــاد تفـــسري ضـــيق جـــدا ملـــا يـــسمى  

 .)٤١٧(“الدولية الصكوك

 وقد توجد يف ممارسات الدول بعض العناصر اليت تـدعم املوقـف القائـل بـأن احلـصانة           - ١٥٠
ــاجلرائم مبوجــب القــانون   مــن حيــث األشــخاص لــن تعــوق اإلجــرا   ــة فيمــا يتعلــق ب ءات اجلنائي

 مـن نظـام رومـا       ٢٧وكما لوحظ أعاله، فإنه بالرغم من وجود إقـرار عـام بـأن املـادة                . الدويل
__________ 

) ٥١٩، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة    ”Verhoeven, “Rapport provisoire(انظــر علــى ســبيل املثــال     )٤١٤(
مـن الـصعب تقّبـل إمكانيـة مالحقـة رئـيس دولـة جنائيـا، وعنـد االقتـضاء اعتقالـه، يف دولـة أجنبيـة،                            يظل”(

نـاء علـى جمـرد ادعـاءات فـرد، مـواطن أو أجـنيب، يتهمـه عـن                 سيما عندما يكون هناك يف زيارة عـابرة، ب         وال
ــة  حـــق ــال إجراميـ ــؤثر بـــشكل خطـــري يف  . أو باطـــل، بارتكـــاب أعمـ ــة(إذ ميكـــن لـــذلك أن يـ ســـري ) فعاليـ

 ).“الدولية العالقات
 .٧٨، الفقرة األمر بالقبضالرأي املستقل املشترك للقضاة هيغيرت وكوميايرت وبيورغنتال، قضية  )٤١٥(
وانتقـد أيـضا مـا اعتـربه متييـزا مـصطنعا أقامتـه              . ٧ املخالف للقاضـي اخلـصاونة، املرجـع نفـسه، الفقـرة             الرأي )٤١٦(

احملكمـة بـني احلـصانة بوصــفها دفعـا موضـوعيا مـن جهــة واحلـصانة بوصـفها دفعـا إجرائيــا مـن جهـة أخــرى            
 ).٦املرجع نفسه، الفقرة ( من احلكم ٦١والظروف اليت أبرزهتا احملكمة يف الفقرة ) ٥املرجع نفسه، الفقرة (

ويف الـصفحات التاليـة، تؤيـد       . ٢٧الرأي املخالف للقاضية اخلاصة، فان دن وينغريت، املرجع نفسه، الفقـرة             )٤١٧(
وتنتقـل  . القاضية فان دن وينغريت تقييم القاضي اخلصاونة للحركة املذكورة، مع إشارات إىل عـدة مـصادر                

ين وارديـن يف حكـم احملكمـة، ومهـا التمييـز بـني الـدفعني املوضـوعي                بعد ذلك إىل انتقاد مقترحني اثنني حمدد      
علـى النحـو املـبني يف    ( واإلجرائي، والفكرة اليت تفيد بأن احلصانات ال تشكل عائقا أمام املالحقة القـضائية             

 ). من احلكم٦١الفقرة 
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ــة         ــة الدولي ــام احملكمــة اجلنائي ــدفع باحلــصانة أم ــستثين ال ــا ت ــى أهن األساســي ينبغــي أن تفــسر عل
 للنظـام األساسـي تتـضمن أحكامـا يبـدو أهنـا             ، فإن بعض القوانني الوطنية التطبيقية     )٤١٨(وحدها

. )٤١٩(تستبعد احلصانة يف الدعاوى اجلنائية احمللية فيمـا يتعلـق بـاجلرائم مبوجـب القـانون الـدويل                 
ففي دعوى تعويض مرفوعة ضد إيران وبعض مسؤوليها من جانب ورثـة طالـب جـامعي قُتـل            

يـة احتاديـة يف الواليـات املتحـدة         يف هجوم انتحاري بالقنابل يف إسرائيل، خلُصت حمكمـة ابتدائ         
إىل أن الدفع حبصانة رئيس الدولة غري متاح يف الدعاوى املرفوعة عمال مببدأ اسـتثناء اإلرهـاب             

 تــشرين ٦ويف أمــر مــؤرخ . )٤٢٠(الــذي ترعــاه الدولــة مــن قــانون احلــصانات الــسيادية األجنبيــة
 الرتكابـه جـرائم   نوشـيه بي ترفـع بـه دعـوى باختـاذ إجـراءات جنائيـة ضـد               ١٩٩٨نوفمرب  /األول

مبوجب القانون الدويل، الحـظ قاضـي حتقيـق بلجيكـي، بعبـارات عامـة بـدا أهنـا تـشمل أيـضا                       
رؤســاء الــدول املتقلــدين ملناصــبهم، أن احلــصانة املعتــرف هبــا لرؤســاء الــدول ال تنطبــق، علــى   

رائم ضـد   يبدو، فيما يتعلق باجلرائم مبوجب القـانون الـدويل، مـن قبيـل جـرائم احلـرب واجلـ                   ما
وفسر بعـض الـُشراح أيـضا احلكـم         . )٤٢١(السالم واجلرائم املخلة بالسلم واجلرائم ضد اإلنسانية      

 على أنه يقر ضـمنا بـأن   القذايف يف قضية ٢٠٠١الذي أصدرته حمكمة النقض الفرنسية يف عام        
القانون الدويل يعترف فعال، فيما خيص جرائم أخرى، باسـتثناءات مـن مبـدأ احلـصانة لرؤسـاء                  

ــذه االســتثناءات دون توضــيح        ــاق الــدقيق هل ــدول املتقلــدين ملناصــبهم، وإن ظــل النط . )٤٢٢(ال
والواقع أن احلكم املذكور استند فيما خلُص إليه مبنح احلصانة إىل العقيد القذايف علـى املوقـف                 

__________ 
 .٩٩٦حة ، الصف)٢٠٠٢(، املرجع السالف الذكر، )Gaeta(انظر على سبيل املثال غايتا  )٤١٨(
 بـشأن تطبيـق نظـام رومـا     ٢٠٠٢ لعـام  ٢٧ مـن قـانون جنـوب أفريقيـا رقـم      ٤انظر علـى سـبيل املثـال املـادة          )٤١٩(

 مــن القــانون الكــروايت بــشأن تطبيــق النظــام  ٦ مــن املــادة ٣األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو الفقــرة  
جراميـة ضـد القـانون الـدويل بـشأن احلـرب            األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة واملالحقـة علـى األعمـال اإل           

 ).انظر أيضا اجلزء األول، الفرع دال أعاله (٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٤والقانون اإلنساين املؤرخ 
أن ) أ: (واجلـدير بالتأكيـد مـع ذلـك    . ٢٥ و ٢٤، الـصفحتان  )Flatow v. Iran (فالتـو ضـد إيـران   انظر قضية  )٤٢٠(

وأنـه اسـتند إىل النظريـة       ) ج(وأنـه كـان خيـص إجـراءات مدنيـة،           ) ب(زوال؛  هذا القرار ظل على ما يبدو مع      
املرجــع نفــسه، (‘‘ حــصانة رئــيس الدولــة هــي مــسألة منَّــة وجماملــة، وليــست مــسألة حــق   ’’الــيت تفيــد بــأن  

 ).٢٤ الصفحة
 Order of juge d’instruction Vandermeersch, Pinochet, 6 November(انظر أمر قاضـي التحقيـق فانـدرمريش     )٤٢١(

1998 (reproduced in Revue de droit penal et de criminologie, 1999, Bruxelles, Palais de Justice, p. 278), 

section 3.2 ( حيــث يــشري دعمــا هلــذا الطــرح إىل)Eric David, Elements de Droit penal international, 

Presses Universitaires de (Bruxelles: Brussels, 1997-1998), pp. 36-37 (     وإىل احلكـم الـصادر عـن حمكمـة
 .نورمربغ العسكرية الدولية

 Marco Sassoli, “L’arret Yerodia: quelques remarques sur une affaire au point de( :انظر علـى سـبيل املثـال    )٤٢٢(

collision entre les deux couches du droit international”, Revue belge de droit international, vol. 106 

(2002), p. 808 (  و زاباال)Zappala ( ٦٠١  و٦٠٠املرجع السالف الذكر، الصفحتان.( 
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يف املرحلـة الراهنـة مـن القـانون الـدويل، مل تـشكل اجلرميـة املـدعى ارتكاهبـا،               ’’الذي يفيد بأنـه     
ــدول         ر ــاء ال ــة لرؤس ــضائية املخول ــدأ احلــصانة الق ــن مب ــتثناءات م ــا، إحــدى االس ــم خطورهت غ

  .)٤٢٣(“األجانب أثناء مدة خدمتهم
.  ويؤيد جزء من األدبيات القانونية هذا االستثناء مـن احلـصانة مـن حيـث األشـخاص                 - ١٥١

ة اجلنائيـة الفرديـة     فقد حوجج مثال بأن االجتاه العام يف القانون الدويل حنو قبول مبـدأ املـسؤولي              
بغض النظر عن املنصب الرمسي للشخص املعين سيؤثر أيـضا يف احلـصانة، مبـا يف ذلـك حـصانة                  

ــستوى   ــرارات    . املــسؤولني املناصــب الرفيعــي امل ــصكوك والق ــد مــن ال ــايل إىل العدي وأُشــري بالت
 القــضائية الــيت اعترفــت مبــسؤولية رؤســاء الــدول ورؤســاء احلكومــات وغريهــم مــن املــسؤولني 

، )٤٢٤( مـن اتفاقيـة فرسـاي      ٢٢٧العامني عن اجلرائم مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلـك املـادة             

__________ 
وفيمــا يلــي نــص املقطــع بالفرنــسية يف الــصيغة  . ٥٠٩الــصفحة  ،املرجــع الــسالف الــذكر( القــذايفانظــر قــضية  )٤٢٣(

 en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des“: (األصـلية 

exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice”) (”  مبوجـب
ت مـن مبـدأ   القانون الدويل احلايل، ال تقع اجلرمية املبلغ عنـها، مهمـا كانـت خطورهتـا، ضـمن نطـاق االسـتثناءا           

 Revue générale de droit international)) (“احلـصانة القـضائية لرؤسـاء الـدول األجانـب املتقلـدين ملناصـبهم       

public, vol. 105, 2001, p. 474): “La coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice 

puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire 

l’objet de poursuites pénales d’un Etat étranger” ) (”       ويف غيـاب أحكـام دوليـة مغـايرة وملزمـة لألطـراف
جلنـائي ألي  املعنية، متنع األعراف الدولية، اختاذ إجراءات ضد رؤسـاء الـدول املتقلـدين ملناصـبهم أمـام القـضاء ا           

، ١٢٥، اجمللــد International Law Reports: ميكــن االطــالع علــى الترمجــة اإلنكليزيــة يف    ) (“دولــة أجنبيــة 
 .٥١٠-٥٠٨الصفحات 

 Commission on the responsibility of the Authors of: ( فيما يتعلق بأمهية هذه الـسابقة بوجـه خـاص، انظـر     )٤٢٤(

the war and on Enforcement of Penalties, 29 March 1919, Canergie Endowment for International Peace, 

Division of International Law, Pamphlet No. 32 :(’’ يف التسلــسل اهلرمــي ألصــحاب الــسلطة، لــيس مثــة
ــة صــاحبها مــن        ــة، مهمــا عــال شــأهنا، ذريعــة حلماي مــربر، حتــت أي ظــرف مــن الظــروف، ألن تكــون الرتب

ويـشمل ذلـك أيـضا حالـة رؤسـاء      . عندما تثبت هذه املسؤولية أمـام حمكمـة مـشكلة وفقـا للقـانون      املسؤولية  
وأثريت حجة تذهب إىل خالف ذلك بناء على احلصانة املزعومـة، وبوجـه خـاص احلرمـة املزعومـة،                . الدول

 القـانون احمللـي، وهـو    غري أن هذا االمتياز، يف حالة االعتراف به، إمنـا ُتمليـه الفعاليـة العمليـة يف      . لعاهل دولة 
غري أنه، حىت إذا كان العاهل يف بعض البلدان معفى من املالحقة يف حمكمـة وطنيـة مـن            . ليس امتيازا أساسيا  

وإذا ادُّعـي بـأن حـصانة العاهـل متتـد إىل مـا وراء       ... حماكم بلده، فإن املوقف من زاوية دوليـة خمتلـف متامـا          
إرسـاء املبـدأ القائـل بأنـه ال جمـال، حتـت أي ظـرف مـن الظـروف،             احلدود املذكورة أعـاله، فـإن ذلـك يعـين           

ومـن شـأن هـذا    . ملعاقبته حىت إذا ثبت ارتكابه ألفظع انتهاكات قوانني احلرب وأعرافهـا والقـوانني اإلنـسانية         
، American Journal of International Lawيـرد يف  . (‘‘االستنتاج أن يصيب ضمري البشرية املتحضرة بالصدمة

  ).١١٦، الصفحة )١٩٢٠ (١٩لد اجمل
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، والنظامــان )٤٢٥(ومواثيــق وأحكــام احملكمــتني العــسكريتني الــدوليتني يف نــورمربغ وطوكيــو      
؛ ونظـام رومـا     )٤٢٦(األساسيان للمحكمـتني اجلنـائيتني الـدوليتني ليوغوسـالفيا الـسابقة وروانـدا            

ويف هذا السياق، ذكر أيـضا مـشروع        . )٤٢٧(للمحكمة اجلنائية الدولية، وما إىل ذلك     األساسي  

__________ 
مبـدأ  ’’الـيت مفادهـا أن   ) dictum of the Nurnberg Tribunal(انظر ال سيما املالحظـة العـابرة حملكمـة نـورنربغ      )٤٢٥(

القانون الدويل الذي يكفل احلماية ملمثل دولة يف ظروف معينة ال ميكن أن يطبق علـى األعمـال الـيت يدينـها                      
وال ميكن ملرتكيب هذه األعمـال أن حيتمـوا خلـف مناصـبهم الرمسيـة               . ماال إجرامية القانون الدويل بوصفها أع   

ــة حملاكمــة جمرمــي احلــرب     (‘‘ لإلفــالت مــن العقــاب يف إجــراءات مالئمــة   حكــم احملكمــة العــسكرية الدولي
ــرأي املخــالف للعــضو الــسوفيايت  ( الرئيــسيني األملــان   تــشرين ١ســبتمرب و / أيلــول٣٠ نورنبــورغ -) مــع ال

وذكــر القاضــي ). Cmd. 6964, Misc. No. 12 (London: H.M.S.O 1946), p. 42 (١٩٤٦أكتــوبر /لاألو
إىل الــرئيس ترومــان بــشأن األســاس القــانوين ] ه[تقريــر’’يف ) Robert H. Jackson( جاكــسون. روبــرت هـــ

) ”Report to President Truman on the Legal Basis for Trial of War Criminals“(‘‘ حملاكمـة جمرمـي احلـرب   
كما ال ينبغي االعتراف هبذا الدفع بوصفه ذلك املبدأ املتقادم الذي يقضي بأن يتمتع رئيس الدولة                ’’: يلي ما

فهنــاك مــا يــدعو للــشك اســتنادا إىل أن هــذه الفكــرة إمنــا هــي مــن بقايــا   . باحلــصانة مــن املــسؤولية القانونيــة
حــال موقــف يتعــارض مــع املوقــف الــذي نتخــذه       وهــو علــى كــل   . االعتقــاد بــأن للملــوك حقوقــا إهليــة    

ــوقهم           إزاء ــأن حق ــّدعون ب ــون ي ــا مواطن ــاوى يرفعه ــام احملــاكم يف دع ــون أم ــا ميثل ــثريا م ــذين ك ــسؤولينا ال م
بــل إننــا  . وال نقبــل املفارقــة املتمثلــة يف أن تقــل املــسؤولية القانونيــة كلمــا عظُمــت القــوة        . انُتهكــت قــد

 أعلنــه قبــل ثالثــة قــرون كــبري القــضاة اللــورد كــوك إىل امللــك         املــسؤولة الــذي  احلكومــة  مببــدأ نتمــسك
ــيمس ــدما جـ ــّرح عنـ ــك  صـ ــأن امللـ ــانون   بـ ــسلطة اهللا والقـ ــضع لـ ــضا خيـ ــايل  ( ‘‘ أيـ ــع التـ ــى املوقـ ــاح علـ : متـ

www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/jackson/jack08.htm.  
 . على التوايل٦ و ٧املادتان  )٤٢٦(
حصانة رئيس الدولـة،   ( ٥٤، الصفحة )١٩٩٤(، املرجع السالف الذكر  )Watts( انظر بصفة خاصة واتس      )٤٢٧(

مطلقـة علـى األقـل فيمـا يتعـق بالقـانون اجلنـائي احمللـي العـادي لـدول أخـرى، فإهنـا ال بـد وأن                          وإن كانت   ”
؛ ويـشري هـذا املقطـع إىل رئـيس          ‘‘تكون مكيفة فيما يتعلق بـبعض اجلـرائم الدوليـة، مـن قبيـل جـرائم احلـرب                 

، احلاشــية ٨٩ملتقلــد ملنــصبه، وأكــد نفــس االســتثناء فيمــا يتعلــق بــرئيس الدولــة الــسابق يف الــصفحة  الدولــة ا
مل يكــن الطــابع املطلــق ’’ (١٢٦ و ١٢٥، الــصفحتان املرجــع الــسالف الــذكر، )Rousseau(وروســو ) ١٩٨

لـة، وأي فـرد   موضع جدال يف الفقه التقليدي الذي يرى أن رئيس الدو    ] حصانة رئيس الدولة  [هلذه احلصانة   
أما اليوم  . من أفراد أسرته أو حاشيته، ال خيضعون يف أي حال من األحوال للوالية القضائية اجلنائية األجنبية               

ــهاك للقــانون الــدويل      ــة انت ــدأ مــستبعدا إذا ُنــسب إىل رئــيس الدول ــار هــذا املب ، مث حييــل بــصفة  ‘‘فينبغــي اعتب
ــادة  خاصــة ــن معاهــدة فرســاي  ٢٢٧إىل امل ــذا امل).  م ــة يف     وه ــو الدولي ــة العف ــه موقــف منظم وقــف هــو ذات

)“United Kingdom: The Pinochet Case: Universal Jurisdiction and Absence of Immunity for Crimes 

Against Humanity” (1 January 1999), pp. 16-25 .(  انظر أيضا على سـبيل املثـال )Kerry Creque O’Neill, “A 

New Customary Law of Head of State Immunity? Hirohito and Pinochet”, Stanford Journal of 

International Law, vol. 38 (2002), pp. 295-298( ؛ وووترز )Wouters(   املرجع السالف الـذكر، الـصفحات ،
٢٦١-٢٥٩.  
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ويرى مؤيدو وجهة النظر هذه أن هناك مـربرا         . )٤٢٨(مدونة اجلرائم املخلة بسلم البشرية وأمنها     
آخر هلذا االستثناء يكمن يف عدم توافـق احلـصانة مـع الطـرح الـذي يفيـد بـأن اجلـرائم الدوليـة                        

لوالية القضائية العامليـة أو لآلليـات األخـرى الراميـة إىل املعاقبـة عليهـا يف إطـار         اخلطرية ختضع ل  
ويــصر مؤلفــون آخــرون بــاألحرى علــى أن حظــر بعــض اجلــرائم الدوليــة مكــرس   . )٤٢٩(عــاملي

باعتباره قاعدة مـن القواعـد اآلمـرة، وبالتـايل، ينبغـي أن ُيـرجح علـى قاعـدة مـنح احلـصانة إىل                        
ــستند رأي آخــر إىل هنــج شــامل إزاء تطــور   . )٤٣٠(لرفيعــي املــستوى املــسؤولني احلكــوميني ا  وي

النظــام القــانوين الــدويل واحلجــة القائلــة بــأن حظــر بعــض األعمــال بوصــفها جــرائم مبوجــب      
ومـن هـذا املنظـور،      . القانون الدويل يهدف إىل محاية املصاحل األساسية للمجتمع الدويل ككل         

تنافيا مع أي شـكل مـن أشـكال احلـصانة الـيت حتمـي               فإن مفهوم اجلرائم الدولية ذاته سيكون م      
وسيتواصـل أدنـاه حبـث خمتلـف هـذه النظريـات يف             . )٤٣١(األفراد خلف سـتار مناصـبهم الرمسيـة       

  .)٤٣٢(إطار احلصانة من حيث املوضوع
 وتـــسعى بعـــض احللـــول املقترحـــة هلـــذه املـــشكلة إىل إجيـــاد تـــوازن بـــني املـــصلحتني   - ١٥٢

ــتني يف ا  حلفــاظ علــى احلــصانة مــن حيــث األشــخاص مــن جهــة واملالحقــة     املتــضاربتني املتمثل
وهكـذا اقُتـرح علـى سـبيل املثـال، أنـه إذا كـان              . القضائية على اجلرائم الدولية من جهة أخرى      

ينبغــي إعطــاء األولويــة لقاعــدة احلــصانة يف القــضايا الــيت ال يكــون فيهــا احتمــال اإلفــالت مــن  
 دولــة املــسؤول ذاهتــا الرغبــة واالســتعداد  وبــصورة أخــص عنــدما يكــون لــدى (العقــاب واردا 

، فإنه ينبغي السماح مبمارسة الواليـة القـضائية   )ملمارسة الوالية القضائية اجلنائية على الشخص    
وهلـذا مـثال، يتوقـف إعمـال مبـدأ احلـصانة مـن              . اجلنائية األجنبية عندما يكون األمر غـري ذلـك        

ي إليهـا جهـاز مـن األجهـزة غـري خمتـصة             حيث األشخاص حيثما تكون حماكم الدولة اليت ينتمـ        

__________ 
، اجمللـد الثـاين،   ١٩٩٦ ... احلوليـة ( مـن شـرح اللجنـة هلـا     ٧ مـن مـشروع املدونـة والفقـرة     ٧ال سيما املـادة     )٤٢٨(

ولبحث هـذا الطـرح     . ولالطالع على نص املادة، انظر اجلزء األول، الفرع دال        ). ٥٧اجلزء الثاين، الصفحة    
  .‘٢’) أ(٣ -مبزيد من التفاصيل، انظر أدناه، الفرع باء

 International Law Association, “Final Report on the Exercise of Universal(انظــر علــى ســبيل املثــال  )٤٢٩(

Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences”, Report of the 69th Conference held in London, 

25-29 July 2000 (London, 2000), p. 416.(  
؛ وروبرتـسون  ٥٢٩ - ٥٢٦، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات     )Kamto(انظر على سـبيل املثـال كـامتو        )٤٣٠(

)Robertson( ،٤٠٩ و ٤٠٨، الصفحتان املرجع السالف الذكر. 
 ٢٧٦ و الــصفحتان ٢٦٢ - ٢٦٠، الــصفحات )١٩٩٩(، املرجــع الــسالف الــذكر )Bianchi(بيــانكي : انظــر )٤٣١(

 The Pinochet case: International Human Rights Law on Trial”, British Year Book of“: (انظر أيضا. ٢٧٧ و

International Law, vol. LXXI (2000), p. 49.(  
 .انظر الفرع باء أدناه )٤٣٢(
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للنظر يف اجلرائم املنسوبة إىل اجلهاز، أو عندما توجد أسـباب قويـة لالعتقـاد بـأن تلـك الدولـة                      
لن تقوم باملالحقة القضائية على اجلرائم أو أن سـلطاهتا املختـصة لـن تـتمكن مـن القـبض علـى                      

علــق بــاملركز اخلــاص للفــرد مرتكــب اجلرميــة ومقاضــاته بــسبب وجــود قواعــد وطنيــة خاصــة تت 
  .)٤٣٣(باألمر املعين
 ووفقــا لنظريــة مقترحــة أخــرى، ينبغــي مــنح احلــصانة مــن حيــث األشــخاص فقــط يف  - ١٥٣

حالة الزيارات الرمسية اليت تكون ضـرورية لـسري العالقـات الدوليـة، وميكـن علـى العكـس مـن                     
نظريـة يف نفـس     ومثـة   . )٤٣٤(ذلك رفض منحها عندما يكـون املـسؤول مـسافرا ألسـباب خاصـة             

االجتاه لكنها أكثر تفصيال شيئا ما تفيد بأنه ال جيوز رفض منح احلصانة من حيـث األشـخاص         
يف حالــة الزيــارات اخلاصــة، إال إذا تــسىن إثبــات أن الــسلطات املختــصة يف الدولــة الــيت متــارس 

لــس األمــن أو هيئــة دوليــة خمتــصة، مــن قبيــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو جم  (الواليــة القــضائية 
ذلـك املـسؤول نظـريا مناسـبا يف       ) أو مل يعـد تعَتـرب     (ال َتعتـرب    ) املتصرف مبوجب الفـصل الـسابع     

  .)٤٣٥(العالقات الدولية
  

  من حيث املوضوعاحلصانة   -باء   
 خالفا للحصانة من حيث األشخاص اليت تناوهلا الفـرع الـسابق، تغطـي احلـصانة مـن                  - ١٥٤

، أي التصرف الـذي صـدر عـن مـسؤول دولـة يف سـياق                حيث املوضوع األعمال الرمسية فقط    
ويبدو أن حتديد نطاق احلصانة من حيث املوضوع على هذا النحو أمـر مـسلم بـه         . أدائه ملهامه 

__________ 
ويشري املؤلف مع ذلـك إىل  . ٩٨٩-٩٨٦ الصفحات )٢٠٠٢(، املرجع السالف الذكر   )Gaeta(غايتا  : انظر )٤٣٣(

أن التأويل املقترح لن ينطبق يف حالة رؤساء الدول املتقلدين ملناصبهم الذين يضطلعون مبهام دسـتورية هامـة                   
 .ن ذلك قد يهدد هيكل الدولة األجنبية وسري شؤوهناوحساسة أل

 Leen De Smet and Frederik Naert, “Making or breaking international law? An international law: انظـر  )٤٣٤(

analysis of Belgium’s act concerning the punishment of grave breaches of international humanitarian law”, 

Revue belge de droit international, vol. 35 (2002), pp. 503-504. 
يـرى املؤلـف أن إقـدام    . ٦٠٦ و ٦٠٥ و ٦٠٠، املرجع السالف الذكر، الـصفحات     )Zappala(زاباال  : انظر )٤٣٥(

الدولة على رفض منح احلصانة لرئيس دولة أجنيب عندما تكون قـد قبلـت استـضافته يف زيـارة رمسيـة هلـا قـد                   
والغرض من الشرط اإلضايف احملـدد لـرفض        . يؤدي إىل تقويض العالقات الدولية بصورة ال ميكن السماح هبا         

وهلـذا الغـرض    : احلصانة يف حالة الزيـارات اخلاصـة هـو كفالـة عـدم مباغتـة رئـيس الدولـة وتفـادي التعـسف                      
ويالحـظ  ). ملرجـع نفـسه   ا (“ينبغي أن يوجـه إليـه نـوع مـن التحـذير بأنـه غـري مرغـوب فيـه يف بلـد أجـنيب                        ’’

 وال سيما يف الـدول الـيت        “بإمكان احملاكم الوطنية أيضا أن تستند إىل مبادئ ضبط النفس         ’’املؤلف أيضا أنه    
أثـر معـاكس    ”ويالحظ كذلك أنه إذا كان هلذا النهج        . جيوز فيها ألطراف خاصة أن حترك إجراءات جنائية       
للمـسائل املعنيـة     يبدو مـربرا مبـا    ”، فأنه   ‘‘ يف إقامة العدل   غري مرغوب فيه يتمثل يف إدخال اعتبارات السياسة       

 ).املرجع نفسه (“باألمر من طابع حساس للغاية
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ويف هــذا الــسياق، أشــارت حمكمــة . )٤٣٧( وقــد أيدتــه احملــاكم احملليــة)٤٣٦(يف األدبيــات القانونيــة
األعمــال الــيت ” إىل بــويت ضــد فرنــساجيالعــدل الدوليــة يف حكمهــا األخــري الــصادر يف قــضية  

ويف هـذا الـصدد،     . )٤٣٨(“ بـصفتهم أجهـزة للدولـة      ]املـسؤولني املعنـيني   [تندرج يف نطاق مهـام      
معــايري التمييــز بــني ) أ: (تطــرح عــدد مــن األســئلة الــيت تتمحــور حــول ثــالث مــسائل رئيــسية  

ــة يف ســياق أدائــه ملهامــه والتــصرف الــصادر عنــ     ه بــصفته التــصرف الــصادر عــن مــسؤول دول
ووجــود ) ج(مــن حيــث املوضــوع؛    واألشــخاص الــذين يتمتعــون باحلــصانة   ) ب(اخلاصــة؛ 

ــة         ــة اجلرميـ ــى طبيعـ ــاء علـ ــوع، بنـ ــث املوضـ ــن حيـ ــصانة مـ ــى احلـ ــرد علـ ــة تـ ــتثناءات حمتملـ اسـ
  .ارتكاهبا املدعى

  

__________ 
 .٢٠٧انظر بصفة خاصة املؤلفني املشار إليهم أعاله، احلاشية  )٤٣٦(
ملثـــال انظـــر علـــى ســـبيل ا. اعترفـــت احملـــاكم احملليـــة هبـــذا القيـــد يف الـــدعاوى اجلنائيـــة واملدنيـــة علـــى الـــسواء  )٤٣٧(

Federal Tribunal, Ferdinand et Imelda Marcos v. Office fédéral de la police (recours de droit 

administratif) ، ــذكر ــسالف ال  Court of Appeals for the Second Circuit, Republic of the؛ املرجــع ال

Philippines v. Marcos and others, 26 November 1986, 806 F 2d 344 (1986), p. 360 وردت يف ،
International Law Reports, vol. 81, pp. 581-599, at p. 597       وتعتـرف حبـصانة رئـيس الدولـة الـسابق، لكـن ،

 ,.Court of Appeals for the Fifth Circuit, Jimenez v. Aristeguieta et al ليس فيمـا يتعلـق باألعمـال اخلاصـة؛ و    

311 F.2d 547 (1962)يف، وردت  International Law Reports, vol. 33, pp. 353-359)     باسـتثناء الـدفع بعمـل
 ,Cour d’appel de Paris, Ex-Roi Farouk d’Egypte c. Christian Dior؛ و)الدولــة يف األعمــال اخلاصــة 

11 April 1957  ،  ر أيـضا   انظـ ). أيضا استبعاد الـدفع بعمـل الدولـة يف األعمـال اخلاصـة             (املرجع السالف الذكر
 .٢٠٦القرارات القضائية املشار إليها أعاله يف احلاشية 

غـري أنـه جيـدر باإلشـارة أن احملكمـة يف حكمهـا قـد                . ١٩١، الفقـرة    ٥٨، الـصفحة     جيبويت ضد فرنسا   قضية )٤٣٨(
على حصانة الدولـة نفـسها، انظـر املرجـع          ) أي احلصانة الوظيفية  (قاست احلصانة املوضوعية ملسؤويل الدول      

  :١٨٨-١٨٧، الفقرتان ٥٧الصفحة نفسه، 
 جيبويت ألول مـرة صـياغة مطالبـها فيمـا يتعلـق             ت ويف املرافعات الشفوية أمام احملكمة، أعاد      - ١٨٧”      

وادعـت عنـدها أن املـدعي العـام ومـدير األمـن الـوطين               . من الوطين باملدعي العام للجمهورية ومدير األ    
  :حتق هلما احلصانات الوظيفية

جيبويت من احملكمة هو أن تقـر بـأن الدولـة ال ميكنـها أن تعتـرب شخـصا يتمتـع مبركـز                       فما تطلبه   ’        
جهاز يف دولة أخرى شخصا مسؤوال جنائيـا مـسؤولية فرديـة عـن أعمـال قـام هبـا بتلـك الـصفة                        

فتلك األعمال يتعني اعتبارها يف القانون الدويل أعماال تـستند          . الرمسية، أي أثناء قيامها بواجباته    
  ‘ولة اليت بامسها تصرف اجلهاز وال تسند إىل الفرد الذي تصرف بصفة اجلهازلتلك الد

 وتالحــظ احملكمــة أن ذلــك املطلــب، هــو يف جــوهره، مطلــب حــصانة دولــة جيبــويت، الــيت    - ١٨٨”      
 .“من الوطين يستفيدان منهاسيقال بأن املدعي العام للجمهورية ومدير األ
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  “اخلاصة” مقابل األعمال “الرمسية”األعمال   -  ١  
  

  اعتبارات عامة  )أ(  
تــتعني معاجلتــها لــدى حتديــد النظــام القــانوين للحــصانة مــن حيــث   تتعلــق أول مــسألة - ١٥٥

ــز بـــني التـــصرف    ــايري التمييـ ــد معـ ــوع بتحديـ ــن ‘‘ اخلـــاص’’و ‘‘ الرمســـي’’املوضـ ــصادر عـ الـ
  .دولة جهاز
 ويثار التساؤل عما إذا كانت هذه املعايري تطـابق تلـك الـيت تـنظم إسـناد التـصرف يف                 - ١٥٦

وقد يقال أن هذه املسألة تبدو مرتبطـة        .  املشروعة دوليا  سياق مسؤولية الدولة عن األفعال غري     
والواقع أنه إذا كان ُينظـر إىل       . )٤٣٩(باملسألة األعم املتعلقة مبربرات احلصانة من حيث املوضوع       

احلصانة من حيث املوضوع على أهنا أثر من آثار املبدأ القائل بأن التصرف الصادر عـن جهـاز               
، فإنــه يبــدو أن هنــاك أســبابا قويــة )٤٤٠(غــي أن ُيــسند إىل الدولــةدولــة يف ســياق أدائــه ملهامــه ينب

غـري  . )٤٤١(للتوفيق بني نظام احلصانة وقواعد إسناد التـصرف ألغـراض حتديـد مـسؤولية الـدول               
، تبقى معـايري    )٤٤٢(أنه أيا كان املوقف املتخذ بشأن مربرات احلصانة املوضوعية ملسؤويل الدولة          

ول مصدرا مهما لالسترشاد يف حتديد ما إذا كـان يـتعني           إسناد التصرف يف سياق مسؤولية الد     
  .ألغراض تلك احلصانة‘‘ خاصا’’أو ‘‘ رمسيا’’اعتبار عمل ما عمال 

نـصا واضـحا     دوليـاً  املـشروعة  غـري  األفعال عن الدول سؤوليةاملتعلقة مب  املواد ال تورد    - ١٥٧
 املعـين  اجلهـاز  أداء سـياق  يف متقـد    الدولـة  أجهـزة  أحد تصرفيما إذا كان    ف لبتا معياربشأن  

ــ.الرمسيــة لوظائفــه  بعبــارة )٤٤٣(الــيت تتجــاوز حــدود الــسلطة  األفعــالب  املتعلقــة٧ املــادة نص وت
__________ 

 .حظات االستهاللية للجزء الثاين أعاله، املال٩٢-٨٨انظر الفقرات  )٤٣٩(
  . أعاله٢١٤انظر احلاشية  )٤٤٠(
  :٧٤، الفقرة Jones, Lord Hoffmann)( ، اللورد هوفمان جونزانظر فيما خيص هذه النقطة  )٤٤١(

يفيد أن الظروف اليت تتحمل فيها دولة ما املـسؤولية عـن عمـل               لقد كان االفتراض السائد حىت اآلن     ”      
لقانون الدويل تعكس الظروف اليت يتمتع فيها املسؤول باحلصانة يف القـانون احمللـي              أحد مسؤوليها يف ا   

فـإذا كانـت مثـة وسـيلة انتـصاف ضـد دولـة مـا أمـام حمكمـة دوليـة،                      : وهذا االفتراض منطقـي   . األجنيب
ويتــضح مــن القــضايا واملــواد . تكــون وســيلة انتــصاف ضــد املــسؤول نفــسه يف حمكمــة حمليــة ينبغــي أال
ملتعلقة مبـسؤولية الـدول أن الدولـة تكـون مـسؤولة عـن األعمـال املرتكبـة حتـت لـواء الـسلطة                        األخرى ا 

العامـــة، بـــصرف النظـــر عمـــا إذا كـــان مـــأذون هبـــا أو كانـــت قانونيـــة مبوجـــب القـــانون احمللــــي            
  .“الدويل القانون أو

انظـر  . من حيث املوضـوع   وقُدم مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدول أخرى بوصفه تربيرا للحصانة              )٤٤٢(
، Lord Millet؛ و ٦٤٢، الـصفحة  Lord Saville of Newdigate، )٣رقـم   (بينوشـيه قـضية  : علـى سـبيل املثـال   

 .٦٥٨، الصفحة Lord Phillips of Worth Matravers؛ و ٦٤٥الصفحة 
 :يلي ، على ما“جتاوز حدود السلطة أو خمالفة التعليمات”، املعنونة ٧تنص املادة  )٤٤٣(
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 الكيـان  أو الـشخص  أو اجلهـاز ” علـى  يـتعني تـنص علـى أنـه        حيـث  ،الـشرط  هـذا  لىع بسيطة
ــصرف] أن[ ــذه يت ــصفة هب ــد. “ال ــة شــرح أن بي ــق اللجن ــادة املتعل ــى ينطــوي ٤ بامل  بعــض عل

 أن التحديـد  وجـه  علـى  الـشرح  يـبني  الـصدد،  هـذا  ففـي . )٤٤٤(املـسألة  هـذه  بشأن التوضيحات
 الطــابع أو تــصرفه وراء الكامنــة األســباب ال، للفــرد “الظــاهرة الــسلطة” وهــ القــاطع االعتبــار
 :التصرف هذا به يتسم قد الذي التعسفي

 كــان وأ مــشروعة غــري أو خفيــة بواعــث لديــه كانــت املعــين الــشخص أن احتمــال”  
 يتـصرف  فحيثما. بصلة الغرض هذا إىل ميت ال أمر هو العامة السلطة استخدام يسيء
 ستنـسب  املعنية األفعال فإن السلطة، قناع حتت أو ظاهرة، رمسية بصفة كهذا شخص

 جهــاز وحالـة  حبتـة  شخــصية تـصرفات  حالـة  بــني اخللـط  ينبغـي  وال. [...] الدولـة  إىل
 ينتـهك  أو سـلطته  حـدود  يتجـاوز  تـصرفا  ذلـك  مع ويتصرف الصفة هبذه عمله يؤدي
 تـصرف  قـد  اجلهـاز  يكون األخرية، احلالة هذه ففي. تشغيله طريقة حتكم اليت القواعد

 عنــد احلــال، بطبيعــة وســيتعني. ٧ املــادة تؤكــده املبــدأ وهــذا الدولــة، باســم ذلــك مــع
 يـد التوك(.)٤٤٥(“اوظروفهـ  وقائعهـا  أسـاس  علـى  حالـة  كل تناول االختبار، هذا تطبيق
 .)ة حمذوفةاشياحل ؛مضاف

ــة األدبيــات وتؤيــد - ١٥٨ ــة مــا حــد إىل القانوني ــر “الظــاهرة الــسلطة” أمهي  الطبيعــة يف تقري
 مـن  الدولـة  سؤويلمـ  حـصانة   حتديـد  ألغـراض  ،االمتناع أو للتصرف “اخلاصة” أو “الرمسية”

__________ 
يعترب فعال صادرا عن الدولة مبقتضى القانون الدويل تصرف جهاز مـن أجهزهتـا أو شـخص أو كيـان            ”      

خمول صـالحية ممارسـة بعـض اختـصاصات الـسلطة احلكوميـة إذا كـان اجلهـاز أو الـشخص أو الكيـان                    
). التوكيــد مــضاف. (“يتــصرف هبــذه الــصفة، حــىت ولــو جتــاوز حــدود ســلطته أو خــالف التعليمــات   

 .٧٦، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١ ... حولية
 :، على ما يلي“تصرفات أجهزة الدولة”، املعنونة ٤تنص املادة  )٤٤٤(

يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولـة فعـال صـادرا عـن هـذه الدولـة مبقتـضى القـانون الـدويل،                         - ١”      
قـضائية أم أيـة وظـائف أخــــرى، وأيَّـا كـان             سواء أكـان اجلهـاز ميـارس وظـائف تـشريعية أم تنفيذيــــة أم                

املركــز الذي يشغله يف تنظيم الدولة، وسـواء أكانـت صـفته أنـه جهـاز مـن أجهـزة احلكومـة املركزيـة أم                         
 .جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة

 .رجع نفسه امل.“يشمل اجلهاز أي شخص أو كيان له ذلك املركز وفقا للقانون الداخلي للدولة - ٢      
. ٥٣، الـصفحة  ٧٧، الفقـرة  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ ...حولية  ،  ٤من شرح املادة    ) ١٣(الفقرة   )٤٤٥(

، ٧مـن شـرح اللجنـة املتعلـق باملـادة           ) ٨(يف الفقرة   أيضا   “للسلطة الظاهرة ”وترد إشارة إىل الطبيعة احلامسة      
سلطته متجـاوزا لـ   ، ويكـون    ) عـن القيـام بـه      ميتنـع أو  (لدولـة    الذي يقوم به أحـد أجهـزة ا        العملبني أن   ي الذي
يقـال أو يبـدو أن ذلـك    ” صادرا عن الدولة، شريطة أن  مع ذلك عمال لتعليمات اليت تلقاها، يعترب   ل خمالفا أو

يتــصرفون ] مــسؤولو الدولــة[وباختــصار، فاملــسألة هــي مــا إذا كــان  . [...] اجلهــاز يــضطلع مبهامــه الرمسيــة 
 .٥٩؛ املرجع نفسه، الصفحة ) حمذوفة؛ احلاشيةالتوكيد مضاف (“بسلطة ظاهرة



A/CN.4/596
 

136 08-29073 
 

 األسـباب  تبـار االع يف يأخـذ  ال أنـه  إىل بـالنظر  ،املعيـار  هذا أن يبدو لكن. )٤٤٦(املوضوع حيث
 قــراره يف الــدويل القــانون معهـد  اعتمــده الــذي املوقــف مـع  يتوافــق ال املعــين، للفــرد الشخـصية 

 ورغـم . )٤٤٧(الـسابقني  احلكومات أو الدول لرؤساء الوظيفية باحلصانة يتعلق فيما ٢٠٠١ لعام
 طلعوااضـ  الـيت  باألعمـال  يتعلـق  فيمـا  باحلـصانة  يتمتعـون  السابقني الدول رؤساء بأن االعتراف

 مـن  اسـتثناء  علـى  تـنص  القـرار  من ١٣ املادة فإن ،)٤٤٨(مناصبهم توليهم خالل رمسية بصفة هبا
ــذه ــيت احلــاالت يف احلــصانة ه ــارس” ال ــا مت ــك فيه ــال تل ــن األعم ــصلحة أجــل م  شخــصية م
 تــشمل ال املوضــوع حيــث مــن احلــصانة أن القانونيــة األدبيــات يف أيــضا واقتــرح. )٤٤٩(“حبتــة

 اللـورد  أعـرب  وقد. )٤٥٠(شخصية ألسباب رئيسية أو حصرية بصورة هبا يضطلع اليت األعمال
 .)٤٥١(بينوشيه قضية يف مماثل رأي عن كريغهيد أوف هوب

 يـضطلع  مـا  تغطـي املوضوع   حيث من احلصانةمسألة أخرى تتعلق مبا إذا كانت        ومثة - ١٥٩
 متباينـة  مواقف ليةاحمل احملاكم اعتمدت قد و .سلطاهتم جتاوز أعمال من الدولة يف املسؤولون به

 فـض ُر حـني  ويف. عامـة  بـصفة  ةالـسلط  تجـاوز ت الـيت  األعمـال فيما يتـصل ب    احلصانة مسألة إزاء
 الـدول  سؤويلملـ  صانةمـنح احلـ    بـأن  الـدفع  أيـضا  مت ،)٤٥٢(احلـاالت  هـذه  مثل يف احلصانةالدفع ب 

__________ 
ــى وجــه اخلــصوص،    )٤٤٦( ــذكر ، Wattsانظــر عل ــسالف ال ــصفحة )١٩٩٤ (املرجــع ال ــدو أن ”: ٥٦، ال ــاريب  املعي

مارسـة  امل حتـت رايـة الـسلطة العامـة لـرئيس الدولـة أو يف إطـار                  مت قـد    التصرف املعـين   ما إذا كان     هواحلاسم  
 .“لطةبينة لتلك السال

 . أيضا على رؤساء احلكومات السابقني١٤ و ١٣ من القرار، تنطبق املادتان ١٦وفقا للمادة  )٤٤٧(
باحلـصانة  [...] ” من القرار، اليت تنص على أن رئيس الدولـة الـسابق ال يتمتـع                ١٣املادة   من   ٢انظر الفقرة    )٤٤٨(

دارية، إال فيما خيص األعمال الـيت أداهـا يف سـياق        من الوالية القضائية يف اإلجراءات اجلنائية أو املدنية أو اإل         
يف وردت ؛ “ [...]الوظــــائفذه هبـــ  باالضــــطالعالــــيت تتـــصل  األعمـــال   الرمسيــــة، وبوظائفـــه اضـــطالعه  

Institut, Annuaire ،٧٥٣، الصفحة املرجع السالف الذكر. 
 .املرجع نفسه )٤٤٩(
ال يتمتـع الرؤسـاء     [...] ” (٤٠٢، الـصفحة    ، املرجـع الـسالف الـذكر      Robertsonانظر على وجه اخلـصوص       )٤٥٠(

 مــن حيــث(مقيــدة الــسابقون، إىل جانــب األعــوان مثــل اجلنــراالت ورؤســاء الــشرطة والــوزراء، إال حبــصانة  
قـاموا هبـا    تـشمل األعمـال الـيت    كـن ال ، تغطـي مجيـع األعمـال الـيت اضـطلعوا هبـا بـصفة رمسيـة، ول          )املوضوع

 ).“ملنفعتهم اخلاصة
 Lord Hope( يف هذا الصدد، أشار اللـورد هـوب أوف كريغهيـد   و. ٦٢٢ ، الصفحة)٣رقم  (هبينوشيقضية  )٤٥١(

of Craighead ( األعمـال اجلرميـة الـيت يرتكبـها رئـيس      ”يف حالـة  املوضـوع  إىل استثناء من احلصانة من حيث
قـد اللـورد   وقـد انت . “سلطته كـرئيس للدولـة  ، متسترا وراء الدولة يف واقع األمر ألغراض أو مصاحل شخصية 

 ).٩٢الفقرة (أمام جملس اللوردات ] جونس [Jonesهوفمان هذا املوقف يف قضية 
انظر االجتهاد القضائي لعدة حماكم يف الواليات املتحدة فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات املدنيـة؛ فـانظر علـى سـبيل           )٤٥٢(

 ,.District Court, Northern District of California, Jane Doe I, et al., Plaintiffs, v. Liu Qi, et alاملثـال  

Defendants; Plaintiff A, et al., Plaintiffs, v. Xia Deren, et al., Defendants, Nos. C 02-0672 CW, C 02-
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 القـانوين  بعالطـا  علـى  توقـف ي ال وظـائفهم  أداء سياق يف هبا اضطلعوا اليت باألعمال يتعلق فيما
املوقــف الــذي مفــاده أن احلــصانة مــن حيــث    أن يبــدوو. )٤٥٣(األعمــال هلــذه القــانوين غــري أو

__________ 
0695 CW, 349 F.Supp.2d 1258, pp. 1285ff. ) قــانون ل عنــد تطبيقهــا، االبتدائيــة االحتاديــةبينــت احملكمــة

لواليات املتحـدة علـى قـضية رفعهـا املنتـسبون إىل حركـة فـالون غونـغ ضـد            جنبية يف ا  ات السيادية األ  صاناحل
 األعمال قـد نفـذت حتـت رايـة          كونإن جمرد   ”: مسؤويل احلكومة احمللية يف مجهورية الصني الشعبية، ما يلي        

اعتبارهـا  بة  لدولـ ة عـن هـذه األعمـال إىل ا        سؤولياملـ  إلسنادثل أساسا   مي أن   وهو أمر ميكن  السلطة،   القانون أو 
واعتـربت احملكمـة أن املـسألة القانونيـة هـي      . “احلـاكم صادرة عنـها، ال تكفـي ملـنح املـسؤول املعـين حـصانة               

إذا كانت األعمال اليت يقوم هبا أحد املسؤولني، واليت متثل انتهاكا للقوانني الرمسية لبلـده لكـن ُيـرخص                    ما”
تعتـرب مندرجـة ضـمن نطـاق الـسلطة املمنوحـة لـذلك              هبا مبوجب سياسة غري رمسيـة خفيـة للدولـة، ميكـن أن              

، ومــن مث رفــضت طلــب املــدعى عليــه منحــه احلــصانة “الــسيادية األجنبيــةصانة احلــاملــسؤول مبوجــب قــانون 
ــا كانـــت    ألن ــانون الـــصيين ”انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان املـــدعى بوقوعهـ ــة للقـ ــسه،  (“خمالفـ املرجـــع نفـ

االبتدائيـة االحتاديـة     األخرى املشار إليها يف قـرار احملكمـة          وإضافة إىل القضايا  . ))١٢٨٨-١٢٨٧ الصفحتان
 Court of Appeals for the Ninth Circuit, In re: انظـر أيـضا  و، )١٢٨٣-١٢٨٢املرجـع نفـسه، الـصفحتان    (

Estate of Ferdinand Marcos, Human rights litigation. Maximo Hilao, et al., Class Plaintiffs; Vicente 

Clemente, et al., Class Plaintiffs; Jaime Piopongco, et al., Class Plaintiffs. Plaintiffs-Appellees, v. 

Estate of Ferdinand Marcos, Defendant-Appellant, 16 June 1994, 25 F.3d 1467, p. 1472 وردت يف ،
International Law Reports, vol. 104, pp. 199-133 ) أن األعمال املتعلقـة بالتعـذيب، واإلعـدام،    رأت احملكمة

تندرج ضمن السلطات املمنوحـة للـرئيس مـاركوس حـىت خـالل فتـرة شـغله ملنـصبه، وبالتـايل،                      واالختفاء ال 
 ,District Court (District of Massachusetts), Teresa Xuncax, et al., Plaintiffs؛ و )احلـصانة تـسري عليهـا    ال

v. Hector Gramajo, Defendant; Dianna Ortiz, Plaintiff, v. Hector Gramajo, Defendant, Judgment of 15 

April 1995, 886 F.Supp. 162, p. 175)         حيث رفضت احملكمـة احملليـة مـنح احلـصانة لـوزير الـدفاع الـسابق يف
ــا    ــدعى بارتكاهب ــال امل ــاء، والت  (غواتيمــاال ألن األعم ــوجزة، واالختف ــإجراءات م ــدام ب ــذيب، واحلجــز  اإلع ع

جتــاوزت كــل مــا ميكــن أن يعتــرب قانونيــا يف نطــاق   ”) التعــسفي، واملعاملــة القاســية وغــري اإلنــسانية واملهينــة 
 ,District Court, Southern District of New York, Bawol Cabiri؛ و )“السلطات الرمسيـة املمنوحـة لغرامـاجو   

Plaintiff, v. Baffour Assasie-Gyimah, Defendant, 18 April 1996, 921 F.Supp. 1189, p. 1198)  بينــت
: ، يف رفضها احلصانة للمدعى عليـه، وهـو مـسؤول عـن األمـن مـن غانـا، مـا يلـي                      االبتدائية االحتادية احملكمة  

وهــو .  بأنــه ارتكبــها تنــدرج يف نطــاق ســلطاتهاملــدعى أعمــال التعــذيب أن يــزعم غييمــاه ال - إن إسيــسي”
وتــرى احملكمــة أن . [...] ال غــري حمظــورة مبوجــب قــوانني غانــا؛ وال ميكنــه ذلــكهــذه األعمــيــدعي بــأن  ال

 نائـب  بـصفته املمنوحـة لـه   الـسلطة  تجـاوز نطـاق   تغييماه قد ارتكبـها    -  بأن إسيسي  املدعىأعمال التعذيب   
 احلــصاناتاملنــصوص عليهــا يف قــانون احلــاكم وعليــه، فإنــه ال يتمتــع حبــصانة . يف غانــاالــوطين األمــن مــدير 

 ).“إزاء املطالبات اليت قدمها كابرييالسيادية األجنبية 
 Lord Bingham of (انظر على سبيل املثال، يف سياق القضايا املدنيـة، موقـف اللـورد بينغهـام أوف كورهنيـل      )٤٥٣(

Cornhill(              إزاء القرار الذي اختـذه جملـس اللـوردات يف قـضية Jones]  ؛ واحلكـم الـصادر     ١٢، الفقـرة    ]زجـون
الـصادر  ] (نيجيفي ضـد ميلـر وآخـر    [Jaffe v. Miller and othersريو يف قضية امة االستئناف يف أونتعن حمك

إين أرى أن ” (International Law Reports, vol. 95, pp 446-467, at p. 460يف  والـوارد ، )Finlayson J. Aعـن  
لـدى حـاكم    م كمـوظفني    أن جيـردهم مـن مركـزه      ميكـن    املدعى عليهم ال     تصرفلوصف  النعوت  استخدام  

 األعمـال   إىل اعتبـار تلـك     حبـد ذاهتـا      تفـضي وإن الطبيعة غري القانونية واخلبيثة لألعمال املـدعى هبـا ال            . أجنيب
وعليه، وحـىت مـع إتاحـة    ” (٤٦٢-٤٦١ويف الصفحتني . )“ عن نطاق املهام الرمسية للمدعى عليهم   خارجة
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املوضوع تبقى سارية فيما يتعلق باألعمال اليت تتجاوز السلطة كـان قـد اختـذه يف وقـت مبكـر       
 احملـافظ كولـوت  ، وزير العـدل يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف قـضية             ١٧٩٧يعود إىل عام    

)Governor Collot case()بـه  اعترفـت  الـذي  - املبـدأ  إىل مـستندا  الـرأي  هـذا  يكـون  وقد. )٤٥٤ 
 تجـاوز ت الـيت  األعمـال  أن مفـاده  والـذي  - الدول مبسؤولية املتعلقة ٧ املادة يف بوضوح اللجنة
ــسلط ــسند إىل   ةال ــةتظــل ت ــد ألغــراض الدول ــسؤولية حتدي ــد. )٤٥٥(امل ــات أن بي ــة األدبي  القانوني

__________ 
 إمـا مبوجـب   سـارية احلصانة تكون مطلقة عندما تكون   فإن  ،  احلصانةيف  لنهج التقييدي اجلديد    تطبيق ا اجملال ل 

املزعومـة  وإين أرى أن األعمال غـري القانونيـة         . أو مبوجب قانون حصانة الدولة    االنكلوأمريكي  القانون العام   
مبوجـب قـانون حـصانة        أو  االنكلـوأمريكي  ال جترد املدعى عليهم من حصانتهم سواء مبوجب القـانون العـام           

 ,District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division, Plaintiffs A, B, C, Dظـر أيـضا   ان). “الدولة

E, F, and Others Similarly Situated, Wei Ye, and Hao Wang, Plaintiffs, v. Jiang Zemin and Falun Gong 

Control Office (A.K.A. Office 6/10), Defendants, No. 02 C 7530, 12 September 2003, 282 F.Supp.2d 

875, p. 883) ”بإسـاءة اسـتعمال سـلطة شـرطة     ’ باحلصانة من املطالبات النامجـة عـن االدعـاءات    ةتتمتع الدول
، كانـت  أيـا كانـت فظاعـة إسـاءة اسـتعماهلا     ممارسة قوات شـرطة الدولـة األجنبيـة لـسلطاهتا،       ’ألن  ‘ ]الدولة[

اململكــة العربيــة انظــر قــضية . ‘النظريــة التقييديــة، ممارســة ســيادية بطبيعتــهاتعتــرب منــذ أمــد طويــل، ألغــراض 
 Saudi Arabia v. Nelson,507 U.S. 349, 361, 113 S.Ct. 1471, 123 L.Ed.2d 47 الـسعودية ضـد نيلـسون   

 .“ة ومن البديهي أن ينطبق األمر نفسه على رئيس الدول.(1993)
ت علـى حـاكم جزيـرة غوادلـوب         فيما يتصل بقضية مدنيـة رفعـ       ما يلي  لواليات املتحدة وزير العدل يف ا   بني   )٤٥٤(

السفينة هو عمل رمسي قام به املدعى عليـه  حجز أميل إىل االعتقاد بأنه إذا قبل بأن    إين  ”: الفرنسية، كالوت 
، فـإن ذلـك حبـد ذاتـه يعتـرب           متـسترا وراء تلـك الـسلطات       أو   ، حاكمـا  بـصفته مبوجب السلطات املمنوحة لـه      

 يف ةبـسيط خمالفـة   غـري ملـزم باإلجابـة يف حماكمنـا علـى أي             جوابا كافيا علـى دعـوى املـدعي؛ فاملـدعى عليـه           
 مـدى يف بلده هي اليت حتدد علـى النحـو املالئـم أو املناسـب           القائمة دستوريا   ن السلطات   إممارسة سلطاته؛ و  

 J. B. Moore, A Digest of International Lawيف وردت ، و)التوكيــد يف األصــل (“الــسلطة املمنوحــة لــه

(1906), vol. II, p. 23. 
 :Mizushima Tomonori, “The Individual as Bbeneficiary of State Immunityانظـر فيمـا خيـص هـذه املـسألة       )٤٥٥(

Problems of the Attribution of Ultra Vires Conduct”, Denver Journal of International Law and Policy, 

vol. 29 (2000-2001), p. 276 :”موضـع مناقـشة إىل   ابـسيط  الذي يبـدو  ب وضع هذا السؤاليعزى أحد أسبا 
املتجــاوز  املــسؤولني يف الدولــة تــصرفحجــة تتعلــق مبــسؤولية الدولــة مبوجــب القــانون الــدويل، مفادهــا أن   

 انظر أيضا موقف اللـورد هوفمـان يف قـضية       . “الدولةيسند إىل   ، عمال   على األقل  يكون، إىل حد ما   للسلطة  
Jones  التايل يبدو من الواضح أن الدولة تتحمل املـسؤولية مبوجـب القـانون الـدويل إذا قـام      وب ”:٧٨، الفقرة

كانـت األعمـال غـري    حـىت وإن  أحد املسؤولني فيها، حتت راية سلطتها، بتعذيب أحد مواطين دولـة أخـرى،      
عمـال  فالدفع، ألغراض حصانة الدولة، حبجـة أن الـشخص املعـين مل يقـم بتلـك األ           . قانونية وغري مرخص هبا   

 .“واحلصانة بصفته الرمسية سيخلق نوعا من عدم التوافق بني املسؤولية
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 الــيت األعمــال تــشمل الاملوضــوع  حيــث مــن احلــصانة أن  علــى حجــج مفادهــاتنطــوي أيــضا
 .)٤٥٦(الرمسية ةالوالي تجاوزت

ــة غــري األعمــال اعتــربت وإذا - ١٦٠ ــة، أو القانوني ــدأ، حيــث مــن اجلرمي ــة غــري” املب  “رمسي
 قـسط  من سُيجرَّد ذاته حبد “احلصانة” مبدأ فإن ،املوضوع حيث من احلصانة حتديد ألغراض

 اجلـسيمة  االنتـهاكات  كانـت  إذا مـا  مـسألة  يناقـشون الـُشراح    بيـد أن  . )٤٥٧(مـضمونه  نم كبري
 مبوجــب جنائيــة مــسؤولية املعــين الفــرد حتمــل الــيت االنتــهاكات ســيما وال – الــدويل للقــانون

__________ 
ميكــن ملــسؤول يف الدولــة، يف ســياق املمارســة ”: ٦٦، الــصفحة املرجــع الــسالف الــذكر، van Alebeek :انظــر )٤٥٦(

مبوجـب   ايـة مؤهلـة للحم  الرمسية، أن يرتكب أعماال ال تندرج ضمن واليته الرمسية وال تكون             لوظائفهاملزعومة  
 ).احلاشية حمذوفة (“املوضوع احلصانة من حيث

ليس مـن  ”،  )٦٢٢، الصفحة   )٣رقم  ( بينوشيهيف قضية   كريغهيد   اللورد هوب أوف     بينهبعبارة أخرى، وكما     )٤٥٧(
عـن رأي    وأعرب اللورد غـوف أوف تـشيفيلي      .“ قانونيا للحصول على احلصانة    التصرف أن يكون    الضروري

، املرجـع الـسالف الـذكر،    ”Verhoeven, “Rapport provisoireوانظر أيـضا  . ٥٩٩ الصفحة مماثل، املرجع نفسه،
يف مجيع األحوال، ال ميكن أن تعترب األعمال املرتكبـة بـصورة غـري قانونيـة            [...] ” :٣٩، الفقرة   ٥٣٨الصفحة  
 - ن أعواهنــا أو أي عــون مــ- رئــيس الدولــة وظــائف بــالنظر إىل أن “اصــةاخل”  مــضطلعا هبــا بالــصفةأعمــاال

إسـناد  فيمـا يتعلـق بإمكانيـة        و ).احلاشـية حمذوفـة    (“. [...]ميكن أن تنطوي أبدا على تـصرفات غـري قانونيـة           ال
إن ”: ١٥٨٦، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة         Sison انظـر أيـضا      ،ألعمـال غـري القانونيـة     ل “رمسيةال” الصفة

 الشخصية يفتقـر كـثريا إىل       املضطلع هبا بالصفة   واألعمال    الرمسية  املضطلع هبا بالصفة   األعمال[...] التمييز بني   
. فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكـون تـصرف رئـيس الدولـة غـري قـانوين أو إجرامـي                   . الوضوح يف بعض األحيان   

قد قام هبذه األعمال بصفته الرمسية      تقرير ما إذا كان     ويف هذا الصدد، تكون املسألة اليت تستدعي االهتمام هي          
فهناك من جهة من يعترب أن األعمال غري القانونية أو اجلرميـة هـي بـصريح العبـارة جـرائم        . ه الشخصية أم بصفت 

، Wattsيف معرض اإلشارة إىل احلاشية  [احلصانة  تربر  عادية يرتكبها الشخص بصفته الشخصية ال أعماال رمسية         
املرجــع الــسالف الــذكر،  ، Jimenez v. Aristeguieta قــضية، و٥٦، الــصفحة ٢٠٠٦املرجــع الــسالف الــذكر،  

 ،بــاألجهزة التابعــة ملكتبــه مــستعينا  ،، ميكــن أيــضا أن يرتكــب رئــيس الدولــة جرميــة  غــري أنــه]. ٣٥٣الــصفحة 
ووفقا لوجهة النظر هـذه، فـإن رئـيس الدولـة يتمتـع باحلـصانة مـن الواليـة                   .  كرئيس للدولة  بوظائفهلالضطالع  

 الـسلطة  وراء ستارإذا كانت اجلرمية قد ارتكبت  ،  قوانني دولته القضائية بغض النظر عن مشروعية العمل وفقا ل       
، ٦٨٨، الـصفحة  )“٣ رقـم   بينوشـيه قضية  ”(، املرجع السالف الذكر،     Fox؛ وانظر   )احلاشية حمذوفة . (“العامة

اللـورد  فيمـا خيـص   إال  ما يبـدو،  على” ينطوي ضمنا بينوشيه إىل أن القرار الصادر يف قضية يف معرض اإلشارة  
؛ “بـشأنه احلـصانة  يـدعي   أن  الـسابق  بالقتـل هـو عمـل رمسـي جيـوز لـرئيس الدولـة             اإلذن  أن    قبول ، على ميليت

لكــن املــشكلة نفــسها تنــشأ أيــضا فيمــا يتعلــق  ”: ١١٢، الــصفحة )١٩٩٤ (املرجــع الــسالف الــذكر، Watts و
 أي ظــرف مــن  مــا إذا كــان التــصرف اإلجرامــي ميكــن أن يعتــرب يفأيبرؤســاء احلكومــات ووزراء اخلارجيــة، 

رح فيمـا   وليس هناك إجابة سهلة أو مباشرة على هذا التساؤل؛ وكما اقتُـ           .  الرمسية وظائفهمالظروف جزءا من    
يتعلق برؤساء الدول، يبدو أن املعيار احلاسم يف هذا الصدد هـو مـا إذا كـان تـصرف رئـيس احلكومـة أو وزيـر                 

، ويف هـذه احلالـة ينبغـي أن يتمتـع باحلمايـة             لوظائفـه  على ذلـك النحـو قـد مت يف إطـار املمارسـة البينـة               اخلارجية
يـشري الكاتـب مـن جهـة أخـرى إىل        و). احلواشـي حمذوفـة   . (“املتواصلة اليت متـنح فيمـا يتعلـق باألعمـال الرمسيـة           

تترتـب عليـه   باألعمال الرمسية اليت تنطوي على تصرف ” فيما يتعلق “هذه احلصانة املتواصلة  منح  استثناء من   ”
 .١١٣؛ املرجع نفسه، الصفحة “مبوجب القانون الدويللفردية املسؤولية ا
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 الدولـة  سؤويلمـ  حـصانة تقريـر    ألغـراض  “رمسية أعمال” بأهنا توصفتظل   - الدويل القانون
 بــني للــصلة خمــصص أدنــاه،مطلــب  يف املــسألة هــذه مناقــشة وتتواصــل.  املوضــوعحيــث مــن

 .الدولية اجلرائم حتدد اليت والقواعداملوضوع  حيث من احلصانة

 الـسيادة  أعمـال  بـني  التمييـز  كـان  إذا مـا  هـي ، و فيهـا  النظـر  ينبغـي  أخـرى  مسألةمثة  و - ١٦١
 أيـضا  ينطبـق  ،)٤٥٨(الدولـة  حـصانة  سـياق  يفباملوضوع   صلة له أن يبدو الذي اإلدارة، وأعمال

 ورغـم أن تنـاول هـذه املـسألة مل يـتم             .الدولـة  ملـسؤويل املوضـوع    حيـث  مـن  احلصانة سياق يف
 .)٤٥٩(القانونيـة  األدبيـات وعرضـية، فـإن اآلراء قـد تـضاربت بـشأهنا يف              متواترة غري بصورة إال

راض ألغــ أيــضاباملوضــوع  صــلة اإلدارة وأعمــال الــسيادة أعمــال بــني للتمييــز أن اقُتــرح ولــئن
 يفباملوضـوع    صـلة  التمييـز  هلـذا  لـيس  أنهكذلك   ارتئيفإنه  ،)٤٦٠(الدول مسؤويل حصانة حتديد
 أعمـاال  تعتـرب دائمـا    الدولة أجهزةأحد   هبا يضطلع اليت اإلدارة أعمال نأو ،)٤٦١(األخري السياق

 أن بينـت  حيـث  ،النمـسا  يف العليـا  احملكمـة  األخـري  املوقـف  هـذا  اعتمـدت  وقـد . )٤٦٢(“رمسية”
__________ 

 ال تــشري صــراحة إىل ٢٠٠٤صانات الــدول وممتلكاهتـا مــن الواليــة القـضائية   حلــرغـم أن اتفاقيــة األمــم املتحـدة    )٤٥٨(
صانة االحتجـاج حبـ  قائمـة بعـدة حـاالت ال ميكـن فيهـا        تـورد   الفرق بني أعمـال الـسيادة وأعمـال اإلدارة، فإهنـا            

ــة ال ــواد  (دول ــي    ١٧ إىل ١٠انظــر امل ــا يل ــوايل مب ــى الت ــة عل ــة ”، املتعلق ــامالت التجاري ــود العمــل ”؛ “املع ؛ “عق
امللكيـة الفكريـة   ”؛ “امللكيـة وحيـازة املمتلكـات واسـتعماهلا    ”؛  “األضرار اليت تلحق باألشخاص واملمتلكات    ”

؛ “ليت متلكهـا أو تـشغلها الدولـة       السفن ا ”؛  “االشتراك يف شركات أو يف هيئات مجاعية أخرى       ”؛  “والصناعية
ويبدو أن كثريا من هذه احلاالت يندرج ضمن تلك اليت تعتـرب عمومـا يف               ). “األثر املترتب على اتفاق حتكيم    ”

 .اإلدارة األدبيات القانونية مشمولة يف ميدان أعمال
 ،إىل تلـك املـسألة    لـف   ، يـشري املؤ   )٤احلاشـية    (٩٧٧، الـصفحة    )٢٠٠٢ (املرجع الـسالف الـذكر    ،  Gaetaانظر   )٤٥٩(

ــوزراء ووزراء       ولكــن فيمــا يتعلــق باحلــصانة مــن حيــث األشــخاص الــيت يتمتــع هبــا رؤســاء الــدول ورؤســاء ال
، الـصفحة  )١٩٩٤(، املرجـع الـسالف الـذكر       Wattsفيما يتعلق حبـصانة رئـيس الدولـة، انظـر أيـضا             و. اخلارجية

  .عمال السيادة، الذي يضع موضع شك كبري مسألة قصر تلك احلصانة على أ٦١
 Mirella Bojic, “Immunity of High State Representatives with regard to International Crimes: areانظـر   )٤٦٠(

Heads of State, Heads of Government and Foreign Ministers still Untouchable?”, Master Thesis, Faculty of 

Law, University of Lund, 2005, p. 23 ؛ وBothe ،يف معـرض اإلشـارة  ، ٢٥٧، الصفحة املرجع السالف الذكر 
 .على أعمال اإلدارةتسري  قد ال املوضوعإىل أن احلصانة من حيث 

 .٤٢، احلاشية ٨٦٩، املرجع السالف الذكر، الصفحة ”… Cassese, “When May Senior State Officialsانظر  )٤٦١(
 نطــاق يف معــرض مناقــشة، ٤٨، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة van Alebeekانظــر علــى وجــه اخلــصوص  )٤٦٢(

يف التمتــع يغــادر منــصبه يــستمر رئــيس الدولــة الــذي ”: املوضــوعحــصانة رؤســاء الدولــة الــسابقني مــن حيــث 
رئـيس  بـصفته   لوظائفـه باحلماية مبوجب احلـصانة فيمـا يتعلـق باألعمـال الرمسيـة الـيت قـام هبـا يف سـياق ممارسـته                     

فيما يتعلق باألعمال الرمسيـة مـضلل إىل حـد مـا، ألن             االحتياطية   والتوافق يف اآلراء بشأن هذه احلصانة        .للدولة
حاشـية تـشري إىل اجلـدل املثـار بـشأن      [مسألة البت يف الصفة الرمسية لألعمال املعنيـة هـي حمـل جـدل حبـد ذاهتـا                 

 حـصانة   تشملهااألعمال اليت   تتجاوز  ة سابق   فاحلصانة املمنوحة لرئيس دول   ]. للدبلوماسينياالحتياطية  احلصانة  
أوسـع مـن   مفهومـا  ميثـل  ‘ العمـل الرمسـي املنفـذ يف سـياق اضـطالعه مبهامـه      ’مـا دام  ، املوضوعالدولة من حيث   
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 هبــا يــضطلع الــيت اإلدارة أعمــال أيــضا تــشمل الدولــة، حلــصانة خالفــا الــدول، رؤســاء حــصانة
 مـسؤويل  حـصانة  نطاق من اإلدارة أعمال استبعاد أسباب ولكن. )٤٦٣(الرمسية بصفته الشخص
 إىلتـسند    األعمـال  هـذه  أن إىل بالنظر سيما وال ،املوضوع تبدو غري واضحة    حيث من الدول
 أن يبـدو  ،مـا سـلف    ضـوء  وعلـى . )٤٦٤(السيادة أعمالتسند هبا إليها     اليت الطريقة بنفس الدولة
 الدولــة إىلتــسند  إدارة بأعمــال يــضطلع الــذي الدولــة جهــاز أن العتبــار منطقيــا أساســا هنــاك
 يتعلـق  فيمـا املوضـوع    حيـث  مـن  باحلصانة بالتايل ويتمتع الرمسية، بصفتهمتصرفا   بالفعل يكون
  .األعمال بتلك

  
  مسية املضطلع هبا يف إقليم دولة أجنبيةاألعمال الر  )ب(  

ُيثار التـساؤل عمـا إذا كانـت األعمـال الـيت يقـوم هبـا أحـد مـسؤويل الدولـة يف إقلـيم                          - ١٦٢
متـت  ع باحلصانة من الواليـة القـضائية اجلنائيـة يف الدولـة الـيت               تدولة أخرى اضطالعا مبهامه تتم    

  .)٤٦٥(قليلةلنقطة  الدول يف هذه اةويبدو أن ممارس. فيها هذه األعمال
__________ 

فعلى سـبيل املثـال، ال يعتـرب العقـد التجـاري الـذي يربمـه رئـيس الدولـة باسـم الدولـة عمـال                          . ‘العمل السيادي ’
، لكنـه يعتـرب عمـال رمسيـا مـضطلعا بـه يف سـياق ممارسـة رئـيس                     من أعمال السيادة   من حيث أنه عمل   ‘ سياديا’

 .“لوظائفهالدولة 
 ,International Law Reportsيف الـواردة  ، Supreme Court, Prince of X Road Accident Case, 1964انظـر   )٤٦٣(

vol. 65, p. 13. 
ــرة   )٤٦٤( ــة للمــادة   ) ٦(انظــر الفق ــال     مــن مــشار ٤مــن شــرح اللجن ــدول عــن األفع ــة مبــسؤولية ال ــواد املتعلق يع امل

، الــصفحات ٧٧، الفقــرة )اجلــزء الثــاين(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠١ ... حوليــة يف الــواردة(املــشروعة دوليــا  غــري
 .“أو متعلــق بأعمــال إداريــة‘ جتــاري’ال حمــل لتــصنيف تــصرف جهــاز مــن أجهــزة الدولــة بأنــه  ”:٥٣-٤٩

  ).٥١املرجع نفسه، الصفحة (
 إلقاء الشرطة احمللية القـبض علـى الرائـد مـافرات والنقيـب      عند، و)Rainbow Warrior (رينبو واريرييف حادثة  )٤٦٥(

ل موقف فرنـسا يف أن احتجازمهـا        ثََّم يف نيوزيلندا، تَ   رينبو واريري السفينة  بريور، ومها عميالن فرنسيان أغرقا      
ا تــصرفا مبوجــب أوامــر عــسكرية وأن فرنــسا   هنمــأليف اعتبــار بــشكل خــاص  ”مل يكــن مــربرا يف نيوزيلنــدا 

يوليـه  / متوز ٦قرار  : ؛ انظر “على استعداد لتقدمي اعتذار ودفع تعويض لنيوزيلندا عما حلق من ضرر          ] كانت[
 ,United Nations Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX لألمني العام لألمـم املتحـدة يف   ١٩٨٦

p. 213 . نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٢الـصادر يف  يف حكمهـا  قـضت  أوكالند العليا يف نيوزيلنـدا  حمكمة غري أن
، بإدانـة الـضابطني بالقتـل    R. v. Mafart and Prieurيف قـضية  ) السابق للمرحلة الدوليـة هلـذه القـضية    (١٩٨٥

التـهم املوجهـة    اجلنائيـة، اعتـرف الـضابطان ب      الـدعوى   وجتدر اإلشارة إىل أنه خـالل       . اخلطأ واإلضرار املتعمد  
نظـر  ال قد تصرفا يف إطار األوامر الصادرة إليهما ميكـن           نين العسكري يكون الفرد ”وقبل القاضي بأن    . إليهما
ــ ــرائم الـــيت  هفيـ “ إذا اقتـــضت العدالـــة يف القـــضية ذلـــك  ،ارُتكبـــتتكـــون قـــد  لتخفيـــف العقوبـــة عـــن اجلـ

(International Law Reports, vol. 74, p. 250) . تصرف املتهمني إطاعة لألوامر لـيس مـسألة   ”ن اعترب أولكنه
 تلـك املرحلـة أي      يفومل ُتثـر    ). ٢٥١الـصفحة   املرجـع نفـسه،      (“ذات أمهية كبرية يف مالبسات هذه القضية      

قـرار   توفضال عن ذلك، خالل املفاوضات الـيت سـبق        . مسائل تتعلق حبصانة الضابطني أو عدم مسؤوليتهما      
، ذكـرت فرنـسا يف مـذكرهتا املقدمـة إىل األمـني العـام أمـورا مـن بينـها أن                      رينبـو وريـري   األمني العام يف قضية     
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أنه يف حتديد ما إذا كانت األعمال الـيت يـضطلع هبـا مـسؤول يف الدولـة يف              أُشري إىل    و - ١٦٣
إقليم دولة أجنبية تعترب مشمولة باحلـصانة مـن حيـث املوضـوع، يكـون االعتبـار البـالغ األمهيـة                     

ة مبهام رمسيـة يف     هو ما إذا كانت الدولة اإلقليمية وافقت على اضطالع هيئة تابعة لدولة أجنبي            
ن احلــصانة مــن حيــث   ذهــب بعــض الــرأي إىل القــول إ    ويف هــذا اخلــصوص،  .)٤٦٦(إقليمهــا

املوضــوع ال تــشمل األعمــال الــيت تــشكل انتــهاكا جــسيما للــسيادة اإلقليميــة لدولــة أخــرى،     
 أو القتـــل، الـــيت يرتكبـــها عميـــل ملخـــابرات أجنبيـــة،      االختطـــافالتخريـــب أو قبيـــل  مـــن
  .)٤٦٧(اجلوي التسلل أو

 العــدل ةحمكمــاملعروضــة أمــام  جيبــويت ضــد فرنــسا ويف املرافعــات الــشفوية يف قــضية - ١٦٤
ــدأ احلــصانة      ــويت أن مب ــصل جيب ــة، أشــار قن ــبعض   املوضــوعية الدولي ــدول ختــضع ل ــسؤويل ال مل

__________ 
ــدا وضــحايا احلــادث، عوضــا عــن        ” ــا، إزاء نيوزيلن ــة عليه ــسؤولية الواقع ــستعدة لتحمــل كامــل امل ــسا م فرن

، مـثال علـى غـرار مـا قامـت بـه احلكومـة الربيطانيـة إزاء حكومـة الواليـات             بامسهـا الشخصني اللـذين تـصرفا      
 Moore, Digest of International Law: قـارن ( عندما دمرت وحدة مغاوير بريطانية السفينة كـارولني  املتحدة

(1906), para. 127, p. 409(“ .  علـى حكومـة نيوزيلنـدا إطـالق سـراح الـضابطني      يـتعني  ” أنـه  ارتـأت كمـا( “
)International Law Reports, vol. 74, p. 269 .(    ي ألاملفاوضـات، مل يـرد ذكـر    وجتدر اإلشـارة إىل أنـه خـالل

  .ادعاء باحلصانة للضابطني املتورطني
 Paola Gaeta, “Extraordinary renditions e immunità dalla giurisdizione penale degli agenti di Stati :انظـر  )٤٦٦(

esteri: il caso Abu Omar”, Rivista di diritto internazionale, vol. 89 (2006), pp. 126-130 .   تنـاقش الكاتبـة
 عــدد مــن عمــالء وكالــة املخــابرات املركزيــة املعــتقلني يف إيطاليــا فيمــا يتــصل باختطــاف أبــو عمــر يف  قــضية

وكـان أحـد العمـالء، وقـت االختطـاف قنـصال للواليـات املتحـدة يف                 . ٢٠٠٣فربايـر   / شباط ١٧ميالنو، يف   
القنــصل الــسابق احلــصانة ادعــى و. بض عليــهإال أن مهامــه القنــصلية كانــت انتــهت وقــت إلقــاء القــ . ميالنــو

 يف ميالنــو طلبــه علــى “قاضــي التحقيقــات األوليــة”ورفــض . عمــال موضــع النظــراألفيمــا يتعلــق بالقنــصلية 
 يف اتفاقيـة فيينـا للعالقـات    املنـصوص عليهـا  ال يدخل يف إطار املهـام القنـصلية         األشخاص  أساس أن اختطاف    

ي يف مــسألة مــا إذا كــان القنــصل الــسابق يتمتــع كــذلك باحلــصانة   ومل ينظــر القاضــ. ١٩٦٧القنــصلية لعــام 
، فـإن ذلـك سـيتوقف علـى أمـور مـن بينـها               غايتـا ووفقا ل . الوظيفية باعتباره عميال لوكالة املخابرات املركزية     

إذا كانت إيطاليا قد منحت موافقتها على العملية اليت قامت هبا وكالة املخابرات املركزية على أراضـيها؛     ما
حـصانة  أي  يف غياب هذه املوافقة، ال تكون الدولة اإلقليمية ملزمـة مبوجـب القـانون الـدويل بـأن تعتـرف بـ                     و

 Mario :انظـر أيـضا  . ١٢٨ و ١٢٧ انعلـى أراضـيها؛ املرجـع نفـسه، الـصفحت     تصرف وظيفية لعميل أجنيب 

Giuliano, Tullio Scovazzi and Tullio Treves, Diritto internazionale, vol. II (2nd edition) (Milan: Giuffrè, 

1983), p. 537،      تأييدا للرأي القائل بأن التزام الدولة مبنح احلصانة فيما يتعلـق بأعمـال رمسيـة ارتكبـها عمـالء 
 .باالضطالع بتلك األعمالما إذا كانت تلك الدولة قد أذنت أجانب على أراضيها سيتوقف على 

 .٢٦١-٢٥٧ والصفحات ٢٥٢كر، الصفحة ، املرجع السالف الذBothe: انظر )٤٦٧(
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 يف حالــة جــرائم -ذلــك ذات صــلة بالقــضية موضــع النظــر  مــع  الــيت مل تكــن -االســتثناءات 
  .)٤٦٨(يف إقليم دولة أجنبيةُترتكب خريب اليت احلرب وأعمال التجسس والت

 وفضال عن ذلك، فإن عدم انطباق احلصانة من حيث املوضوع على فئات معينـة مـن          - ١٦٥
األشـــخاص مثـــل اجلواســـيس قـــد أحملـــت إليـــه دائـــرة االســـتئناف يف احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة 

 يف قـــضية ١٩٩٧ر أكتـــوب/ تـــشرين األول٢٩ليوغوســـالفيا الـــسابقة يف حكمهـــا الـــصادر يف  
  .)٤٦٩(بالسكيتش

  
  من حيث املوضوعاألفراد املشمولون باحلصانة   -  ٢  

  
  فئات املسؤولني  )أ(  

لألطروحـة القائلـة أنـه خبـالف احلـصانة مـن حيـث              واسـعا    ا فقهيـ  ا يبدو أن هناك تأييد    - ١٦٦
نة فـإن احلـصا   ،  )٤٧٠( الرفيعـي املـستوى    األشخاص اليت يتمتع هبا عدد حمدود من مسؤويل الدولة        

 املوضــوع يتمتــع هبــا مــسؤولو الدولــة بوجــه عــام، بــصرف النظــر عــن مركــزهم يف  ثحيــ مــن
احلــصانة مــن  ذهــب بعــض الــرأي إىل القــول إن     ويف هــذا الــسياق،  .)٤٧١(تسلــسلها اهلرمــي 

__________ 
 اإلحـاالت إىل انظـر أيـضا   و. Oral pleadings, 22 January 2008, ICR 2008/3 (Condorelli), para. 24 :انظـر  )٤٦٨(

 . أعاله٣- يف اجلزء األول، الفرع جيمحماكمات نورنربغ،
فئـات أخـرى مـن األشـخاص     هنـاك  ثـل،  بامل”: Prosecutor v. Blaškić, Subpoena decision, para. 41: انظـر  )٤٦٩(

 ،املتعلقــة بقــوانني وأعــراف احلــرب الربيــةاألنظمــة  مــن ٢٩ف يف املــادة اجلواســيس مــثال، علــى النحــو املعــرَّ(
للدولـة، ميكـن   بـصفتهم أجهـزة تابعـة     ، علـى الـرغم مـن تـصرفهم          )١٩٠٧الهاي الرابعة لعام    املرفقة باتفاقية   

وفيمــا يتعلـق بأعمــال التجـسس بوجــه عـام، ميكــن توجيــه    . “ممـساءلتهم بــصفتهم الشخـصية علــى جـرائمه   
مبوجبـه جواسـيس مجهوريـة أملانيـا         االنتباه أيضا إىل قـرار احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة يف أملانيـا، الـذي ُحـرم                 

يـة  من أراضـي مجهوريـة أملانيـا الدميقراط       انطالقا  الدميقراطية السابقة من احلصانة فيما يتعلق باألعمال املرتكبة         
ــر        ــا؛ انظ ــد شــطري أملاني ــل توحي ــة قب ــا االحتادي ــة أملاني  Bundesverfassungsgericht (Federal :ضــد مجهوري

Constitutional Court), Decision of 15 May 1995, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, vol. 92, 

pp. 277ffتعلــق حبــصانات الــدول، اخلاصــة بلجنــة   الــدول فيمــا يةيف قاعــدة بيانــات ممارســ يــرد ملخــصه ، و
ــا     ــام والتابعـــــــــة جمللـــــــــس أوروبـــــــ ــانون الـــــــــدويل العـــــــ ــانونيني املعنيـــــــــة بالقـــــــ املستـــــــــشارين القـــــــ

)http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities.( 
 . أعالهانظر اجلزء الثاين، الفرع ألف )٤٧٠(
مــن حيــث احلــصانات  (٩٧٥، الــصفحة )٢٠٠٢ (املرجــع الــسالف الــذكر، Gaeta ظــر علــى ســبيل املثــال،ان )٤٧١(

 مسؤول يف الدولـة أثنـاء ممارسـته ملهامـه، بـصرف النظـر عـن                 كلتشمل األنشطة اليت يضطلع هبا      ” املوضوع
، ١٩٦٦،  املرجـــع الـــسالف الـــذكر،Kelsenو ؛ ))ة الكاتبـــمـــن وضـــعاخلطـــوط املائلـــة  (“مكـــان تنفيـــذها

مبقتضى القـانون الـدويل     ” (٥٥٢الصفحة  املرجع السالف الذكر،    ،  Klingberg؛ و   ٣٥٩ و   ٣٥٨الصفحتان  
احلـصانة الوظيفيـة فيمـا      بالعريف، يتمتع رؤساء الدول السابقون، مثل أي مسؤول آخر يف الدولة، مبـا يـسمى                

ــة   ــاهلم الرمسي ــق بأعم ــذكر  ، Mitchellو ؛ )“يتعل ــسالف ال ــصفحة ،املرجــع ال ، املرجــع Robertson؛ و ٢٣١ ال
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ــ ــوع  ثحيـ ــانون أو       ”املوضـ ــم القـ ــة حبكـ ــالء الدولـ ــن وكـ ــة ألي مـ ــال الرمسيـ ــشمل األعمـ تـ
  .)٤٧٢(“الواقع حبكم
 للمحكمة الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة مبـدأ متتـع مـسؤويل             ئي القضا االجتهاد ؤيد وي - ١٦٧

ــشكل عــام باحلــصانة مــن حيــث املوضــوع    ــدول ب ــرة  بالســكيتشويف قــضية . ال ، أشــارت دائ
قاعــدة راســخة يف القــانون الــدويل العــريف ترجــع إىل القــرنني ”االســتئناف يف هــذا الــسياق إىل 
  :“ت عديدة منذ ذلك احلنيمرااسُتشهد هبا الثامن عشر والتاسع عشر، و

مــسؤويل أوامــر بإحــضار حملكمــة الدوليــة اتــرفض دائــرة االســتئناف إمكانيــة إصــدار ”  
فهـؤالء املـسؤولون جمـرد أدوات للدولـة وال ميكـن            . الرمسيـة الدول املتصرفني بـصفتهم     

وال ميكن خضوعهم جلزاءات أو عقوبـات علـى سـلوك         . تصرفهم الرمسي إال هلا   إسناد  
أن وبعبــارة أخــرى، ال ميكــن . ، بــل مرتكــب بالنيابــة عــن الدولــةاصــاســلوكا خلــيس 

إلـيهم شخـصيا بـل    ُتسند  الدولة عواقب األفعال غري املشروعة اليت ال        ومسؤوليتحمل  
. ‘باحلـصانة الوظيفيـة   ’فهـم يتمتعـون مبـا يـسمى         : فون نيابـة عنـها    رإىل الدولة اليت يتـص    

سـع  ترجع إىل القرنني الثامن عشر والتا     وهذه قاعدة راسخة يف القانون الدويل العريف،        
فرنـسا موقفـا    اختـذت   ومـؤخرا،   . مـرات عديـدة منـذ ذلـك احلـني         اسُتشهد هبا   عشر، و 

ت احملكمـة العليـا يف إسـرائيل      نَـ يََّبكما  . رينبو وريري القاعدة، يف قضية    تلك  مستندا إىل   
  .)٤٧٣(“إيشمانهذه القاعدة بوضوح يف قضية 

ون الـدويل العـريف حيمـي التنظـيم الـداخلي لكـل دولـة               من املعـروف أن القـان     و[...] ”  
فهو يترك لكل دولة ذات سـيادة حتديـد هيكلـها الـداخلي وال سـيما مـن        : ذات سيادة 

ولكـل  . تابعـة هلـا  أجهـزة   أجل تعـيني األفـراد العـاملني بـصفتهم وكـالء عـن الدولـة أو                 
ــة ذات ســيادة احلــق يف   ــصدر دول ــها   أن ت ــة من ــصعيد  تعليمــات هليئاهتــا، العامل ــى ال عل

__________ 
ُتمـنح ألولئـك الـذين جيـسدون        ) مـن حيـث األشـخاص     (احلـصانة املطلقـة     ”( ٤٠٢الصفحة  السالف الذكر،   
فقـط خـالل فتـرة تـوليهم       تـدوم   ولكنـها   ) لرؤساء الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسـية     أي  (الدولة أو ميثلوهنا    

، الـوزراء الـشرطة أو    اجلنـراالت أو رؤسـاء      كالء مثـل    ، إىل جانب الو    السابقون يتمتع الرؤساء وال  . مناصبهم
تـشمل   ، وتشمل كـل األعمـال املـضطلع هبـا بـصفة رمسيـة ولكنـها ال       )من حيث املوضوع(مقيدة إال حبصانة   

، الــصفحة )٢٠٠٦(، املرجــع الــسالف الــذكر، Wickremasinghe؛ و )“الشخــصيللنفــع األعمــال الــيت تــتم 
 ميكن أن تنطبق على األعمال الرمسيـة جلميـع مـسؤويل الدولـة            ..] [.”احلصانات من حيث املوضوع     ( ٣٩٧
ــسه، “[...] ــصفحة ؛ املرجــع نف ــة    ... ”: ٤١٠ ال ــن الوالي ــل م ــى األق ــضامنية عل ــاكم الــدول   الت ــة حمل املدني

 .)“أو تبطلهاالقائمة بالتوظيف األخرى، حيث تقوض اإلجراءات القضائية من حصانة الدولة 
انظـر  و .٨٦٣الـصفحة  املرجـع الـسالف الـذكر،    ، ”… Cassese, “When May Senior State Officials :انظـر  )٤٧٢(

 .٢٥٥، الصفحة ، املرجع السالف الذكرBothe :أيضا
 ).احلاشية حمذوفة (Prosecutor v. Blaškić, Subpoena decision, para. 38 :انظر )٤٧٣(
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علـى  كـذلك   ، وأن تـنص      علـى الـسواء    الداخلي والعاملة يف ميدان العالقات اخلارجيـة      
ويترتـب  . جزاءات أو سـبل انتـصاف أخـرى يف حالـة عـدم االمتثـال لتلـك التعليمـات                  

أن األعمــال أو احلــق يف االدعــاء بــلكــل دولــة أن يكــون هــذه الــسلطة احلــصرية علــى 
بصفتها الرمسية تسند إىل الدولة، حىت ال تـساءل        هتا  أجهزاملعامالت اليت جتريها إحدى     
ة موضـوع املناقـشة     مـ والقاعدة العا . و املعامالت عمال أ األتلك اهليئة مبفردها عن تلك      

سـيادة  ال  (ادة بـني الـدول      يتعد راسخة يف القانون الدويل وتـستند إىل املـساواة يف الـس            
  .)٤٧٤(“)لند على ند

عن الرأي القائل بأن احلـصانة       جيبويت ضد فرنسا  ية  أعرب قنصل جيبويت يف قض    كما   - ١٦٨
اإلشـارة إىل التمييـز     ويف معـرض    . من حيث املوضوع تنطبق علـى مـسؤويل الدولـة بوجـه عـام             

بني هذين النوعني من احلصانة، زعم أنه على النقيض من احلصانة من حيـث األشـخاص، فـإن        
القائـل  بـدأ   املعـام، وتـستند إىل      احلصانة من حيث املوضوع تنطبق على مسؤويل الدولـة بوجـه            

اجلهـاز الـذي    أن األعمال الرمسية اليت تضطلع هبا هيئات الدولة ُتسند إىل الدولة نفسها ال إىل               ب
أن قنـصل فرنـسا قـد أقـر مـن حيـث املبـدأ بوجـود                 الـصدد    وجدير بالذكر يف هذا      .)٤٧٥(قام هبا 

ويف حكمهـا الـصادر    . )٤٧٦(قاعدة متنح احلصانة من حيث املوضوع ملسؤويل الدولة بوجـه عـام           
__________ 

 .٤١املرجع نفسه، الفقرة  )٤٧٤(
 Oral pleadings, 22 January 2008, ICR 2008/3 (Condorelli), p. 12, para. 17, and pp. 14-18, paras. 21-31: انظـر  )٤٧٥(

مبدأ يف القانون الـدويل يـنص علـى متتـع     ”أيضا إىل العديد من املرجعيات الفقهية املؤيدة لوجود  املرافعات  تشري  (
يف أداء تلــك املــضطلع هبــا ألعمــال الدولــة باحلــصانة مــن الواليــة القــضائية للــدول األجنبيــة فيمــا يتعلــق باأجهــزة 
  .oral pleadings, 28 January 2008, ICR 2008/6 (Condorelli), pp. 50-53, paras. 1-12انظر أيضا و ؛“الوظيفة

احلجـة  ، ال تـزال  مـن الناحيـة القانونيـة   ولكـن  ”: Oral pleadings, CR 2008/5 (Pellet), p. 50, para. 74: انظـر  )٤٧٦(
عنـد مقارنتـها بـاحلجج الـواردة     بدعـة  اليت تعترب و( من الربوِفسور كوندوريللي تتسم بالغرابة    الرئيسية املقدمة 

قـوم هبـا    يجيب على كـل دولـة اعتبـار األعمـال الـيت             ’فهي تستند إىل املبدأ القائل بأنه       ). يف املذكرة التفسريية  
ال إىل الـشخص احلـائز مركـز        تلـك الدولـة،     أعمـاال تـسند ل     ،تصرف بصفة رمسية  وي ،لدولة أجنبية جهاز تابع   

مـا مـن مغـاالة    فإنـه  ،  األمرويف واقع. ‘عن ذلك التصرفة فردية   والذي ال ميكن مساءلته جنائيا بصف     اجلهاز  
يف حد ذاته، وسأحرص على أال أعارض املرجعيـات الـيت أكـدت عليـه والـيت أفـاض خـصمي          الطرح  يف هذا   

ال ميكـن  واملبـدأ    ؛ ولكنها النتائج اليت يستنبطها من     بدأ ليس امل  موضع جدل فما هو   . الضليع يف االقتباس عنها   
ذهـب  كمـا   ). احلواشـي حمذوفـة   . (“، واألدهـى مـن ذلـك أن االسـتنباط أكثـره ضـمين ال صـريح                حقـا قبوهلا  

 مــسألة مــا إذا كــان الفعــل موضــع النظــر قــد ارُتكــب اضــطالعا باملهــام الرمسيــة قنـصل فرنــسا إىل القــول بــأن 
مـن أن حيـتج أمامهـا    مل يوجـد مـا مينـع     هي مسألة حتددها السلطات املختصة، والـيت        عين  اجلهاز امل املوكلة إىل   

: ٧٠وال سـيما الفقـرة      ،  ٨٠-٧٥، الفقـرات    ٥٣-٥٠  الـصفحات  األفراد املعنيون حبصانتهم؛ املرجع نفسه،    
 أو -هنـاك مـن مـانع    مل يكـن  على شهادة الزور، كان مـن الواضـح أنـه    القضية املتعلقة بالتحريض   يف هذه   ”
 اليت تستند إليها جيبويت اآلن بـامسهم أمـام احملكمـة اجلنائيـة              ات املعنيني من االحتجاج باحلصان    -مينع اآلن    ما

ومل يستعمل أي منـهما    . حججهم هلذا الغرض  تقييم   متكينها من    اولكن للقيام بذلك، جيب عليهم    . الفرنسية
ــو برســالة   ــه عــدم   وعوضــا عــن ذلــك، ركــ . [...] حقــه يف تلــك احلــصانة، ول ــان علــى مــا يــزعم بأن ز املعني
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، مل تنف حمكمة العدل الدولية مـن حيـث املبـدأ إمكانيـة أن يتمتـع                 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤يف  
مسؤولو الدولة مثل املدعي العام ومدير األمن الوطين يف مجهورية جيبويت باحلصانة مـن حيـث            

احملكمــة بــدت ، رغــم أن )٤٧٧(باعتبارمهــا مــن هيئــات الدولــة) أي احلــصانة الوظيفيــة(املوضــوع 
  .)٤٧٨(٤٧٨وأهنا تساوي هذه احلصانة باحلصانة اليت حتظى هبا الدولة نفسها

لذي حيظـى مبقتـضاه   اللمحاكم احمللية املبدأ االجتهاد القضائي ؤيد  ي وفضال عن ذلك،     - ١٦٩
، ميكـن   اجلنائيـة ويف سـياق القـضايا      .  بوجه عـام باحلـصانة مـن حيـث املوضـوع           ةمسؤولو الدول 

احملكمــــة االحتاديــــة السويــــسرية يف حكمهــــا يف اختذتــــه  إىل املوقــــف الــــذي توجيــــه االنتبــــاه
-Browneالــرأي الــذي أعــرب عنــه اللــوردات     أيــضا  وجــدير بالــذكر  .)٤٧٩(أدامــوف قــضية

Wilkinson
Goff of Chievely و، )٤٨٠(

Millet و، )٤٨١(
 Phillips of Worth و ،)٤٨٢(

Matravers
 املعروضـــة علـــى جملـــس ]Pinochet (No.3)[ )٣رقـــم  (بينوشـــيه يف قـــضية ،)٤٨٣(
 عن ذلك، جتـدر اإلشـارة إىل أن احملـاكم احملليـة منحـت احلـصانة مـن حيـث                  وفضال. اللوردات
__________ 

 ,oral pleadings, 29 January 2008, CR 2008/7 (Pellet)انظر أيضا . “ي متثل يف سلوك فرنساذباملثل ال املعاملة

pp. 45-53, paras. 17-30.  
ولكـن احملكمـة خلـصت إىل أن فرنـسا مل تنتـهك             . ٢٠٠-١٨١، الفقـرات    جيبـويت ضـد فرنـسا     قـضية   : انظر )٤٧٧(

 بــأن األعمــال موضــوع أوامــر “دليــل ملمــوس”] علــى احملكمــة[مل ُيعــرض ”فمــن جهــة، . احلــصاناتتلــك 
، اليت أصدرهتا فرنسا، كانت بالفعل أعماال تـدخل يف إطـار واجبـاهتم باعتبـارهم                كشهود مؤازرين احلضور،  

الـسلطات  ومن جهة أخـرى، مل حتـتج دولـة جيبـويت هبـذه احلـصانات أمـام                  . ٩١؛ الفقرة   “من أجهزة الدولة  
 .١٩٧ و ١٩٦الفرنسية؛ انظر الفقرتان 

 .١٨٨ و ١٨٧املرجع نفسه، الفقرتان  )٤٧٨(
 .املرجع السالف الذكر، إيفجيين ضد املكتب االحتادي للعدلقضية : انظر )٤٧٩(
 علـى رؤسـاء الـدول    من حيث املوضـوع  ال تنطبق احلصانة    ”. ٥٩٤، الصفحة   )٣رقم   (بينوشيهقضية  : انظر )٤٨٠(

 .“ها املشاركني يف االضطالع مبهامةالسفراء السابقني فحسب، بل على كل مسؤويل الدولالسابقني و
ومن مث تعمل حصانة الدول من حيث املوضوع علـى محايـة رؤسـاء الـدول                ”: ٦٠٦ الصفحة   املرجع نفسه،  )٤٨١(

الحقــة مــن امل) احلــصانة يــدعى بحيثمــا(الــسابقني، واملــوظفني العمــوميني بــل وصــغار املــوظفني العمــوميني    
، مبـا يـشمل    بتلـك الـصفة   القانونية يف البلدان األجنبية فيما يتعلق باألعمال املرتكبة أثناء اضطالعهم مبهـامهم           

 .“زعومةاملرائم ما يتعلق باجلفيواالعتقال االهتام 
البعثـات  رؤسـاء   متاحة لرؤسـاء الـدول و     [...] ” احلصانة من حيث املوضوع   : ٦٤٤ الصفحة   املرجع نفسه،  )٤٨٢(

بلوماسية السابقني، وأي شخص ُيَشكَّك الحقـا يف سـلوكه أثنـاء ممارسـته لـسلطة الدولـة، سـواء تـصرف                      الد
فاحلـصانة  . ا تابعـ ا عموميـ ارئيـسا للـشرطة، أو موظفـ    بصفته رئيسا حلكومة أو وزيـرا، أو قائـدا عـسكريا، أو          

 .“تكون واحدة أيا كانت رتبة شاغل املنصب
ك حماكم دولة أخـرى  سَُّمتنطبق لتحول دون تَ   ، و لدولةختص ا صانة  احله  هذ”: ٦٥٧ الصفحة   املرجع نفسه،  )٤٨٣(

باختــصاصها فيمــا يتعلــق بــدعوى مرفوعــة ضــد مــسؤول أو وكيــل آخــر للدولــة، يف احلاضــر أو يف املاضــي،  
 .“بالنسبة لتصريف أعمال الدولة أثناء توليه منصبه
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ذوي الرتــب الــدنيا، يف مــسؤولون مــن  مــن بينــهم ،املوضــوع إىل طائفــة مــن مــسؤويل الدولــة 
  .)٤٨٤(القضايا اليت ليس هلا طابع جنائي

  
  املسؤولون السابقون  )ب(  

فيمــا يبــدو حمكمــة العــدل الدوليــة ضــمنا  أقــرت ، بــاألمر بــالقبضاملتعلقــة  يف القــضية - ١٧٠
.  أثنــاء توليــه منــصبهبــصفة رمسيــةحبــصانة وزيــر خارجيــة ســابق فيمــا يتعلــق بأعمــال ارتكبــت  

  : إىل أنه احملكمةتوأشار
لـن يتمتـع بعـد ذلـك        فإنـه   وزيـر اخلارجيـة،     إذا مل يعد الشخص يتقلد منصب       [...] ”  

وميكـن حملكمـة يف     .  منحها له القـانون الـدويل يف الـدول األخـرى           بكل احلصانات اليت  
قبـل  على األعمـال الـيت ارتكبـها    دولة ما، أن حتاكم وزير خارجية سابق لدولة أخرى   

__________ 
 إسـاءة معاملـة، مرفوعـة علـى     بأنـه ا ُيزعم ملية دعوى مدن( House of Lords, Jones :انظر على وجه اخلصوص )٤٨٤(

ــة فيهــا       ــر الداخلي ــسعودية وضــباط عــسكرين وضــباط للــشرطة يف اململكــة ووزي ــة ال ، انظــر )اململكــة العربي
: انظـر أيـضا  و. ٦٦، الفقـرة  Lord Hoffmann، و ١١، الفقـرة  Lord Bingham of Cornhill: وبـشكل خـاص  

Federal Republic of Germany, Federal Supreme Court, Church of Scientology Case, Case No. 

VIZR267/76, 1978وردت يف ، :International Law Reports, vol. 65, pp. 193ff ) رئيس ألعمال منح احلصانة
 Finlaysonاحلكم الصادر عـن  ( Jaffe v. Miller and others جيف ضد ميلر وآخرين؛ وقضية )سكوتالنديارد

J. A.( ،رجــع الــسالف الــذكرامل ،)   رفــع املــدعي دعــوى للتعــويض ضــد مــسؤولني معيــنني يف واليــة فلوريــدا
ــة     املــدعي ( ــام؛ وحمقــق؛ وحمــام بالوالي ــة؛ ومــساعدان للمــدعي الع ــام؛ ومــدع عــام بالوالي حيــث ادعــى  ) الع

ورأت . حمسؤوليتهم عن توجيه اهتامات جنائية باطلة إليه والتآمر خلطفه، بعـد أن حـاولوا تـسليمه دون جنـا                 
بـصفتهم   إطـار واجبـاهتم      يف”احملكمة أن املدعى عليهم يتمتعون باحلصانة فيما يتعلق باألعمـال املـضطلع هبـا               

قـانون حـصانة    مـا يـنص عليـه       واإلنكلوأمريكي  أرى أن موقف القانون العام      ”: “مسؤولني يف والية فلوريدا   
املزعومة يف بيان االدعـاء قبـل دخـول قـانون            التقصرييةوسواء وقعت األعمال    . الدول يتفقان يف هذه املسألة    

الشخـصية كانـت يف     املدعي عليهم بصفتهم    حصانة الدول حيز النفاذ أو بعده، فإن األعمال اليت اضطلع هبا            
يف حالـة إتاحـة احلـصانة لواليـة     الوالية  إطار واجباهتم بصفتهم مسؤولني يف والية فلوريدا، وحتق هلم حصانة           

 األجنبية ال يعين سوى أن الربملـان        ةموظفي الدول سريان احلصانة على     ال يتطرق إىل     وكون القانون . فلوريدا
مـا إذا كـان أي شـخص    وسـتكون مـسألة   . لقـانون العـام  اكتفى بأن جعل حتديد مستحقي احلصانة خاضعا ل      

ــة      ــة مــسألة واقعي ــة األجنبي ــا يف الدول ــة يعــد موظف ــضية  يــضطلع مبهمــة معين ؛ “تبــت فيهــا احملكمــة يف كــل ق
 Ireland, Supreme Court, Norburt Schmidt v. Home Secretary of  ويف قـضية ؛)٤٥٩صفحة ، الـ نفـسه  ملرجعا

the United Kingdom, 24 April 1997 ، يف اململكة املتحدة كان حيـق لـه   العاصمة رأت احملكمة أن عميال لشرطة
 الـدول فيمـا يتعلـق       ةجز يف قاعـدة بيانـات ممارسـ       يـرد مـو    (األيرلنديـة  االستناد إىل احلصانة السيادية أمام احملاكم     

) املستـشارين القـانونيني املعنيـة بالقـانون الـدويل العـام والتابعـة جمللـس أوروبـا          حبـصانات الـدول، اخلاصـة بلجنـة    
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities/)(؛ 

 ,.United States, District Court, Southern District of New York, Ra’Ed Mohamad Ibrahim Matar, et al و

Plaintiffs, v. Avraham Dichter, former Director of Israel’s General Security Service, Defendant, 2 May 

2007, 500 F.Supp.2d 284, pp. 288-292.  
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شخـصية  علـى األعمـال الـيت ارتكبـها بـصفته ال          وكـذلك   بعدها،   وأفترة توليه املنصب    
االختـصاص مبوجـب القـانون     بشرط أن يكون هلـذه احملكمـة   خالل فترة توليه املنصب   

  .)التوكيد مضاف (.)٤٨٥(“الدويل
 ويكــاد فقهــاء القــانون جيمعــون علــى اإلقــرار باســتمرار ســريان احلــصانة مــن حيــث     - ١٧١

خبالف احلـصانة مـن حيـث األشـخاص الـيت           وذلك  ،  انتهاء والية مسؤول الدولة   املوضوع بعد   
 ويبـدو يف واقـع   .)٤٨٦(لدهم ملناصبهم أثناء تقال يتمتع هبا سوى عدد حمدود من مسؤويل الدولة     
ك يف ذلـــك املبـــدأ إال يف حـــاالت حمـــدودة كَّاألمــر أنـــه مل ُيعـــرب عـــن رأي منـــاقض ومل ُيـــشَ 

انتـهاء  إىل أن اسـتمرار انطبـاق احلـصانة مـن املوضـوع بعـد                يف هـذا الـصدد    ُيشار   و .)٤٨٧(للغاية
__________ 

ــضية : انظــر )٤٨٥( ــر ق ــالقبضاألم ــرة ب ــان      . ٦١، الفق ــيغرت و كومي ــضاة ه ــشترك للق ــستقل امل ــرأي امل ــضا ال انظــر أي
] وزيــر اخلارجيــة[الــوزير تــويل احلــصانة ال تــسري إال خــالل فتــرة تلــك ولكــن ”: ٨٥وبويرغنتــال، الفقــرة 

 .‘“أعماله الرمسية’فيما خيص إال تستمر يف محايته ال نصبه، وبعد ذلك الوقت مل
، املرجـع الـسالف الـذكر   ، ”… Cassese, “When May Senior State Officialsراجـع أخـرى   انظـر مـن بـني م    )٤٨٦(

 ,Campbell McLachlan  و؛٩٧٥صفحة الــ، )٢٠٠٢(املرجــع الــسالف الــذكر  ، Gaeta  و؛٨٦٣صفحة الــ

“Pinochet Revisited”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 51 (2002), p. 961 و ؛Mitchell ،
إىل يف إشـارة     (٢٥٦صفحة  الـ ،  املرجع الـسالف الـذكر    ،  Woutersو  ؛  ٢٣١صفحة  ال،  املرجع السالف الذكر  

وفيمـا  . واالعتقـاد بـاإللزام   يف ممارسـة الـدول      الوقوف عليـه     اخلارجية ميكن    اءاحلصانة الوظيفية لوزر  تأييد  أن  
 املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان         ،Dominicéيتعلق برؤساء الدول السابقني، انظـر علـى وجـه اخلـصوص             

، املرجع السالف الـذكر،     Mitchellو  ؛  ٥٥٢، املرجع السالف الذكر، الصفحة      Klingberg  و ؛٣٠٣  و ٣٠٢
ــصفحة  ــق بــ  ” (٢٣١ال ــا يتعل ــدول يف اململكــة املتحــدة    [ـ فيم ــانون حــصانة ال ــادة )١٩٧٨(ق  )]١ (٢٠، امل

سابق الـ دولـة   ال، يتـضح أن رئـيس       )٢ (٣٩، املـادة    ١٩٦٤باالقتران مع قانون االمتيـازات الدبلوماسـية لعـام          
، ولكنـه يظـل   )مـن حيـث األشـخاص   احلـصانة  (الشخصية أو اخلاصة باألعمال  يتمتع باحلصانة فيما يتعلق      ال

مــن حيــث  احلــصانة(العامــة الــيت اضــطلع هبــا بــصفته رئيــسا للدولــة   باألعمــال يتمتــع باحلــصانة فيمــا يتعلــق  
 ,Melinda White  و؛٦٥٨  و٦٥٧، الـصفحتان  )٢٠٠٣(جع الـسالف الـذكر    ، املرShaw ؛ و)“)املوضوع

“Pinochet, Universal Jurisdiction, and Impunity”, Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, 

vol. 7 (2000), p. 219و؛  Zappalà    ،دهـا ؛ وكـذلك املراجـع الـيت أور   ٥٩٦لـصفحة  ا، املرجـع الـسالف الـذكر 
Verhoevenيف  :Institut, Annuaire، ٥٣٦ املرجع السالف الذكر، الصفحة. 

حيــث . ٢٥٩، الــصفحة )١٩٩٩( املرجــع الــسالف الــذكر ،Andrea Bianchiانظــر علــى وجــه اخلــصوص،   )٤٨٧(
يشكك الكاتب يف وجود قاعدة عرفية تنص على منح احلـصانة الوظيفيـة ملـسؤويل الدولـة الرفيعـي املـستوى                     

وكمـا يتـبني   ”: وله املالحظة التالية يف هذا اخلصوص. دون ذلك، أو قاعدة خمصصة لرؤساء الدولهم  ومن  
بـإذن الدولـة    (خبـالف حـصانة الدبلوماسـيني والقناصـل عـن أنـشطتهم الرمسيـة               فإنـه   الدراسـات األخـرية،     من  

أو وظيفيـة ملـسؤويل     القانون الدويل العريف، إثبـات وجـود نظـام عـام حلـصانة إضـافية                يف  ،  يصعب،  )اإلقليمية
هبـا يف ممارسـتهم     الـيت يـضطلعون     من هم دون ذلـك فيمـا يتعلـق باألعمـال            والدول األجنبية الرفيعي املستوى     

 Pasquale De Sena, Diritto: تـــشري احلاشـــية إىل[رؤســـاء الـــدول بـــشأن ملهـــامهم، أو قاعـــدة خمصـــصة 

internazionale e immunità funzionale degli organi statali (1996)[“.       انظـر أيـضا مـا ُعـرض علـى احملكمـة 
عــضوا دميقراطيــا يف الكــونغرس  ٢٣وهــم احملكمــة إفــادة اســتثنائية ألصـدقاء  احملليـة يف الواليــات املتحــدة مــن  

ضـد مـنح   ، املرجـع الـسالف الـذكر، الـذين حيـاججون فيهـا       A, B, C, D, E, F v. Zeminاألمريكـي يف قـضية   
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ــة  ــة مــسؤول الدول ــوع مــن احلــصانة    والي ــاط هــذا الن ــستند إىل ارتب ــ ي ال مبــن ل املرتكَــب بالفع
  .)٤٨٨(به قام

مــن املوضــوعية بوضــوح باســتمرار ســريان احلــصانة  القــانون الــدويل  وقــد أقــر معهــد- ١٧٢
الواليــــة القــــضائية اجلنائيــــة األجنبيــــة، وذلــــك فيمــــا يتعلــــق برؤســــاء الــــدول واحلكومــــات  

  .)٤٨٩(السابقني
حتـق هلـم     الـسابقني مـسؤويل الـدول  بـأن    كما أن بعض احملاكم احمللية أقرت باسـتمرار          - ١٧٣

هبـا بـصفتهم الرمسيـة أثنـاء        الـيت يـضطلعون     حلصانة مـن حيـث املوضـوع فيمـا يتعلـق باألعمـال              ا
  .)٤٩٠(توليهم مناصبهم

__________ 
 ال مينح الفرصة ملواطنيه لتقـدمي التماسـات للحكومـة    ، نظام حكم استبدادي   لرئيس سابق لبلد ذي   ”احلصانة  

لتلك  ووفقا   .“....أعمال غري مشروعة وقعت     كومة بسبب   ضد احل رفع دعاوى   لالتظلمات، أو   فيما خيص   
يوضــح القــانون الــدويل أن األفــراد املــسؤولني عــن انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان ميكــن أن  ”، اإلفــادة

انظـر علـى سـبيل املثـال، اتفاقيـة          .  رؤساء الدول وقت ارتكـاب اجلـرائم       نلمحاكمة حىت لو كانوا م    يقدموا ل 
 إىل  ‘مـرتكيب اإلبـادة اجلماعيـة     ’الـيت تـشري حتديـدا إىل خـضوع          (منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا            

 .“)أو موظفني عامني أو أفراداًمسؤولني دستوريا سواء كانوا حكاماً ’العقاب، 
[...] احلصانات الوظيفيـة  [ ”، ُتمنح واستنادا إليه، ٥٤٤، املرجع السالف الذكر، الصفحة     Klingbergانظر   )٤٨٨(

وبـسبب  . الدولة ُتنسب إىل الدولة وتعترب من أعمال الـدول        وكالء  بها أي من    كألن األعمال الرمسية اليت يرت    
). ال واليـة لنـد علـى نـد    (لى أعمال الدول األخرى   املساواة يف السيادة بني الدول، ُتمنع الدول من احلكم ع         

للدولـة، فإهنـا ال تتوقـف       وكـيال   الفعـل ال بـصفة الـشخص العامـل          بـصفة   وحيث ترتبط احلـصانات الوظيفيـة       
 .“بانتهاء ذلك الوكيل من االضطالع مبهامة الرمسية

ــرار عــام   )٤٨٩( ــادة ، ٢٠٠١انظــر ق ــرة ١٣امل ــوارد٢، الفق ــذكر،  ، Institut, Annuaire يف ، وال ــسالف ال املرجــع ال
 ). فيما يتعلق برؤساء احلكومات١٦باالقتران مع املادة  (٧٥٣الصفحة 

 Federal Tribunal, Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police انظـر علـى وجـه اخلـصوص،     )٤٩٠(

(recours de droit administratif) ،     حيـث رأت احملكمـة   ، ٥٠٢ و ٥٠١املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان
ــة يتمتــع باحلــصانة    مــن الواليــة القــضائية اجلنائيــة  املوضــوعية االحتاديــة السويــسرية أن الــرئيس الــسابق للدول

 ,Pakistan, Supreme Courtضايا املدنيــة، قــانظــر أيــضا، يف ال. األجنبيــة، إال إذا رفعــت دولتــه هــذه احلــصانة

Qureshi v. URSS, 8 July 1981 ، يفردالـوا  International Law Reports, vol. 64, pp. 586-653, at p. 617)  يف
السـتمرار   تأييـدا  - Satow, Guide to Diplomatic Practice -القانونيـة  األدبيـات   بـبعض  معـرض االستـشهاد  

 ,Hatch v. Baez  و؛) الرمسيـة حصانة رؤساء الدول السابقني فيما يتعلق باألعمال اليت يضطلعون هبا بـصفتهم 

1876, 7 Hun. 596, p. 6000)       ختـص الـرئيس الـسابق     حيـث رأت إحـدى حمـاكم الواليـات املتحـدة، يف قـضية
ذلك مـن الـصفة   ينبع و. حصانتهُيسقط كون املدعى عليه مل يعد رئيسا لسانتو دومينغو ال          ”لسانتو دومينغو 

 Court  و؛)“ومـة أجنبيـة صـديقة    عن حكتاليت اضطُلعت هبا تلك األعمال، وحيمي من قام هبا، ألهنا صدر

of Appeals for the Second Circuit, Republic of the Philippines v. Marcos and others, 26 November 1986, 

806 F 2d 344 (1986), p. 360 ،يف ورد ILR, vol. 81, pp. 581-599, at p. 597) حبصانة الـرئيس الـسابق   وأقر فيه 
 Plaintiff A, B, C, D, E, F, and Others Sinilarly :؛ و) يتعلـق بالتـصرفات الشخـصية   للدولة، ولكن ليس فيمـا 

Situated, Wei Yu, and Hao Want, Plaintiffs v. Jiang Zemin and Falun Gong Control Office (A.K.A. Office 
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  املسؤولون أو املسؤولون السابقون يف الدول أو احلكومات غري املعترف هبا  )ج(  
مــنح بــشأن ات، الــدور احملتمــل لالعتــراف أو عــدم االعتــراف بالــدول أو احلكومــ إن  - ١٧٤

احلصانات ملسؤويل الدول، قد نوقش بالفعل فيما يتـصل باحلـصانة مـن حيـث األشـخاص الـيت          
 وقـد   .)٤٩١(رفيعـي املـستوى أثنـاء تـوليهم مناصـبهم         ال ةيتمتع هبا عدد حمدود من مـسؤويل الدولـ        

سؤويل الدولـة ذوي الرتـب الـدنيا وكـذلك          املوضـوعية ملـ    املسألة يف سـياق احلـصانة        ستنشأ نف 
  .ؤوليها السابقنيمس

مرفوعــة علــى الــيت كانــت األخــرية، جتــدر اإلشــارة إىل الــدعوى باحلالــة  وفيمــا يتعلــق - ١٧٥
يف الواليـات   احملكمة االبتدائية االحتاديـة     ، أمام   نورييغاحبكم الواقع، مانويل    السابق  حاكم بنما   

 رئيس الدولـة اسـتنادا إىل        حبصانة نورييغامطالبة  االبتدائية االحتادية   فقد ردت احملكمة    . املتحدة
 وقـد أُقـر حكـم احملكمـة         .)٤٩٢( رئيسا لبنما  نورييغاأن الواليات املتحدة مل تعترف أبدا باجلنرال        

  .)٤٩٣(احمللية عند االستئناف

__________ 
6/10), Defendants     مقتطـف ورد يف  ٨٨٣، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة ،The American Journal of 

International Law) ” احلصانة عن رئيس الدولة عن برفعيشر املدعون إىل وجود أي قرار من أي حمكمة مل 
مالحظـة عرضـية   وأشارت الدائرة القضائية الثانية يف . األعمال اليت قام هبا أثناء توليه السلطة بعد تنحيه عنها     

 ,Court o Appeals: انظر. “‘ رئيس الدولةسابقني من حصانةمراجع حمترمة حترم رؤساء الدول ال’إىل وجود 

Second Circuit in re Doe, Judgment of 19 October 1988, 860 F.2d 40, p. 45 .   ذكرهتـا  إال أن القـضايا الـيت
أعمالـه  عـن    ‘١ ’:هلذا الطرح تشري فحسب إىل أن الرئيس الـسابق للدولـة ال حتـق لـه احلـصانة                 تأييدا  احملكمة  

 Republic of Philippines v. Marcos, 806 F.2d 344, 360؛ The Schooner Exchange, p.145خـصية، انظـر   الش

(2d Cir. 1986 ( لتحمـي رؤسـاء الـدول    إىل أن حـصانة رؤسـاء الـدول ال متتـد     مالحظاهتـا العرضـية    يف ةشريمـ
الدولة األجنبية احلـصانة عـن   عندما ترفع أو ‘ ٢’، )التوكيد مضاف(‘ الشخصية أعماهلمالسابقني فيما خيص  

يـرد أي مـن    وال. In re Grand Jury Proceedings, 817 F.2d 1108, 1111 (4th Cir. 1987)زعيمها السابق، انظـر  
واجملاملـة بـني الـدول      الـسيادية األجنبيـة     صانة  احلـ وفضال عن ذلـك، فـإن ركـائز         . السيناريوهني يف هذه احلالة   

ــة كــل م   ــادل لكرام ــرام املتب ــذكورة يف      واالحت ــسائل امل ــواع امل ــن احلــصانة يف أن ــان م ــها، ال يعكــسها احلرم ن
يف الــسيناريو كــشخص عــادي  ألن القــضية مرفوعــة علــى رئــيس الدولــة ألعمــال اضــطلع هبــا  - Doe قــضية

ويف املقابل، فـإن األسـاس   . رفع احلصانة عن زعيمها السابق يف السيناريو الثاينتاألول، وألن الدولة األجنبية   
الواليـات املتحـدة عـن أعمـال      حمكمـة يف    سـابق يف    دولـة   حلصانة رئيس الدولة، عنـد مقاضـاة رئـيس          قي  املنط

 ).“مقاضاة رئيس حايل حالة عنورودا قل ياضطلع هبا أثناء واليته، ال 
 . أعاله‘أ ’١-انظر اجلزء الثاين، الفرع ألف )٤٩١(
 District Court, Southern District of Florida, United States of America v. Noriega, Omnibus order of 8 :انظـر  )٤٩٢(

June 1990, 746 F.Supp. 1506 ورد يف ،International Law Reports, vol. 99, pp. 151-183, at pp. 161-163.  
 Court of Appeals for the Eleventh Circuit, United States of America v. Noriega, 7 July 1997, 117 F :انظـر  )٤٩٣(

3d 1206 (1997)، يف  وردInternational Law Reports, pp. 591-599, at pp. 595-596. 
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 تــــشرين ٦يف قــــرار صــــادر يف أشــــار القاضــــي فانــــدرمريش  وفــــضال عــــن ذلــــك، - ١٧٦
وشــيه يف بلجيكــا، إىل ضــرورة   يف الــدعوى املرفوعــة ضــد أوغــسطو بين ١٩٩٨نــوفمرب /الثــاين

رئيــسا شــرعيا ”يف مــدى اعتــراف بلجيكــا ببينوشــيه باعتبــاره  نظر القيــام أثنــاء التحقيقــات بــال 
ق لـه املطالبـة   حتـ من أجل حتديد مـا إذا كـان   وذلك يف شيلي، ) ”Chef d’Etat legal“ (“للدولة

  .)٤٩٤(باحلصانة استنادا إىل متتعه بذلك املركز أمام السلطات البلجيكية
 حبكـم القـانون     ة احملتمل لالعتراف يف منح احلصانة ملسؤويل الدولـ        ر وفيما يتعلق بالدو   - ١٧٧

املوقف الذي اختذته احملكمة العليا للواليات املتحدة يف وقـت          ذكر  أيضا  جيدر  أو حبكم الواقع،    
قائـد عـسكري قـام بعمليـات حتـت          ل، فيمـا يتعلـق بتـصرف معـني          ١٨٩٧  عـام  يرجع إىل مبكر  

  : أنورأت احملكمة العليا. ومة ثورية يف فرتويالسلطة حك
األعمــال موضــع الــشكوى كانــت تــصرفات لقائــد عــسكري ميثــل ســلطة         [...] ”  
ــصفته حكومــة، جنحــ  الطــرف ال ــوري ب ــات  ت بعــد ذلــك وحظيــ تث ــاعتراف الوالي  ب

كانـت حمقـة عنـدما خلـصت إىل أن          يف الـدائرة    االسـتئناف   حمكمـة   ونـرى أن    . املتحدة
لــيس مــن املالئــم أن عليــه كانــت أعمــاال حلكومــة فرتويــال، وبــذلك  املــدعى أعمــال”

  .)٤٩٥(“]…[“ احملاكم التابعة حلكومة أخرىتكون موضوع تقاضي أمام 
  

  مسؤولو الدول البائدة  )د(  
 قد تكون هناك بعض األسئلة املتعلقة باستمرار أو عدم استمرار متتع مـسؤويل الـدول                - ١٧٨

الواليــة القــضائية اجلنائيـة األجنبيــة فيمــا يتعلـق باألعمــال الــيت   مـن  املوضــوعية البائـدة باحلــصانة  

__________ 
 Juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles, Damien Vandermeersch, Order of 6 :انظر )٤٩٤(

November 1998،     ــع الـــسالف الـــذكر، الفـــرع ــر املو. ١-٣املرجـ ــة  انظـ   :ميـــربغان وآلالحظـــات النقديـ
“Sur l’ordonnance du juge d’instruction Vandermeersch rendue dans l’affaire Pinochet le 6 novembre 

1998”, Revue belge de droit international, vol. 32 (1999), pp. 182-184     حيـث أشـارت إىل أنـه خبـالف ،
يف بلجيكا مل تستند إىل هذه احلجة ألن بلجيكـا  القضائية حدة، فإن اهليئات    يف الواليات املت  القضائية  اهليئات  

كمـا تـزعم الكاتبـة أن اعتـراف الـدول باحلكومـات       . احلكومـات اجلديـدة   بجلديـدة ال    ابالدول  إال  تعترف  ال  
 .باملقارنة مع الشرعية أو املشروعيةالفاعلية يستند إىل على أي حال، 

 تتعلق تلـك القـضية بـدعوى للمطالبـة          .٢٥٤، املرجع السالف الذكر، الصفحة      يزأندرهيل ضد هرناند  قضية   )٤٩٥(
بالتعويض عن احتجاز املـدعي والـذي كـان سـببه املزعـوم رفـض اجلنـرال هرنانـِدز مـنح املـدعي جـواز سـفر              

 .ملغادرة البلد
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، قليلـة  الـدول يف هـذه النقطـة         ةويبـدو أن ممارسـ    . يف تلـك الـدول    أجهزة  اضطلعوا هبا بصفتهم    
  .)٤٩٦(احللول غري مؤكدةال تزال و

 السلطات القضائية يف مجهورية أملانيا االحتاديـة احلـصانة عـن   رفعت   على سبيل املثال،     - ١٧٩
مسؤولني يف مجهورية أملانيا الدميقراطية السابقة، مبن فيهم رئيس الدولة السابق إريك هـونكر،              

 وميكـن إىل حـد مـا تفـسري هـذا املوقـف املتطـرف                .)٤٩٧(استنادا إىل أن الدولـة مل تعـد موجـودة         
  .)٤٩٨(بالنظر إىل احلالة غري املألوفة اليت شكلتها إعادة توحيد شطري أملانيا

  

__________ 
ويظـل  ”: (٥٤٠الـصفحة   املرجـع الـسالف الـذكر،    ،Verhoeven “Rapport provisoire”, op. cit., p. 540: انظر )٤٩٦(

 مـن   الـيت  غيـاب الدولـة  يف مـن حيـث األشـخاص   من الصعب مع ذلك حتديد مـا يـربر اإلبقـاء علـى احلـصانة       
 ).احلاشية حمذوفة) (“منح هذه احلصانةتستلزم   اليتياملفروض أن مصاحلها اخلاصة ه

، يف رفـضها دفـع هـونكر،        ١٩٩٢فرباير  / شباط ٢١احملكمة الدستورية االحتادية،    : انظر على وجه اخلصوص    )٤٩٧(
 Deutsche Rechtsprechung zumنشر ذلك باألملانية يف (مهورية أملانيا الدميقراطية، باحلصانة جلرئيس السابق ال

Völkerrecht und Europarecht, 1986-1993, Berlin, Springer, 1997, pp. 129-130(  مــع مــوجز أويل ،
فبعـد  . تدوم حصانة رئيس الدولة ملا بعد زوال الدولة اليت كان ميثلها  ال ميكن أن    ”: باإلنكليزية نصه كالتايل  

انظـر  . “لواليـة القـضائية اجلنائيـة لـدول أخـرى         لانتهاء وجود الدولة، ميكن بنـاء علـى ذلـك خـضوع ممثليهـا               
 يف ورد ،Federal Supreme Court (BHG), Border Guards Prosecution, Judgment of 3 November 1992أيـضا  

International Law Reports, vol. 100, pp. 372-373) ” [...]     ال يعاَمل املدعى علـيهم باعتبـارهم ممـثلني لدولـة
 Federal، علــى نفــس املنــوال؛ و)“أجنبيــة لــسبب بــسيط هــو أن مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة مل تعــد موجــودة 

Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht), Decision of 24 October 1996, Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts vol. 95, pp. 96 ff ،الــدول فيمــا يتعلــق ةيــرد مــوجز يف قاعــدة بيانــات ممارســو 
. حبصانات الدول، اخلاصة بلجنة املستشارين القانونيني املعنيـة بالقـانون الـدويل العـام والتابعـة جمللـس أوروبـا                   

)http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities/.( 
تعليقـه علـى    معـرض   يف  ) ٨٩الـصفحة   ) ١٩٩٤(املرجع السالف الـذكر      (Watts  أبداها انظر املالحظات اليت   )٤٩٨(

 ١٩٩٣يف مطلـع   ضد إريك هونكر، وتوقفـت  ١٩٩٢مرفوعة يف أملانيا يف عام اليت كانت الدعاوى اجلنائية   
مهورية أملانيـا  ملا كان جليبدو من احملتمل اعتماد وجه النظر اليت تفيد بأنه       ”ووفقا للكاتب،   . العتالل صحته 

انتقـل عنـد انـضمامها إىل مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة إىل مجهوريـة                فإنه  الدميقراطية اختصاص حماكمة رئيسها،     
 برفع الدعوى استنادا إىل القانون الذي كان سـاريا يف الـسابق             أملانيا االحتادية اليت مارست ذلك االختصاص     

أنـه مــع انـضمام مجهوريـة أملانيــا    ذات الـصلة  ومــن بـني االعتبـارات األخــرى   . يف مجهوريـة أملانيـا الدميقراطيـة   
انيـا  االحتاديـة، ميكـن اعتبـار مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة قـد خلفـت مجهوريـة أمل                   الدميقراطية إىل مجهوريـة أملانيـا     

مــن خــالل رفــع ضــمنا الدميقراطيــة يف حقهــا برفــع احلــصانة عــن رئــيس الدولــة، وهــو احلــق الــذي مارســته    
املنصب، فـإن   شاغلمصاحل  الدعوى؛ وحيث إن اهلدف من حصانة رئيس الدولة هو محاية مصاحل الدولة ال              

 .“زوال الدولة ينفي أي مربر الستمرار هذه احلصانة
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  اإلجرامياءات املمكنة، على أساس طابع السلوك االستثن  -  ٣  
  اجلرائم مبوجب القانون الدويل  )أ(  

مـا إذا كانـت احلـصانة مـن حيـث املوضـوع تـشمل أيـضا          يتمثل الـسؤال املطـروح يف    - ١٨٠
  .)٤٩٩(اجلرائم مبوجب القانون الدويل

ــا - ١٨١ ــه   فكم ــة، يف   أكــدت، )٥٠٠(ســبقت اإلشــارة إلي ــدل الدولي ــة الع ــضية حمكم ــر األ ق م
، أن حصانة شاغل منصب وزير اخلارجية من الواليـة القـضائية اجلنائيـة ال ختـضع ألي                  بالقبض

بيــد أن احملكمــة مل تتطــرق بــشكل . اســتثناء يف حالــة ارتكــاب جــرائم مبوجــب القــانون الــدويل
مباشر ملسألة احتمال وجود مثل هذا االستثناء فيما يتصل باحلـصانة مـن حيـث املوضـوع الـيت                   

 احلكـم الـصادر عـن احملكمـة املالحظـة      تـضمن ومع ذلـك، فقـد      . سابق وزير خارجية    يتمتع هبا 
ثناء تالتالية اليت أبداها القاضي، واليت فسرت على أهنـا مبثابـة إنكـار ضـمين لوجـود اسـ                العارضة  

  :)٥٠١(من ذلك القبيل
الوالية القـضائية مبوجـب القـانون الـدويل، أن          ما، مىت توافرت هلا     حملكمة دولة   جيوز  ”  

قبـل فتـرة واليتـه أو       إتيان أعمـال    حتاكم وزير خارجية سابقا ينتمي لدولة أخرى على         
ــى    ــضا عل ــدها، وأي ــال بع ــرة   األعم ــك الفت ــة خــالل تل ــصفته املرتكب . )٥٠٢(“اخلاصــةب

  ).التوكيد مضاف(
وفعال، ما دام مل يـرد يف هـذا املقـام أي ذكـر حلـق الدولـة يف مالحقـة وزيـر خارجيـة                       - ١٨٢

ب جـرائم مبوجـب القـانون الـدويل، فمـن املمكـن تفـسري مالحظـة احملكمـة                   سابق بسبب ارتكا  
على أهنا مبثابة إنكار لذلك احلق، رغم أنـه باإلمكـان التوصـل إىل اسـتنتاج خمتلـف مـىت اعتربنـا                 

__________ 
ة، انظـر اجلـزء األول،    سـ  ألغـراض هـذه الدرا     “اجلـرائم مبوجـب القـانون الـدويل       ”هوم  لالطالع على تعريف مف    )٤٩٩(

  . أعاله١-الفرع باء
  . أعاله٣-انظر اجلزء الثاين، الفرع ألف )٥٠٠(
مــن لــسوء احلــظ،  ” :٢٦٧، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة    Wouters  ووتــرزانظــر، علــى ســبيل املثــال    )٥٠١(

املالحقـة القـضائية     أن حـصانة األشـخاص مـن         احملكمـة علـى أنـه يعـين       ر عـن    الـصاد كـم   احلأن ُيقـرأ     ... املمكن
 ,Paola Gaeta :انظر أيـضا . “جيوز أن تستمر حىت بعد توقفهم عن شغل منصبهم الوزاريدولية بسبب جرائم 

“Ratione Materiae Immunities of Former Heads of State and International Crimes: the Hissène Habré 

Case”, Journal of International Criminal Justice, vol. 1 (2003-1), p. 189 :”  إمجاال، ترى احملكمة أن القاعـدة
العامة بشأن احلصانات من حيث املوضوع، اليت تذهب إىل أن الدول ال ميكن أن متارس واليتها القضائية علـى              

موافقـة الدولـة الـيت ينتمـي هلـا      احلـصول علـى      دون   بـصفته العامـة،   أعمـاال   مسؤول دولة أجنبية بـسبب ارتكابـه        
  .“الدولية املزعومة، تنطبق أيضا على اجلرائم  الدولةمسؤول

 .٦١، الفقرة األمر بالقبضقضية  )٥٠٢(
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الوظـائف املنوطـة جبهـاز الدولـة     نطـاق   ، حبكـم تعريفهـا، عـن        خارجـة أن تلك اجلرائم إمنـا هـي        
ومبا أنه من اجلائز أن تفـسر مالحظـة احملكمـة           . )٥٠٣(“خاصة”عمال  نعتها بأهنا أ  وينبغي من مث    

على أهنا تنكر وجود أي استثناء من احلصانة من حيث املوضـوع فيمـا يتـصل بـاجلرائم احملـددة                  
مبوجب القانون الـدويل، فقـد كانـت موضـع انتقـاد مـن لـدن عـدة كتـاب رأوا أهنـا تتنـاىف مـع                           

العارضـة قـد تتـسبب يف        أيـضا أن مالحظـة احملكمـة         ورئـي . )٥٠٤(الوضع احلايل للقانون الـدويل    

__________ 
، املرجـع الـسالف   Jean Salmon  الـيت أبـداها جـان سـلمون    النقديـة انظر، فيمـا يتعلـق هبـذه النقطـة، املالحظـات       )٥٠٣(

 الــصيغة املــستخدمة يف املعتــاد باســتمرار احلــصانات بعــد يتقــض”: ٥١٧-٥١٦ حتان، الــصف)٢٠٠٢(الــذكر 
ذه القانونيـة هلـ   علـة   الوتكمـن   . الشخص خالل ممارسـته ملهامـه     قام هبا ذلك    اليت  األعمال   فيما خيص املهام  انتهاء  

صه، وقـت  مل تكـن تلـزم شخـ   أعمـال  بـسبب  قـضائيا   دولـة   متابعـة عـون     ينبغي عدم   : القاعدة ببساطة يف ما يلي    
نفسها أمـام  تفتح الباب هي بيد أن هذه الصياغة التقليدية . ، بل تلزم الدولة اليت كان يتصرف حلساهبا  القيام هبا 

مـن وجهـة    (قـانوين   القيام بعمل غري    فهذه العبارة تثري سؤاال تقليديا، أال وهو هل ميكن          . [...] شىت التفسريات 
ه خاص، يكتسي السؤال قدرا من األمهية عندما يتعلق األمـر جبـرائم             يف إطار أداء الوظيفة؟ وبوج    ) النظر الدولية 

احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت ميكن االحتجاج بارتكاهبا بوازع حتقيق أهداف سياسة الدولـة، أي يف إطـار    
: ، بـل اسـتخدمت صـياغة معاكـسة    التقليديـة ومهما يكن مـن أمـر، مل تـستخدم احملكمـة الـصياغة         . أداء الوظيفة 

بـصفته  ’املرتكبـة خـالل الفتـرة الـيت كـان املوظـف يـؤدي فيهـا مهامـه مـىت تـصرف             عن األعمال   نتفي احلصانة   ت
وهذه الصياغة أسوأ مـن سـابقتها إذا كـان    ). ’in a private capacity‘يستخدم النص اإلنكليزي عبارة (‘ اخلاصة

ل باإلمكـان الـدفع بـأن        ألنه إذا كان مـا زا      املراد هو استثناء جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية من احلصانة؛         
من أعمال وظيفـة    ) عاديا ضمنا (ال  عمسياسة اإلبادة اجلماعية أو اإلخفاء القسري أو التطهري العرقي ال تشكل            

، مــا مل يثبــت بــأن مرتكــب خاصــةارُتكــب بــصفة بعمــل ، فــال ميكــن بالتأكيــد الــدفع بــأن األمــر يتعلــق  الدولــة
لـذا، فالـصياغة الـيت اعتمـدهتا        ! ا وشـاذ، وأنـه تـصرف دون علـم سـلطات بلـده             شخص خطر، خمتل عقلي    العمل
غرو، فإهنا ال متثل القانون العريف الدويل  وال. البالغألسف تدعو ل -يف غفلة من أمرها على ما نأمل  - احملكمة

أعمـاال  نـسانية   وإذا كانت احملكمة ترى أنه ينبغي اعتبار جرائم احلرب واجلـرائم ضـد اإل             . بأي وجه من األوجه   
وبامتناعهـا عـن ذلـك، فهـي تطيـل أمـد اخلـالف وتـسمم                . األمـر ، فكان من الالزم عليها أن تفصح عـن          خاصة
إىل يف معـرض اإلشـارة      ( ٦٥٩، الـصفحة    )٢٠٠٣(، املرجـع الـسالف الـذكر        Shawشو  انظر أيضا   و. “أجواءه

 البــاب مفتوحــا أمــام مــسألة املالحقــة يبــدو أن هــذا األمــر يتــرك”): كمــة العــدل الدوليــةالعارضــة حملالحظــة امل
، ما مل يرتأ أهنـا تقـع   )من قبيل التعذيب على سبيل املثال (تنتهك القانون الدويل    أفعال  القضائية بسبب ارتكاب    

  .“األعمال اخلاصةضمن فئة 
 ، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحات    Cassese, “When May Senior State Officials ”…:انظـر بوجـه خـاص    )٥٠٤(

، حرفيتــهامحكمــة علــى للالقانونيــة ُحملــت الطــروح وعليــه، فــإذا ”( ٨٦٨ســيما الــصفحة  ، وال٨٧٠-٨٦٦
يتسىن أبدا، أو أنـه سـيكون مـن النـادر بـأي حـال مـن األحـوال، مالحقـة وزراء اخلارجيـة بـسبب ارتكـاب                   لن

: جذريـة، هـو كالتـايل   بيد أن السؤال املطروح، والـذي يكتـسي طابعـا أكثـر      . خالل فترة واليتهم  جرائم دولية   
ومـا هـي القواعـد      ؟  ‘بـصفة خاصـة   ’املرتكبـة   األعمـال    يتعني أن تقتصر احملاكمات يف احملاكم األجنبية علـى           ملاذا

 David S. Koller, “Immunities of؛ ))التوكيـد يف الـنص األصـلي    (“ الـيت ستـستثين األعمـال الرمسيـة؟    الدوليـة 

Foreign Ministers: Paragraph 61 of the Yerodia Judgment As It Pertains to the Security Council and the 

International Criminal Court”, American University International Law Review, vol. 20 (2004), pp. 16-17 ،
صانة،  فيهــا احلــتــسقطحتــدد احملكمــة أربعــة أمثلــة ” (٦١، الفقــرة األمــر بــالقبضقــضية يف معــرض اإلشــارة إىل 

هــذه القائمــة نطــاق يــوحي جبــالء أن وزيــر اخلارجيــة حيــتفظ باحلــصانة املطلقــة يف أي ظــروف ختــرج عــن     ممــا
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بني الدول إزاء الوضع احلـايل للقـانون الـدويل فيمـا يتعلـق باحلـصانة       إشاعة جو من عدم اليقني     
  .)٥٠٥(اجلرائم مبوجب القانون الدويليف جمال من حيث املوضوع 

__________ 
علـى   ٦١ملـا كانـت احملكمـة تقـصد أن تـنص مـن خـالل الفقـرة          ”: ١٨؛ مث املرجع نفـسه، الـصفحة        “احلصرية

ذا الـنص أن احلـصانة حتمـي مجيـع          بالظروف اليت ال تنطبق فيها احلصانة، فإن النتيجة الواضحة هلـ          حصرية  قائمة  
ويشمل ذلك اجلرائم الدولية اخلطرية، مبا فيها اجلرائم    . اليت يرتكبها وزير خارجية سابق بصفته الرمسية      األعمال  

ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، واإلبادة اجلماعية، والتعذيب، ممـا يـضع حكـم احملكمـة علـى طـريف نقـيض مـع                       
ــد   ــانون ال ــادئ الراســخة للق ــصفحتان  Sassòliٍ ؛ وساســويل)“ويلاملب ــذكر، ال ــسالف ال  ٨٠١-٨٠٠ ، املرجــع ال

املرتكبـة خـالل فتـرة    األعمـال  بأنـه مـن بـني    ] الـصادر عـن حمكمـة العـدل الدوليـة        [نرى ضرورة للتوضيح     ال”(
قـد   Yerodia، مـا دام الـسيد يريوديـا     خاصـة املرتكبـة بـصفة     األعمـال   سوى  املالحقة القضائية   الوالية، ال تشمل    

يعين جبالء أن املسؤول احلكـومي يـستمر        املقتطف  بيد أن هذا    . قبل تعيينه وزيرا  األعمال املؤاخذ عليها    ارتكب  
وال تـشرح   . املرتبطـة بـأداء الوظيفـة     األعمـال   يف االستفادة من احلصانة اجلنائية أمام حماكم الدول األخـرى عـن             

مرتبطــة بــأداء أعمــال  املالحقــة بــسبب ارتكــاب احملكمــة األســباب املوجبــة هلــذا التمديــد الــزمين للحــصانة مــن 
املرتبطة بأداء الوظيفة إمنا هو ختوفات األعمال ومن احملتمل أن مبعث اقتصار هذه احلصانة على        . [...] الوظيفة

قدمية تتسق مع منطق يتـصور أن القـانون الـدويل هـو حمـض عالقـات بـني الـدول فحـسب، ومـن املفتـرض أهنـا                             
وفعال، كانت تلك هي احلجة اليت استندت إليها هيئـة دفـاع كبـار     .  سنة خلت  ٥٧ نتالشت منذ ما ال يقل ع     

املرتكـب علـى    حـىت   املنـسوب إىل دولـة مـا أو         العمـل   ربغ، حيـث ذهبـت إىل أن        ن يف نور  نيجمرمي احلرب النازي  
كـبرية  وحتـوم شـكوك     . [...] يدها ال ميكن أن تترتب عليه من اآلن فـصاعدا مـسؤولية األفـراد الـذين ارتكبـوه                 

وقد رأت الدول   . يطابق واقع املمارسة  ‘ ال سيادة لند على ند    ’إزاء ما إذا كان هذا التصور للمبدأ القاضي بأن          
، عنـدما  ‘هلا’والدولة اليت ينتمي  ،  الرفيعةاحملاكم أنه من املمكن الفصل بني الفرد، ولو من ذوي املراتب            بعض  و

وال تتعلـق هـذه املمارسـة    . ن مسؤوليته اجلنائية الفرديـة أكدت أن موقف احلكومة ال ميكن أن يعفي الشخص م     
وهـي تتنـاىف مـع توسـيع     . أمام احملاكم الدولية فحسب، بل وأيضا باإلجراءات على الصعيد الـوطين  باإلجراءات  
، Buzziniانظـر أيـضا بـوزيين    و .).“ليشمل األفراد املتصرفني حلساب الدولة    ‘ ال سيادة لند على ند    ’نطاق مبدأ   

تنـسجم  ال  العارضـة   ، الـذي يـرى أن مالحظـة احملكمـة           ٩٣٣، احلاشـية    ٢٩٤ السالف الـذكر، الـصفحة    املرجع  
  .يف اآلونة األخريةمن تطورات القانون اجلنائي الدويل ما شهده مع بتاتا 

، قــد تكــون أجــواء عــدم الــيقني  )١٩٥، الــصفحة )٢٠٠٣(املرجــع الــسالف الــذكر  (Gaetaغايتــا اســتنادا إىل  )٥٠٥(
الـسلطات البلجيكيـة خـالل اإلجـراءات        الـذي اعتمدتـه     وقـف   املعن مالحظة احملكمة هـي الـسبب وراء         النامجة  

شـعر  ”ويشري الكاتب إىل أن قاضي التحقيق البلجيكـي       . اجلنائية املتخذة ضد رئيس تشاد السابق حسني هربي       
 فيمـا  “ الـسابق بضرورة االتصال بسلطات تـشاد بـشأن مـسألة احلـصانات، إن وجـدت، املـستحقة للـديكتاتور              

مث ينتقــل الكاتـب إىل مناقـشة الطــابع القـانوين الـذي تكتــسيه     . يتعلـق بتـهميت اجلـرائم ضــد اإلنـسانية والتعـذيب     
املوجهــة مــن وزيــر العــدل يف تــشاد إىل قاضــي التحقيــق        ٢٠٠٢أكتــوبر /األولتــشرين  ٧الرســالة املؤرخــة  

نـص   (“سلطات التـشادية مبنحـه أي حـصانة       ال جيـوز لـه أن يطالـب الـ         ”البلجيكي، حيـث يـشري إىل أن هـربي          
ويف هـــذا الـــصدد، ). http://hrw.org/french/press/2002/tchad1205a.htm: الرســـالة متـــاح علـــى العنـــوان التـــايل

هذا التنازل ينبع من النظام األساسـي الـداخلي ذي الـصلة الـذي يرفـع عـن حـسني                    [...] ”يالحظ الكاتب أن    
 على اجلـرائم الـيت يـدعى أنـه ارتكبـها يف تـشاد عنـدما كـان يـشغل                     ية الوطنية حصاناته من الوالية القضائ   هربي  

مــن هنــا، يبــدو أن حكومــة تــشاد ختلــط بــني احلــصانات أمــام احملــاكم الوطنيــة   و. [...] منــصب رئــيس الدولــة
، وبـني احلـصانات أمـام      القـانون الـداخلي العـام     التشادية، أي احلصانات املمنوحة لبعض مسؤويل الدولـة حبكـم           

الدولـة   لـبعض الفئـات احملـددة مـن مـسؤويل        القانون الـدويل  احملاكم الوطنية األجنبية، أي احلصانات اليت مينحها        
  .ويتطرق الفرع جيم من هذا اجلزء ملسألة التنازل. “أمام احملاكم األجنبية
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يـة الدوليـة   وعلى النقيض من ذلـك، أفـادت دائـرة االسـتئناف التابعـة للمحكمـة اجلنائ            - ١٨٣
ــوح  ــسابقة بوضـ ــالفيا الـ ــاألمر   يف ،ليوغوسـ ــق بـ ــا املتعلـ ــضية  حكمهـ ــصادر يف قـ ــضار الـ باإلحـ

، بأنه ليس مثـة حـصانة مـن حيـث املوضـوع فيمـا يتعلـق بـاجلرائم مبوجـب                     Blaškićبالشكيتش  
وتـنص  . القانون الدويل، من قبيل جـرائم احلـرب، واجلـرائم ضـد اإلنـسانية، واإلبـادة اجلماعيـة         

  :ات الصلة من نص احلكم على ما يليالفقرة ذ
القاعدة العرفية اليت متنح احلصانة الوظيفيـة إىل مـسؤويل       على  [ االستثناءات   هتنبع هذ ”  

لقـانون اجلنـائي الـدويل، الـيت حتظـر جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد                  قواعـد ا  من  ] الدولة
 عـن ارتكـاب     فبموجب هذه املعايري، ال ميكن للمسؤولني     . اإلنسانية واإلبادة اجلماعية  

باحلصانة من الوالية القضائية الوطنية أو الدولية حـىت ولـو ارتكبـوا             الدفع  رائم  تلك اجل 
  )٥٠٦(“]…. [مهامهم بصفتهم الرمسيةأداء تلك اجلرائم يف أثناء 

ومما يدعم أيضا عدم انطباق احلصانة من حيث املوضوع فيما يتعلق بـاجلرائم الدوليـة                - ١٨٤
ــُض األســانيد الــواردة    ويف هــذا الــسياق، كــثريا   . لمحــاكم احملليــة االجتــهاد القــضائي ل يف بع

وينبغـي اإلشـارة إىل أن       .)٥٠٧(إيـشمان يشار إىل حكـم احملكمـة العليـا يف إسـرائيل يف قـضية                ما
بيد أنه نظـرا ألن احملكمـة العليـا    . “عمل الدولة ”مبدأ  احملكمة العليا درست املسألة من منظور       

 يبـدو متماشـيا مـع مفهـوم احلـصانة مـن حيـث املوضـوع قيـد                 “عمل الدولـة  ”قدمت تعريفا لـ    
 قـد تكـون ذات صـلة    إيـشمان ، فإن استنتاجات احملكمة يف قضية       )٥٠٨(البحث يف هذه الدراسة   

ملنطقـة القـدس    املركزيـة   احملكمة العليا احلكم الـصادر عـن احملكمـة          أيدت  وقد  . )٥٠٩(باملوضوع
__________ 

  .Prosecutor v. Blaškić, Subpoena decision, para. 41: انظر )٥٠٦(
ــره يف  )٥٠٧( ــبق ذكـ ــزسـ ــيماجلـ ــدو  . أعـــاله٣-ء األول، الفـــرع جـ ــذكر،  Villalpandoفياللبانـ ــع الـــسالف الـ ، املرجـ

 سابقة توفر حججا إضافية لرفض الدفع باحلصانة من حيث املوضـوع فيمـا    إيشمانقضية  يرى  ،  ٤٢٤ الصفحة
  .يتعلق باجلرائم مبوجب القانون الدويل

أن ‘ عمـل الدولـة   ’تعين نظرية   ”: ١٤، الفقرة   ٣٠٩-٣٠٨، الصفحتان   )احملكمة العليا إلسرائيل   (إيشمانقضية   )٥٠٨(
سـواء كـان رئـيس الدولـة أو موظفـا مـسؤوال            -العمل الذي يؤديـه شـخص بوصـفه جهـازا مـن أجهـزة الدولـة                 

واسـتتباعا  .  جيب أن ينظر إليه على أنه عمل مـن أعمـال الدولـة وحـدها               -يتصرف بناء على أوامر من احلكومة     
أنــه ال حيــق لدولــة أخــرى أن تفــرض عقوبــة علــى سؤولية عــن العمــل، كمــا لــذلك، تتحمــل الدولــة وحــدها املــ

فـسيكون األمـر    وإال  . الشخص الذي ارتكب العمل، ما عدا مبوافقة الدولة اليت أدى حلساهبا املهمة املسندة إليه             
بـني الـدول علـى    مبثابة تدخل من الدولة األوىل يف الشؤون الداخلية للدولة الثانية، مما يتناىف مع مفهوم املـساواة    

  ).احلاشية حمذوفة. (“أساس سيادهتا
، كانـت الفكـرة   إيـشمان يف قـضية  ”. ٣٨٣ ، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة    De Senaانظر تعليق دي سـينا   )٥٠٩(

 يف واقـع األمـر هـي عـدم     “عمل الدولة” الدفع بـالرئيسية اليت استندت إليها احملكمة العليا إلسرائيل يف رفضها    
اجلـرائم الـيت ارتكبـها إيـشمان إىل     إسناد  أنه كان باإلمكان رغم، بشكل استثنائية أجهزة الدولة   انطباق حصان 
  ).التوكيد يف النص األصلي. (“الدولة األملانية
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ـــ احتجــاج إيــشمان بــذلك  ، رافــضةً)٥١٠( النقطــةهيف هــذ  بذريعــة أن ذلــك “عمــل الدولــة”ب
ويف هذا الصدد، استندت احملكمـة      . الدفاع ال يعتد به يف سياق اجلرائم مبوجب القانون الدويل         

 واملبـــدأ الثالـــث مـــن مبـــادئ نـــورنربغ مـــن ميثـــاق حمكمـــة ٧العليـــا بوجـــه خـــاص إىل املـــادة 
  :ة من حكمهاالتالياملقتطفات ويتجسد موقف احملكمة العليا جبالء يف . )٥١١(ربغننور

أســاس عنــدما يتعلــق األمــر يــستند املبــدأ املــدفوع بــه إىل أي ويف مجيــع األحــوال، ال ”  
مـن  دوليـة   سيما عندما تكون هـذه األعمـال جـرائم           بأعمال حيظرها قانون األمم، وال    

ه مـن زاويـة     مـن الـالزم التـصريح بأنـ       و). بـاملعىن الواسـع    (‘سانيةاجلـرائم ضـد اإلنـ     ’فئة  
“ الــسيادية” عــن نطــاق الواليــة  هــذه األعمــال الــشائنة متامــا  ختــرج القــانون الــدويل،

ــشاركني يف ارتكــاب تلــك        ــإن امل ــايل ف ــا، وبالت ــا أو أقرهت ــيت أمــرت بارتكاهب ــة ال للدول
ن أن خيتبئـوا وراء الطـابع الرمسـي         األعمال ال بد وأن يـساءلوا عليهـا شخـصيا وال ميكـ            

.  اليت يزعمون أهنـم تـصرفوا مبقتـضاها        الدولة‘ قوانني’ملأموريتهم أو مهمتهم، أو وراء      
ولعل مثلـهم مثـل شـخص ارتكـب جرميـة لـصاحل الـشركة الـيت ميثلـها، ومل يـسمح لـه                        

انون وبعبــارة أخــرى، يفتــرض القــ. باالختبــاء وراء ســتار املــسؤولية اجلماعيــة للــشركة
الــصارمة، حمظوراهتــا الــدويل أنــه مــن احملــال أن تــسمح الدولــة بارتكــاب عمــل ينتــهك 

، والـيت تـذهب إىل أن       ‘اجلرميـة الدوليـة   ’هنا تربز الفكرة اليت تشكل نـواة مفهـوم          ومن  
الـــشخص الـــذي كـــان طرفـــا يف تلـــك اجلرميـــة جيـــب أن يتحمـــل املـــسؤولية الفرديـــة  

ك، ســـتكون األحكـــام اجلنائيـــة للقـــانون الـــدويل ضـــربا وخبـــالف ذلـــ. ارتكاهبـــا عـــن
  .)٥١٢(“العبث من

  ”]…[  
ولة الشريرة من قرارات متييزية وقائمـة علـى النـهب،      إن ما صدر عن تلك الد     [...] ”  

شكل يــ الفتاكــة مــن مراســيم شــؤوهنا يــدير دفــة كــان صــدر عــن طاغيتــها الــذي  ومــا
ضفي طـابع   يـ قوانني يف نظر القـانون الـدويل، وال ميكـن بـأي شـكل مـن األشـكال أن                    

سؤولية ربئ ذمة مـن شـارك يف ارتكاهبـا مـن املـ      يالشرعية على تلك اجلرائم الشنيعة أو       
  .)٥١٣(“تقع على عاتقهالشخصية اليت 

__________ 
 International Law Reports, vol. 36, pp. 18-276, at:يفورد ، ١٩٦١ديسمرب /كانون األول ١٢احلكم املؤرخ  )٥١٠(

pp. 44-48.  
  .من حكم احملكمة العليا) ج( ١٤ ظر الفقرةان )٥١١(
  ).ب( ١٤املرجع نفسه، الفقرة  )٥١٢(
  .)د( ١٤نفسه، الفقرة املرجع  )٥١٣(
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 هبينوشـي وينبغي أيضا توجيه االنتباه إىل القرار الصادر عن جملـس اللـوردات يف قـضية                 - ١٨٥
ــم ( ــام،        ). ٣رق ــدويل الع ــانون ال ــن منظــور الق ــضية احلــصانة م ــوردات ق ــس الل ــد درس جمل فق
مع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتالف         ،  املسألةيف هذه   ترجع ببساطة   دامت التشريعات الربيطانية     ما

ذهبـوا  بيـد أن اللـوردات   . )٥١٤(إىل احلصانات املعترف هبا لرؤساء البعثـات الدبلوماسـية       احلال،  
 احلــصانة مــن حيــث املوضــوع فيمــا يتعلــق  هيــسوغ رفــض مــنح بينوشــي  أن مــايف تعليلــهم إىل 

اتفاقيـة األمـم   تطبيـق   يـستند أساسـا إىل  إمنـا  باجلرائم اليت يدعى أنه ارتكبها خالل فتـرة رئاسـته      
، مقارنـة باالسـتثناء العـام املتعلـق بـاجلرائم مبوجـب       )٥١٥(١٩٨٤املتحدة ملناهضة التعذيب لعـام    

  .)٥١٦(القانون العريفيقره القانون الدويل الذي قد 

__________ 
ونظــرا إلدمــاج اتفاقيــة فيينــا للعالقــات     . ١٩٨٧ الربيطــاين لعــام  قــانون حــصانة الــدول  مــن ) ١ (٢٠املــادة  )٥١٤(

من تلك االتفاقيـة،    ) ٢ (٣٩، فإن املادة    ١٩٦٤ لعام   قانون االمتيازات الدبلوماسية  يف   ١٩٦١الدبلوماسية لعام   
  .اليت تتناول حصانات الدبلوماسيني الذين توقفوا عن ممارسة مهامهم، صارت منطبقة

، Browne-Wilkinsonويلكنـسون    - انظر، على وجه اخلصوص، مواقـف اللـوردات بـراون         و). ٣رقم   (بينوشيه )٥١٥(
؛ وسـافيل أوف  ٦٢٧-٦٢٣، الصفحات Hope of Craighead؛ وهوب أوف كريغهيد ٥٩٥-٥٩٤ الصفحتان
 تلك املواقف باملوقف املخالف الذي وجتدر مقارنة. ٦٤٣-٦٤٢، الصفحتان Saville of Newdigateنيوديغيت 

يذهب إىل أنه مل يقع أي ( وما يليها ٦٠٠ ، الصفحةLord Goff of Chieveleyأبداه اللورد غوف أوف تشيفلي 
ولالطالع على شـرح تعلـيالت اللـوردات،        ).  التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب      للحصانة مبوجب  “رفع”

ويشدد الكاتب على أن رفـض      . ما يليها و ٤١٢، املرجع السالف الذكر، الصفحة      Villalpandoانظر فياللباندو   
مـال  كـان يقتـصر علـى أع       ١٩٩٩مـارس   /آذار ٢٤املؤرخ  منح احلصانة لبينوشيه مبوجب قرار جملس اللوردات        

تـصديق  بعـد  أي ( ١٩٨٨ديـسمرب  /كـانون األول  ٨التعذيب والتواطؤ ملمارسة التعذيب اليت وقعت يف أعقـاب        
ــضة التعــذيب، وهــو التــاريخ الــذي أصــبح فيــه حملــاكم اململكــة املتحــدة             ــة املتحــدة علــى اتفاقيــة مناه اململك

 الكاتــــب كــــذلك ويالحــــظ). للمحاكمــــة علــــى ارتكــــاب تلــــك اجلــــرائم ممتــــدة إقليميــــا قــــضائية  واليــــة
أنه من أجل استبعاد احلصانة فيما يتعلق بالتعذيب، اعتمد اللوردات السبعة أساليب            ) ٤١٦-٤١٤ الصفحات(

اللـوردات  تعلـيالت  إىل أن ) ٤١٨-٤١٧الـصفحتان  (ويـشري أيـضا     . تعليل خمتلفة، تعـسر مواءمتـها إىل حـد مـا          
مــن حيــث القيــود ، فهــي ختــضع للعديــد مــن  تــستند يف مجيــع األحــوال إىل اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب، ومــن مث 

ومـن  ) أي فيما يتعلق بالدول األطراف يف االتفاقية(، ومن حيث األشخاص   )باجلرائم أي فيما يتعلق  (املوضوع  
، املرجـع الـسالف     O’Neil انظـر أيـضا أونيـل     و). أي فيما يتعلق يتاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ       (حيث الزمن   

 إال يفرفــض مــنح احلــصانة إىل رئــيس دولــة  عــدم  ســابقة يف بينوشــيهل قــرار يــشك”( ٣١٧الــذكر، الــصفحة 
معاهـدة ذات   تـسري عليهـا     فيها رئيس دولة سابق بارتكاب جرمية مبوجب القانون الـدويل،           يتهم  احلاالت اليت   

؛ .)“املنازعـة كليهمـا   ينظـر يف    صلة تكون منطبقة على رؤساء الدول وموقعة من بلد الزعيم املعين والبلد الذي              
Clive Nicholls, “Reflections on Pinochet”, Virginia Journal of International Law, vol. 41 (2000), p. 146 

. أن رئيس الدولة الـسابق ال يتمتـع بـأي حـصانة مـن جرميـة التعـذيب الدوليـة                    ٣ رقم   بينوشيهتقرر يف قضية    ”(
، علـى أن  ١٩٧٨من قانون حصانة الدول لعـام     ٢٠ملادة  اوالقانون الذي حيكم احلصانة يف اململكة املتحدة هو         

وأكـدت جلنـة    . ١٩٦٤من قانون االمتيازات الدبلوماسية لعـام        ١ من اجلدول ) ٢ (٣٩ املادةقرأ باالقتران مع    ت
االستئنافات بأغلبية أعضائها أن رئيس الدولة يتمتع، على وجه العمـوم، مبوجـب تلـك األحكـام باحلـصانة مـن                     

فيمـا يتعلـق    (وباحلصانة من حيث املوضوع كرئيس دولة سـابق         ) مركزه كرئيس دولة  كم  حب(حيث األشخاص   
أن رئــيس الدولــة الــسابق باألغلبيــة ، تقــرر )٣رقــم  (بينوشـيه غــري أنــه يف قــضية ). بأعمالـه الرمسيــة أو احلكوميــة 
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ــة         - ١٨٦ ــدعاوى املرفوع ــة، أو ال ــاكم احمللي ــن احمل ــصادرة ع ــرارات األخــرى ال ــدو أن الق ويب
احلصانة من حيـث املوضـوع فيمـا يتعلـق بـاجلرائم مبوجـب القـانون        أمامها، تؤكد عدم انطباق     

 تــشرين ٣وعلــى ســبيل املثــال، عنــدما طلبــت الــسلطات اإلســبانية تــسليم بينوشــيه يف . الــدويل
، أعربــت بوضــوح عــن موقفهــا القاضــي بــأن رؤســاء الــدول الــسابقني    ١٩٩٨نــوفمرب /الثــاين

أقـرت احملكمـة   وباملثـل،   . )٥١٧( القانون الدويل  يتمتعون باحلصانة فيما يتعلق باجلرائم مبوجب      ال
يف اآلونـة األخـرية، بـأن رؤسـاء الـدول           عنـها   يف أحـد األحكـام الـصادرة        العليا اإلسبانية ضمنا    

. )٥١٨(السابقني ال يتمتعون باحلصانة من حيث املوضوع فيمـا يتعلـق بأعمـال اإلبـادة اجلماعيـة                

__________ 
ديـسمرب  /نون األولكـا  ٨يتمتع بأية حصانة فيما يتعلق بأعمال التعذيب أو التواطؤ ملمارسة التعـذيب عقـب             ال

اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب، ألن       علـى   إسبانيا وشـيلي واململكـة املتحـدة        وهو التاريخ الذي صدقت فيه      ،  ١٩٨٨
تلك الدول ال ميكن أن تكون قـد قـصدت متديـد حـصانة رؤسـاء الدولـة الـسابقني إىل مـا بعـد تـصديقها علـى                             

  .٣٢٠-٣١٤، الصفحات )١٩٩٩(، املرجع السالف الذكر Cosnard؛ وكوسنارد )“االتفاقية
وكمـا  . ٦٢٧-٦٢٥ ، الـصفحات )٣رقـم   (بينوشيهانظر مع ذلك رأي اللورد هوب أوف كريغهيد، يف قضية   )٥١٦(

، فقـد اسـتندت حجـة اللـورد هـوب         )٤١٦املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة          (Villalpandoالحظه فياللبانـدو    
عــذيب املنــهجي أو الواســع النطــاق املرتكبــة بعــد   أعمــال التفيمــا يتعلــق بأوف كريغهيــد يف إنكــاره للحــصانة  

إىل االلتزامات العرفية امللزمة للمملكـة املتحـدة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الدوليـة وقـت تـصديقها علـى                       ١٩٨٨ عام
  .اتفاقية مناهضة التعذيب، وليس إىل االتفاقية نفسها

، Auto de solicitud de extradición de Pinochet( ١٩٩٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٣طلــب التــسليم املقــدم يف  )٥١٧(
ــد،  ــاين  ٣مدريـ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ -http://www.ua.es/up/pinochet/documentos/auto-03-11ورد يف ( ١٩٩٨نـ

98/auto24.htm(    ،٥، الفقرة الرابعة) وهو يفيد بأن موقف رؤساء الدول السابقني خيتلف، يف هذا الـصدد،             )د ،
األمـر  يتعلـق   عنـدما   غـري أن احلالـة ختتلـف اختالفـا شـديدا            ”(ء الـدول احلـاليني      اختالفا كبريا عن موقـف رؤسـا      

عمـل  مبـدأ   لزم حبمايتهم، وبسبب املبادئ نفسها املنطبقة يف جمال         يفالقانون الدويل ال    . برؤساء الدول السابقني  
جلنـائي الـدويل املعاصـر    وهبذا املعـىن، يـرفض القـانون ا   . الدولة، ال تشمل احلماية اجلرائم مبوجب القانون الدويل       

األعمـال الرمسيـة   مبـدأ  برمته، سواء بـشكل صـريح أو ضـمين لكـن علـى حنـو واضـح، الـدفوعات القائمـة علـى                      
  ).“ومن يف حكمهموحصانات رؤساء الدول 

ورغم أن القضية . Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008), p. 157: انظر )٥١٨(
فـاألمر يتعلـق باحلـصانة مـن حيـث األشـخاص، يبـدو أن               ومـن مث    ختص الرئيس احلايل لرواندا، السيد كاغامي،       

احملكمة الوطنية قد أشارت، على النقيض من ذلك، إىل أن رئيس الدولة الـسابق ال يتمتـع باحلـصانة مـن حيـث                 
تـنص  ”. ١٩٤٨ماعية واملعاقبة عليهـا لعـام   املوضوع فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باتفاقية منع جرمية اإلبادة اجل       

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية على أن حماكمة املتـهمني بارتكـاب هـذه اجلرميـة سـتجري يف حمـاكم اإلقلـيم                       
الذي اقُترف فيـه العمـل أو أمـام حمكمـة دوليـة خمتـصة، ونظـرا لعـدم تـوافر أي مـن هـذين الـشرطني يف القـضية                              

بسبب املنصب الذي يشغله املدعى عليـه ومـا دام مل يتوقـف عـن شـغله             اكم اإلسبانية،   موضع اهتمامنا، فإن احمل   
  ).التوكيد مضاف. (“، ال ميكنها أن تالحقه قضائيا يف ظل احلصانة اليت حتميهبعد
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Ferriniين  فرييـ اإليطاليـة أيـضا، يف قـضية        النقض  وأكدت حمكمة   
، عـدم انطبـاق احلـصانة       )٥١٩(

  .فيما يتعلق باجلرائم مبوجب القانون الدويلالدول من حيث املوضوع على مسؤويل 
املتــهم بارتكــاب واجلــدير بالــذكر أيــضا قــضية رئــيس تــشاد الــسابق، حــسني هــربي،   - ١٨٧

، أنـاط  ٢٠٠٦م ففـي عـا  . يف أثنـاء فتـرة واليتـه      ُيزعم أنه اقترفها    جرائم مبوجب القانون الدويل     
ــة     ــسنغال والي ــة ال ــي جبمهوري ــة االحتــاد األفريق ــضائيا هــربي مالحق ــا ”ق . )٥٢٠(“باســم أفريقي

مالحقـة  واختذت جلنة اخلرباء القانونيني األفارقـة الـيت أنـشأها االحتـاد األفريقـي لدراسـة مـسألة                   
صانة رئــيس دولــة التـذرع حبــ حــسني هــربي ال ميكنــه ”موقفــا مـؤداه أن  قــضائيا حـسني هــربي  

  .)٥٢١(“نسف مبدأ الرفض التام للحصانة الذي اعتمده املؤمتربغرض سابق 
أن الـسلطات احملليـة مل ُتجمـع، ولـو يف اآلونـة األخـرية، علـى                 جيدر باملالحظة   بيد أنه    - ١٨٨

املتـهمني بارتكـاب جـرائم مبوجـب        الدولـة   سؤويل  ملـ احلصانة من حيث املوضـوع      رفض ختويل   
عي عام منطقـة بـاريس احلـصانة مـن حيـث املوضـوع لـوزير        لذا، منح مد. )٥٢٢(القانون الدويل 

__________ 
 ،Court of Cassation, Ferrini v. Federal Republic of Germany, Judgment of 11 March 2004 (No. 5044):انظر )٥١٩(

ويف سياق إحدى الدعاوى . Rivista di diritto internazionale, 2004, Fasc. II, pp. 540-551, para. 11 وردت يف
املدنية املرفوعة ضد أملانيا جلـرب الـضرر النـاجم عـن االعتقـال والترحيـل وأعمـال الـسخرة الـيت فرضـتها القـوات                     

مـسؤويل  أن  يف   “ال جـدال  ”اإليطالية أنه   النقض  ، رأت حمكمة    األملانية على املدعي خالل احلرب العاملية الثانية      
ال يتمتعون باحلصانة الوظيفية إزاء اجلرائم مبوجب القانون الدويل، وأكدت أيضا أنه ليس مثـة أي سـبب              الدولة  

 Ferrini c. Repubblica“خبصوص هـذا احلكـم، انظـر    و. يدعو إىل أن يكون احلل خمتلفا يف سياق حصانة الدولة

federale di Germania (Italian Court of Cassation; Judgment of 11 March 2004); a Comment”, American 

Journal of International Law, vol. 99 (2005), pp. 242-248.  
بـشأن  قـرار   ، بـاجنول، غامبيـا،      ٢٠٠٦يوليـه   /متـوز  ٢-١  االحتاد األفريقي، الدورة العادية الـسابعة،      مجعية: انظر )٥٢٠(

ــي   ــاد األفريقـــــ ــربي واالحتـــــ ــسني هـــــ ــضية حـــــ -Assembly/AU/Dec.127(VII); http://www.africa (قـــــ

union.org/root/au/Conferences/Past/2006/July/summit/doc/Decisions_and_Declarations/Assembly-

AU-Dec.pdf(   الـدول األعـضاء     مجيـع ”من القرار نفـسه، طلـب املـؤمتر إىل          ‘ ٤’ ٥ويف الفقرة   . ‘٢ ’٥، الفقرة 
اجملتمـع الـدويل إىل   ”مـن القـرار، دعـا املـؤمتر     ‘ ٥ ’٥، ويف الفقـرة  “التعاون مع حكومة السنغال يف هذه املسألة 

من الوثيقة التأسيسية لالحتـاد األفريقـي علـى حـق االحتـاد             ) ح (٤وتنص املادة   . “تقدمي الدعم حلكومة السنغال   
ــؤمت    ــا ملقــرر امل ــة عــضو طبق ــة يف  يف التــدخل يف دول ــادة  : ر يف ظــل ظــروف خطــرية متمثل جــرائم احلــرب، واإلب

  .http://www.africa-Union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htmاجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية؛ 
 مـؤمتر   ، املقـدم إىل   تقرير جلنة اخلرباء القانونيني األفارقة املرموقني عن قـضية حـسني هـربي             من   ١٣الفقرة   :انظر )٥٢١(

: متــــــــــاح علــــــــــى العنــــــــــوان التــــــــــايل( ٢٠٠٦يوليــــــــــه /قمــــــــــة االحتــــــــــاد األفريقــــــــــي يف متــــــــــوز
http://www.hrw.org/justice/habre/CEJA_Repor0506.pdf( ــرة  ٤٩٩احلاشــية (ذكــره ســبق وكمــا . ١٣، الفق

  .ضده يف بلجيكااملقامة اجلنائية الدعوى ، رفعت السلطات التشادية احلصانة عن هربي يف سياق )أعاله
، املرجــع الــسالف الــذكر، van Alebeekليبيــك أبينوشــيه، انظــر فــان مــن خبــصوص موقــف الــسلطات اهلولنديــة  )٥٢٢(

طلبـات اعتقـال    لاملدعي العام اهلولنـدي     يستجب  ، مل   ١٩٩٤عندما زار بينوشيه هولندا يف عام       ”: ٦٩ الصفحة
الـدكتاتور  عـدم مالحقتـه     العـام بـسبب     وبعد مغادرة بينوشيه البالد بأمان، رفعت دعوى ضـد املـدعي            . اجلنرال
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على ادعـاءات بارتكـاب أعمـال    تقوم  جنائية دعوىالدفاع السابق للواليات املتحدة يف سياق     
وعالوة على ذلك، منح جملـس اللـوردات        . )٥٢٣(قد تكون مبثابة جرائم مبوجب القانون الدويل      

، احلـصانة مـن الواليـة القـضائية املدنيـة      Jones جـونز يف اململكة املتحدة، يف قراره بـشأن قـضية      
إزاء أعمال التعذيب إىل اململكة العربية السعودية وبضعة مـن مـسؤوليها، علـى أسـاس أسـباب                  

احلـصانة مـن   تسقط ، ليس مثة أية معاهدة منطبقة بينوشيهأنه على النقيض من قضية مجلتها  من  
  .)٥٢٤(بالوالية القضائية املدنية فيما يتعلق بأعمال التعذي

__________ 
كانت ستصادف عددا   ... من البديهي أن مالحقة بينوشيه      ’ورفضت احملكمة الدعوى، مشرية إىل أنه       . السابق

 Gerechsthof(‘ كبريا جدا من املشاكل القانونية والعملية مما خيول املـدعي العـام كامـل احلـق يف عـدم املالحقـة      

Amsterdam, Chili Komitee Nederland v. Public Prosecutor (1995(، أوردهتـا : Netherlands Yearbook of 

International Law, 28 (1997), pp. 363-365(“.  
االحتـاد الـدويل حلقـوق اإلنـسان،        (، قامت أربع منظمات حلقوق اإلنـسان        ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول  ٢٥يف   )٥٢٣(

، واملركـز األورويب للحقـوق الدسـتورية وحقـوق          ن واملـواطن  رابطة حقوق اإلنسا  ومركز احلقوق الدستورية، و   
الـسابق للواليـات    الـدفاع   برفع شكوى أمام املدعي العام ملنطقة باريس ضد دونالد رامـسفيلد، وزيـر              ) اإلنسان

املتحدة األمريكية، زعمت فيها أن املعين باألمر كان مسؤوال عن التعـذيب ألنـه قـام بـشكل مباشـر وشخـصي                      
 االحتجـاز يف خلـيج غوانتانـامو        ي يف مركـز   ،يف خانـة التعـذيب    تنـدرج   تقنيات استجواب قاسـية     بوضع وإنفاذ   

وقـد كـان    . وطبقتـها ، اليت صدقت عليهـا فرنـسا        ١٩٨٤وأبو غريب، يف انتهاك التفاقية مناهضة التعذيب لعام         
 /رين الثــاينتــش ١٦ويف رســالة مؤرخــة . زيــارة إىل إقلــيم فرنــسا وقــت تقــدمي الــشكوى  يف دونالــد رامــسفيلد 

مـدعي   كلـود مـاران،    - ، أبلغ جان  )http://www.fidh.org/IMG/pdf/reponseproc23nov07.pdf( ٢٠٠٧ نوفمرب
، حمـامي األطـراف بـرفض الـدعوى،     ) ببـاريس احملكمة االبتدائيـة مدعي عام اجلمهورية لدى (عام منطقة باريس  

 :التايلمعلال موقفه ك
إىل أنــه عمــال بقواعــد القــانون الــدويل العــريف، الــيت  [...] ة لقــد أشــارت مــصاحل وزارة اخلارجيــ”        

كرستها حمكمة العدل الدولية، فـإن احلـصانة مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة الـيت يتمتـع هبـا رؤسـاء الـدول                 
، فيمـا يتعلـق باألعمـال املنجـزة بـصفتهم      مأموريتـهم واحلكومات ووزراء اخلارجية تظل سارية بعد انتهاء      

حلالة هذه، فإن السيد رامسفيلد، بصفته وزيرا للـدفاع، يـتعني أن يـستفيد بالتـايل مـن احلـصانة                    الرمسية، وا 
 .مأموريتهاألعمال املنجزة يف أثناء أداء إزاء نفسها 

 /تــشرين األول ٢٧ وعــالوة علــى ذلــك، فمــن املرتقــب أن ينتــهي مقــام املعــين بــاألمر بفرنــسا يف            
 .٢٠٠٧ أكتوبر

ــك، ف          ــى ذل ــاء عل ــم       وبن ــذا امللــف دون اختــاذ أي إجــراءات حتــت رق ــة ه ــابيت العام ــد حفظــت ني ق
  .“P0729908132 التسجيل

استند اللوردات يف وقد . ٧١، الفقرة Lord Hoffmann ، وال سيما رأي اللورد هوفمانJones جونزقضية انظر  )٥٢٤(
غـرار  ، علـى    أمـران خمتلفـان   حجتهم إىل مـسألة أن احلظـر املوضـوعي للتعـذيب واحلـصانة مـن الواليـة القـضائية                    

بيـد  . القاعدة اآلمرة يف هذا الـصدد هـي حظـر التعـذيب           ”: ٤٤بوضوح يف الفقرة     أشار إليه اللورد هوفمان    ما
]. العربيـة الـسعودية  [منحها حصانة الدولـة إىل اململكـة    بسبب   بتعذيب أي شخص     ال توعز أن اململكة املتحدة    

انظر، بشأن . “بصدد تربير استخدام التعذيب، عندما تعتّد باحلصانة  ليست  ] العربية السعودية [أن اململكة    كما
 Carlo Focarelli, “I limiti dello jus cogens nella giurisprudenza più recente”, Rivista di dirittoهـذه القـضية،   

internazionale, vol. 90 (2007), pp. 637-656, at pp. 642-646.  
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ــدو    الغمــوض ورغــم  - ١٨٩ ــا يب ــذي مــا زال يكتنــف هــذه املــسألة علــى م ، صــارت )٥٢٥(ال
األدبيات القانونيـة تنحـو بـاطراد إىل القـول بـأن احلـصانة مـن حيـث املوضـوع ال تـسري علـى                 

 مـن   ٢ هـذا املبـدأ بوضـوح يف الفقـرة           املعهـد وقـد أكـد     . )٥٢٦(اجلرائم مبوجـب القـانون الـدويل      
بل وأيـضا   (، الذي ينص على أن رئيس الدولة السابق         ٢٠٠١صادر عام    من قراره ال   ١٣املادة  

جيوز أن يقاضـى وحيـاكم مـىت شـكلت األعمـال املـدعى              [...] ”) )٥٢٧(رئيس احلكومة السابق  
وعـالوة علـى جـرائم احلـرب واجلـرائم          . )٥٢٨(“[...]ارتكاهبا جرميـة مبوجـب القـانون الـدويل          

احلـصانة مـن حيـث املوضـوع        سـريان   عـدم   اقتـرح   واإلبادة اجلماعية والتعـذيب،     اإلنسانية  ضد  
، )٥٣٠(، وتفجري الطـائرات بالقنابـل     )٥٢٩(“رائم االنتهاك اجلسيم حلقوق اإلنسان    جب”فيما يتعلق   

__________ 
، ١٢٥ املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة    ، ”Fox, “The Resolution of the Institute of International Law: انظر )٥٢٥(

عـن رئـيس الدولـة عنـد     الواليـة القـضائية اجلنائيـة     مـن   صانة  رفـع احلـ   إن  ”: املعهـد علـى قـرار     يف معرض التعليـق     
د أن له سندا يف القرار  خالل أداء مهام رمسية هو أمر غري مؤكد، بي        ةبسبب ارتكاب جرمية دولي   مغادرة منصبه   

رأي اللـورد هـوب   أيـضا  انظـر  و. “، رغم ما قد يتسم به ذلك القرار من طابع خـاليف         بينوشيهالصادر يف قضية    
وحـىت يف جمـال اجلـرائم اخلطـرية         [...] ”: ٦٢٣-٦٢٢الصفحتان  ،  )٣رقم   (بينوشيهأوف كريغهيد، يف قضية     

ويل العريف، ليس مثة بعد اتفاق عام على أهنا خترج عـن نطـاق     مركز قواعد آمرة يف إطار القانون الد      تبوأت  اليت  
  .“احلصانة اليت حيق أن يتمتع هبا رؤساء الدولة السابقون من الوالية القضائية للمحاكم الوطنية األجنبية

، Day؛ وداي   ٢٥٩ ، الـصفحة  )١٩٩٩(، املرجع السالف الـذكر      Bianchiانظر، على وجه اخلصوص، بيانتشي       )٥٢٦(
ــصفحات   املرجــع  ــذكر، ال ــسالف ال ــا  ٤٩٩ال ــا يليه ـــ   ( وم ــق ب ــا يتعل ــسي و؛ )“اجلــرائم األساســية ”فيم دوميني

Dominicé  ،إىل حــصانة يف معــرض اإلشــارة بوجــه خــاص  ( ٣٠٦-٣٠٥الــصفحتان ، املرجــع الــسالف الــذكر
دويل مبقتضى القانون ال  ”( ٥٥٢املرجع السالف الذكر، الصفحة      ،Klingbergكلينغبورغ  و؛  )رئيس دولة سابق  

، مبــا يــسمى احلــصانة دولــة آخــرالعــريف، يتمتــع رؤســاء الدولــة الــسابقون، شــأهنم يف ذلــك شــأن أي مــسؤول   
مـن املمكـن القـول بظهـور        بيـد أنـه خالفـاً لقـضية احلـصانة الشخـصية،             .  رمسية ما يؤدونه من أعمال   فيالوظيفية  

السابق جـرائم  الدولة ارتكاب مسؤول به يف يشتاحلصانة الوظيفية، عندما مبوجبها منح  اليت تُ قاعدة  من ال اسثناء  
اب املذكورين أدناه يف هذا الفرع، وغريهـم ممـن استـشهد     إىل الكّتباإلضافة؛ )“حرب أو جرائم ضد اإلنسانية  

  .١٣٨، احلاشية ٤١٤، املرجع السالف الذكر، الصفحة Villalpando هبم فياللباندو
  .من القرار ١٦انظر املادة  )٥٢٧(
)٥٢٨( Institut, Yearbook ٧٥٣، املرجع السالف الذكر، الصفحة.  
، االسـتنتاجات  ٤٢٣املرجع السالف الذكر، الـصفحة  ، … International Law Association, Final report: انظر )٥٢٩(

حلقـوق اإلنـسان   اجلـسيمة  االنتـهاكات  بـشأن  ينطبق أي شكل مـن أشـكال احلـصانة      ال”: ٤والتوصيات، رقم   
  . “صفة رمسيةبارتكاهبا يف أثناء أداء مهام بذريعة لقضائية العاملية املشمولة بالوالية ا

يبـدو مـن املناسـب القـول إنـه ينبغـي اعتبـار تفجـري         ” :٦١١، املرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة       Zappalàزاباال   )٥٣٠(
 الـسماح   القـانون الـدويل وعـدم      مبوجـب جرميـة   ) املفضي إىل قتـل مجـاعي للمـدنيني األبريـاء         (بالقنابل  الطائرات  

  .“أعمال رمسيةالقيام بباحلصانة يف هذا الصدد بذريعة بالدفع 
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الـــــيت  جـــــرائم اإلرهـــــاب الـــــدويل اخلطـــــرية     ”، و)٥٣١(وحـــــاالت التـــــسليم االســـــتثنائي  
  .)٥٣٢(“الدولة ترعاها
أساسـا  نيـة ويف القـرارات القـضائية        اختذت عدة حجج واعتبـارات يف األدبيـات القانو         - ١٩٠

لدعم عدم سريان حصانة مـسؤويل الـدول مـن حيـث املوضـوع فيمـا يتعلـق بـاجلرائم مبوجـب                      
ــدويل  ــانون ال ــسارين تعليلــيني        . الق ــارات، ميكــن حتديــد م ــذه احلجــج واالعتب ــوع ه ورغــم تن

غـري  ”ألعمـال   ويستند أوهلما إىل استبعاد اجلرائم مبوجب القانون الدويل مـن زمـرة ا            . أساسيني
ويــستند . ، وبالتــايل اســتبعادها مــن النطــاق الطبيعــي للحــصانة مــن حيــث املوضــوع   “الرمسيــة

ــة أم ال،         ــت أعمــاال رمسي ــدويل، ســواء كان ــانون ال ــار أن اجلــرائم مبوجــب الق ــا إىل اعتب ثانيهم
 .)٥٣٣(تستبعد من دائرة احلصانة من حيث املوضوع حبكم استثناء يقره القانون الدويل

  
 ‘‘غري رمسية ’’أعمالاجلرائم على أساس أهنا تبعاد اس ‘١’ 

 فيمــا يتعلــق باملــسار التعليلــي، ذهــب بعــض الكتــاب إىل القــول إن اجلــرائم مبوجــب     - ١٩١
ــرب    ــدويل ال تعتـ ــانون الـ ــة ”القـ ــاال رمسيـ ــام   “ أعمـ ــاق املهـ ــدخل يف نطـ ــا ال تـ ــة”ألهنـ “ العاديـ

قل املشترك للقضاة هيغيرت وكوميـانز       وقد أُشري أيضا إىل هذه احلجة يف الرأي املست         .)٥٣٤(للدول
__________ 

حيــث يــشري ، ١٢٩الــصفحة ، )٢٠٠٦(، املرجــع الــسالف الــذكر Gaetaانظــر، علــى وجــه اخلــصوص، غايتــا   )٥٣١(
ينـاير  /، يف كـانون الثـاين  واختطـاف أبـو عمـر يف ميالنـ    علـى  عمالء وكالة املخابرات املركزية    إقدام  الكاتب إىل   

بأن تسليما استثنائيا من ذلك القبيل إمنـا يعـّرض الفـرد إىل خطـر التعـذيب                 إىل القول    الكاتب   ويذهب. ٢٠٠٣
وميكــن أن يــسفر عــن انتــهاك خطــري ومنــهجي      ) الــذي يبــدو أن حظــره قــد اكتــسب مركــز قاعــدة آمــرة       (

  .اإلنسان حلقوق
)٥٣٢( Cassese, “When May Senior State Officials …”٨٦٤ الذكر، الصفحة ، املرجع السالف.  
اجلنائيـة  الـدعوى   يف سـياق  ١٩٩٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٦أكد القاضي فانديرمريش يف األمر الذي أصدره يف          )٥٣٣(

ألهنـا  ) ١: ( يف بلجيكا أن األفعال املنسوبة إىل بينوشيه غري مشمولة باحلـصانة لـسببني مهـا               هضد بينوشي املرفوعة  
وألن احلــصانة الــيت يتمتــع هبــا رؤســاء الــدول   ) ٢( ملهــام رئــيس الدولــة؛  ال تــدخل ضــمن املمارســة االعتياديــة 

وينتقـد وييمـربغ، املرجـع      . ١-٣ الفـرع ،  السالف الذكر لقانون الدويل؛ املرجع    مبوجب ا تنطبق على اجلرائم     ال
األمـر  ، أمر القاضي فانديرمريش، مالحظا أن احلجتني اللـتني أثريتـا مهـا يف هنايـة           ١٨٥، الصفحة   السالف الذكر 
غـري مـشمولة باحلـصانة      مبوجـب القـانون الـدويل        أنه إذا كانـت هـذه اجلـرائم          الكاتبويرى هذا   : حجة واحدة 

أعمـاال  املمنوحة لرؤساء الـدول الـسابقني، فألنـه بالتحديـد ال ميكـن أن تعتـرب اجلـرائم مبوجـب القـانون الـدويل                         
 .تدخل ضمن مهام رئيس الدولة

 Andrea Bianchi, “Denying State Immunity to Violators of Human Rights”, Austrian Journal :انظـر خاصـة   )٥٣٤(

of Public and International Law, vol. 46 (1994), pp. 227-228; وانظـر ، :Jill M. Sears, “Confronting the 

‘Culture of Impunity’: Immunity of Heads of State from Nuremberg to ex parte Pinochet”, German 

Yearbook of International Law, vol. 42 (1999), p. 126) ’’ عـن ادعـاء   ة الناشـئ ‘ه قـضية بينوشـي  مفارقـة ’إن 
 أن ترتكـب مـن      ،تكون جرمية التعـذيب قائمـة     لكي   ،فالقانون الدويل يشترط  :  إىل حد كبري   تثري القلق التعذيب  

أيـضا علـى أن املـسؤول الـذي يتحمـل أكـرب قـدر مـن                 قبل مسؤول عام يتـصرف بـصفته الرمسيـة، ولكنـه يـنص              
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 وفيما يتعلق بالتعذيب والتواطؤ الرتكـاب التعـذيب،         .)٥٣٥(األمر بالقبض وبريوغانتال يف قضية    
 تــشرين  ٢٥فقــد اعتمــد بعــض اللــوردات نفــس احلجــة يف قــرار جملــس اللــوردات املــؤرخ          

 وإن كـان  ،ردات الحقا بعض اللـو اإليهوأشار ، )٥٣٦(بينوشيه بشأن قضية ١٩٩٨نوفمرب  /الثاين

__________ 
 يتمتـع باحلـصانة فيمـا يتعلـق         - ارتكاب التعـذيب غـري املـشروع      أمر  صدر  ي أي رئيس الدولة الذي      -املسؤولية  

واملـسألة املطروحـة إذن هـي هـل ميكـن بـأي شـكل مـن األشـكال أن يـصح اعتبـار التـصرف                     . بتصرفاته الرمسية 
وقد قضى القـرار الـصادر عـن جملـس اللـوردات الربيطـاين يف               . ‘تصرفا رمسيا ’ويل  اإلجرامي مبوجب القانون الد   

، )٢٠٠٣(، املرجـع الـسابق   )Shaw(شـاو  :  وانظـر ؛)‘‘ذه النتيجةالسماح هب قضية اجلنرال بينوشيه بأنه ال ميكن       
  تـشمل  ا ال أهنـ مثـة مـا يـوحي ب      الرمسية غري واضح نوعـا مـا، ولكـن هنـاك            األعمال  إن تعريف   ’’ (٦٥٨الصفحة  

قـضية  وميكن أن نستخلص على األقل من احلكـم الـصادر يف            . يف خرق واضح للقانون الدول    األعمال اليت تتم    
مبقتــضى لقــانون الــدويل مبوجــب اأن قيــام اجلرميــة املعنيــة باعتبارهــا جرميــة مــن طــرف واحــد ) ٣رقــم  (هبينوشــي

 عامليـة أو خـارج اإلقلـيم، إىل اسـتبعاد           وجـود آليـة إنفـاذ     ب بشكل من األشـكال      حينما يقترن معاهدات، يؤدي،   
ولعـل  . الدفع باحلـصانة مـن حيـث املوضـوع علـى األقـل فيمـا خيـص الـدول األطـراف يف املعاهـدة ذات الـصلة                          

، )Tunkes(تـونكس  :  وانظـر ؛)‘‘يف هـذا اجملـال  أكثـر   القـانون  يتطورسبق ميثل قراءة حذرة، ومن احملتمل أن        ما
يف حـني أن رؤســاء  ’’:  مـا يلــي الكاتــب، يالحـظ  هبينوشــيليقـا علــى قـضية   تع (٦٥٩املرجـع الـسابق، الــصفحة   

 الرمسية اليت قاموا هبا خالل توليهم السلطة، إال أهنم ال يتمتعون األعمالالدول السابقني حيتفظون باحلصانة عن      
 ميكن أن تدخل يف ماية فيما يتعلق باجلرائم الدولية اليت ارتكبوها، نظرا إىل أن هذه االنتهاكات اجلسيمة ال        باحل

 كان آنذاك يتوىل رئاسة الدولة، فإن القانون الدويل يعترب هورغم أن بينوشي. ة الدوللرئيسإطار املهام املشروعة 
أعمال التعذيب أبعد ما تكون عن نطاق األعمـال املـشروعة الـيت تقـوم هبـا الدولـة حبيـث جيـب أن يعتـرب فـاعال                        

باألعمـال  وإلغـاء احلـصانة فيمـا يتعلـق     ’’: مث يـضيف قـائال  . ‘‘املذكورةبصفته الشخصية فيما يتعلق بالتصرفات  
رؤساء الدول السابقني، مبا فيها اجلرائم الدولية مهما كـان سـياقها، أمـر ينـسجم مـع الغرضـني اللـذين                      اخلاصة ل 

الوظـــائف بـــني الـــدول وتعزيـــز املـــساواة يف الـــسيادة احتـــرام : حـــصانة رؤســـاء الـــدول ومهـــامبـــدأ يتوخامهـــا 
إىل يف معـرض اإلشـارة      ( ٢٢٢ إىل   ٢١٦، املرجـع الـسابق، الـصفحات        )White(وايت  : وانظر؛  )‘‘دبلوماسيةال

 القـانون  يفرمسيـة صـادرة عـن رئـيس دولـة         أعماال  أن أعمال التعذيب واجلرائم ضد اإلنسانية ال ميكن اعتبارها          
، املرجـع الـسالف   Bennouna, in Institut, Annuaire :انظـر أيـضا  و ).قد َجرَّمهـا ن القانون الدويل نظرا ألالدويل 

 .٦١٦الذكر، الصفحة 
، املرجـع   )Koller(كـولر   :  لالطـالع علـى تعليـق نقـدي هلـذا النـهج، انظـر              .٨٥، الفقـرة    الرأي املستقل املشترك   )٥٣٥(

  .٣٠ و ٢٩السالف الذكر، الصفحتان 
 بـأن  اجلـزم  الـصعب  مـن  أنه يل يبدو..] [.’’(، ١٣٣٧، الصفحة )Lord Steyn(، )١رقم  (بينوشيهقضية  :انظر )٥٣٦(

 ؛)‘‘الدولـة  رئـيس  هبـا  يـضطلع  اليت املهام إطار يف دخلي أن ميكن  هذه اجلرائم اجلسيمة   قبيل من أفعالارتكاب  
ومــن نافلــة القــول إن تعــذيب رئــيس الدولــة لرعايــاه أو لألجانــب ’’ (١٣٣٢، الــصفحة Lord Nicholls وانظــر

وكل الدول تستنكر استخدام التعذيب باعتباره فعال شنيعا، وإن      . يفة من وظائفه  القانون الدويل وظ  يف  يعترب   ال
أخذ الرهائن، شـأنه شـأن التعـذيب،    جرَّم كما أن اجملتمع الدويل . كان بعضها ال يزال يلجأ إليه من حني آلخر    

رب غري مشروعة، بـل  ويعترف القانون الدويل بالطبع بأن مهام رئيس الدولة قد تشمل أعماال تعت   . جرمية واعتربه
لكن القانون الدويل ينص بوضـوح علـى أن أشـكاال    . وغري قانونية، مبوجب قوانني دولته أو قوانني دول أخرى       

.  التعـذيب وأخـذ الرهـائن، هـي تـصرفات غـري مقبولـة، بغـض النظـر عـن مرتكبـها           ، ومنـها معينة من التصرفات  
؛  مـن غـريه  ، بـل وينطبـق عليـه أكثـر    مجيعـا ن النـاس  وينطبق ذلك على رئيس الدولة بقدر ما ينطبق على غريه مـ   

 ..)‘‘ من القانون الدويل مهزلةهلذا االستنتاج أن جيعلأي استنتاج خمالف من شأن و
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 بـــشأن نفـــس ١٩٩٩مـــارس / آذار٢٤ يف القـــرار املـــؤرخ ،)٥٣٧(ذلـــك بـــشيء مـــن الغمـــوض 
ــرارات األخـــرى الـــصادرة عـــن احملـــاكم الوطنيـــة    . )٥٣٨(القـــضية ــا يبـــدو القـ هـــذه وتؤيـــد فيمـ
 .)٥٣٩(احلجة

لقــانون الــدويل ال تعتــرب، حبكــم طبيعتــها،  مبوجــب اغــري أن الــرأي القائــل إن اجلــرائم  - ١٩٢
ويف األدبيـات القانونيـة علـى حـد          )٥٤٠(احملليـة الرمسية قوبل باالنتقـاد يف احملـاكم        ال  األعمضمن  

__________ 
 .٣١٩، الصفحة )١٩٩٩(كوسنار، املرجع السابق : انظر )٥٣٧(
واسـتنتاجي بـأن   ’’ :)٣رقـم   (بينوشـيه  قـضية  ،Lord Hutton  املوقـف الواضـح الـذي اختـذه اللـورد هـوتن      :انظـر  )٥٣٨(

بينوشيه ال حق له يف احلصانة يقوم على أساس أن ارتكاب أعمـال التعـذيب ال يـشكل مهمـة مـن مهـام رئـيس           
الدولة، ومن مث، ال يعتد وال يؤخذ يف هذه القضية باحلـصانة الـيت يتمتـع هبـا الـسيناتور بينوشـيه باعتبـاره رئـيس          

  ولكنـسن - رأي اللـورد بـراون   ، بصياغة أقـل وضـوحا،   أيضاانظرو .‘‘دولة سابق فيما يتعلق بأعمال التعذيب     
)Lord Browne-Wilkinson(، اإلجابـة عنـه هـو هـل     إذن فالـسؤال الـذي يـتعني    ’’ :٥٩٣ املرجع نفسه، الصفحة

فعال ارتكبه الـسيناتور بينوشـيه   ) إن ثبت( للتعذيب على مستوى الدولة املزعومناتور بينوشيه   ييشكل تنظيم الس  
قول إن ارتكاب جرمية ال ميكـن أن يعتـرب مهمـة مـن مهـام                المه الرمسية كرئيس دولة؟ وال يكفي       كجزء من مها  

تنـشأ عنـها   قـد  مـع ذلـك رمسيـا و   ترتكـب   قـد  الـوطين اليت تعترب جنائية مبوجـب القـانون   فعال فاأل. رئيس الدولة 
 .‘‘فالقضية حباجة إىل حتليل أكثر دقة. بالتايل احلصانة من حيث املوضوع

ال يف القضية اجلنائية املرفوعة ضد ديسي بوتريسي، الرئيس السابق لسورينام، رفـضت حمكمـة االسـتئناف يف                  مث )٥٣٩(
 ارتكاب جرائم جنائية جـد خطـرية مـن هـذا القبيـل ال          ’’سي التمتع باحلصانة بناء على أن       ريأمستردام ادعاء بوت  

، الفقرة ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ ؛ حكم صادر يف‘‘ميكن اعتباره من ضمن املهام الرمسية لرئيس الدولة     
 Netherland’s Yearbook of International Law, vol. XXXII أدرجت مقتطفات منـه باإلنكليزيـة يف   وقد ،٢-٤

(2001), pp. 276-282, at p. 277) .     لالطـالع علـى التعليـق، انظـرLiesbeth Zegveld, “The Bouterse case” ،
ــصفحات   ــسابق، ال ــصفحات  ١١٨-٩٧املرجــع ال ــضا  و.١١٦-١١٣، وخاصــة ال  District Court :انظــر أي

(District of Massachusetts), Teresa Xuncax, Judgment of 15 April 1995, 886 F.Supp. 162 (a civil case). 
 Lord Lloyd of، ١٣٠٩، الـصفحة  Lord Slynn of Hadley ):١رقـم   (بينوشـيه انظـر اآلراء املخالفـة يف قـضية     )٥٤٠(

Berwick بريســون :، انظــر هبــذا الــشأنولالطــالع علــى تعليــق. ١٣٢٤ و ١٣٢٣، املرجــع نفــسه، الــصفحتان 
)Pierson(  ــصفحة ــسابق، ال ــه   ( ٢٩١، املرجــع ال ــى اخلــصوص أن ــرأي املخــالف  ’’مالحظــا عل رغــم أن ذوي ال
نظامــا  مــع ذلــك احلكــم القمعــي يعتــرب  نظــام بأســلوب عــدمي اللياقــة، فإنــه يفتــرض بــأن  يــصوغون تعليلــهم  ال
 District Court, Northern): وإن مل تدخل ضـمن اإلجـراءات اجلنائيـة   (انظر أيضا الدعاوى التالية و ).‘‘لحكمل

District of California, Jane Doe I, et al., Plaintiffs, v. Liu Qi et al., Defendants; Plaintiff A, et al., Plaintiffs, 

v. Xia Deren, et al., Defendants, pp. 1285ff )لواليات املتحدة بـشأن  يف اقانون حصانة الدول األجنبية ا لتطبيق
دعــوى مرفوعــة مــن قبــل أتبــاع طائفــة فــالون غونــغ ضــد مــسؤويل احلكومــة احملليــة جلمهوريــة الــصني الــشعبية، 

لقضية، بانتهاكهم للقـانون    املدعى عليهم يف هذه ا    ’’حجة املدعني القائلة إن     االبتدائية االحتادية   رفضت احملكمة   
‘‘ الدويل، جتاوزوا حدود سلطتهم ومن مث ال حيق هلم التمتـع باحلـصانة مبوجـب قـانون حـصانة الـدول األجنبيـة             

النطـاق الرمسـي    ’’بـدال مـن ذلـك بـأن         االبتدائيـة االحتاديـة     ؛ وقـضت احملكمـة      )١٢٨٠املرجع نفـسه، الـصفحة      (
 ,District Court : وانظـر ؛)١٢٨٣املرجع نفسه، الصفحة (‘‘ ألجنبيةحيدده القانون الوطين للدولة ا’’ ‘‘للسلطة

Southern District of New York, Ra’Ed Mohamad Ibrahim Matar, et al., Plaintiffs, v. Avraham Dichter, 

former Director of Israel's General Security Service, Defendant, pp. 292-293 )   تدائيـة  االبرفـضت احملكمـة
بأنـه نظـرا ألن عمليـات اإلعـدام بغـري حماكمـة املزعومـة متـت يف انتـهاك ملبـادئ                      القائلـة   حجـة املـدعني     االحتادية  
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بالتحديــد مــن قبــل ] الدوليــة[يف معظــم احلــاالت، ترتكــب اجلــرائم ’’ولــوحظ أنــه . )٥٤١(ســواء
مسؤولني رفيعي املستوى أو بدعم منهم كجـزء مـن سياسـة الدولـة، وميكـن بالتـايل أن تـدخل            

فان دين وينيغريت نفس املـذهب يف       اخلاصة  وذهبت القاضية    .)٥٤٢(‘‘يةالرمساألعمال  يف نطاق   
وفـضال عــن ذلــك، قــد يــصعب التوفيــق بــني   .)٥٤٣(األمــر بــالقبضرأيهـا املخــالف بــشأن قــضية  
حبكــم طبيعتــها ومبــدأ ‘‘ خاصــة’’ أعمــاال لقــانون الــدويلمبوجــب االنــهج الــذي يعتــرب اجلــرائم 

التابعــة األجهــزة لقــانون الــدويل الــيت ارتكبتــها  امبوجــبملــسؤولية عــن اجلــرائم احتميــل الدولــة 
جيـدر بالـذكر املوقـف املعـرب عنـه مـن قبـل دائـرة ابتدائيـة للمحكمـة                    ويف هذا الـصدد،      .)٥٤٤(هلا

__________ 
القواعد اآلمرة للقانون الـدويل، فإهنـا تتجـاوز حتمـا، ألغـراض قـانون حـصانة الـدول األجنبيـة، نطـاق الـسلطة                         

 Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Ali Saadallah : وانظـر ؛)القانونية املخولة ملـسؤول مـا  

Belhas et al., Appellants v. Moshe Ya’alon, Former Head of Army Intelligence Israel, Appellee, No. 07-

7009, 15 February 2008) القواعدضت احملكمة حجة مقدمي الطعن القائلة إن اجلنرال ياعلون انتهك معايري رف 
). ‘‘خارج نطاق أي سلطة من شأهنا أن متنحه احلصانة من املتابعة القـضائية            ’’ للقانون الدويل، وتصرف     ةاآلمر

 واللــورد )١٩الفقــرة (انظــر أيــضا فيمــا يتعلــق بالتعــذيب املوقــف الــذي اختــذه اللــورد بينغهــام أوف كورهنيــل    
 .لوردات اململكة املتحدةيف دعوى جونز املعروضة على جملس  ) وما يليها٧٢الفقرات(هوفمان 

، الذي ينتقد بشدة احلجة القائلـة إن        ٣٠٥ و   ٣٠٤ دومينيسي، املرجع السابق، الصفحتان      انظر على اخلصوص   )٥٤١(
 .يـضطلع هبـا بـصفة رمسيـة       أعمـاال   ينبغي بـصفتها هـذه أال تعتـرب         ) مثل التعذيب ( املنافية للقانون الدويل     األعمال

 ،)Cosnard ( وكوسـنار  ؛٤١٤ املرجـع الـسابق، الـصفحة        ،)Akande (ديووجهت انتقادات أيضا من قبل أكان     
 تــشرين ٢٥ املــؤرخمعظــم اللــوردات يف القــرار  تعليــل مــشريا إىل  (٣١٥، الــصفحة )١٩٩٩(املرجــع الــسابق 

 املرجــع الــسابق، ،)De Smet and Naert (؛ ودي مسيــت ونــريت)هبينوشــي بــشأن قــضية ١٩٩٨نــوفمرب /الثــاين
ــصفحة  ــصفحتان   ،)Sassòli (يل؛ وساســو٥٠٥ال ــسابق، ال ــشته آراء  ( ٨٠٣ و ٨٠٢ املرجــع ال ــرض مناق يف مع

حمكمـة العـدل الدوليـة بـشأن مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي                  املعروضـة علـى      بالقبضمر  األمستقلة وخمالفة يف قضية     
عترب اجلـرائم الدوليـة   رمسية أم ال، وتأييده يف النهاية لرأي القاضي اخلصاونة الذي ي          أعماال  اعتبار اجلرائم الدولية    

 .٥١٤، املرجع السابق، الصفحة ”Rapport provisoire“فريهوفن، : انظر أيضا و).رمسيةأعماال بصفتها هذه 
ينتقد املؤلف بعد ذلك اعتماد حمكمة العـدل الدوليـة          . ٢٦٢، املرجع السابق، الصفحة     )Wouters(ووترز   :انظر )٥٤٢(

، بـدال مـن اإلقـرار باسـتثناء مـنح      ‘‘اخلاصـة األعمـال  / الرمسيـة ألعمـال ا’’تحديـد   ومـثري للجـدل ل    غامضعيار  مل’’
 .‘‘لوزراء السابقني يف حالة اجلرائم الدوليةلاحلصانات 

 أن  ،ينبغـي هلـا فعـال     كان   بل   ، للمحكمة كان من املمكن  ’’ :٣٦، الفقرة   ١٦٢الرأي املخالف، الصفحة    : انظر )٥٤٣(
ال ميكـن   إذ .اخلاصـة األعمال  ال ميكن أبدا أن تدخل يف نطاق  تضيف أن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية      

ــدويل  اارتكــاب بعــض جــرائم   ــانون ال ــادة  (لق ــل بعــض أعمــال اإلب ــةمث ــة،  )العــدوان و اجلماعي ، ألغــراض عملي
وال ميكـن أن تعتـرب مـن هـذا املنظـور        . باستخدام وسائل وآليات الدولة وباعتبارها جزءا مـن سياسـة الدولـة            إال
 .‘‘‘رمسية’أعماال  إال

 Markus Rau “After Pinochet: Foreign Sovereign :مـاركوس راو انظر يف هذا السياق املالحظات اليت أبـداها   )٥٤٤(

Immunity in Respect of Serious Human Rights Violations – The Decisions of the European Court of 

Human Rights in Al-Adsani Case”, German Law Journal, vol. 3 (2002):’’    ويف الواقع، يف الوقـت الـذي متـنح
لدول األجنبية مبوجب قـانون حـصانة       لفيه احملاكم االحتادية التابعة للواليات املتحدة باستمرار احلصانة السيادية          

 أعمـال التعـذيب  أن الدول األجنبية حىت يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنـسان اجلـسيمة، فهـي متيـل إىل اعتبـار         
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فـدون أن تعتـرب بـأي       . املدعي العام ضـد كونـاراك     اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية       
ويل جـــرائم ال تنـــدرج يف فئـــة األعمـــال شـــكل مـــن األشـــكال اجلـــرائم مبوجـــب القـــانون الـــد

  :، الحظت الدائرة االبتدائية ما يلي“الرمسية”
ال وجود ألي امتياز خمـول مبوجـب القـانون اجلنـائي الـدويل مـن شـأنه محايـة                    [...] ’’  

بـل علـى العكـس مـن ذلـك،           .ممثلي الدولة أو موظفيها من املـسؤولية اجلنائيـة الفرديـة          
ــصفة ر   ــصرف ب ــشكل الت ــدى إصــدار     ميكــن أن ي ــشديد ل ــا مــن ظــروف الت ــة ظرف مسي

 املسؤول املعين بشكل غـري مـشروع باسـتعمال وإسـاءة اسـتعمال         لقياماألحكام، نظرا   
  .)٥٤٥(‘‘سلطة أسندت له ألغراض مشروعة

  
  القانون الدويلهيقر وضوع باعتباره استثناءاملاستبعاد احلصانة من حيث  ‘٢’ 

مبوجــب إمكانيــة اعتبــار اجلــرائم  يف جــزء منــها ر رغــم أن األدبيــات القانونيــة ال تنكــ  - ١٩٣
رمسية ألغراض احلصانة من حيـث املوضـوع، فهـي تـرى أن هـذا النـوع                أعماال  لقانون الدويل   ا

وقـد كـان ذلـك أيـضا        .  القـانون الـدويل    همن احلصانة ال يشمل هذه اجلرائم نظرا الستثناء يقـر         
. )٥٤٦(٢٠٠١مـن قـراره الـصادر يف عـام        ١٣النهج الذي اتبعه معهد القـانون الـدويل يف املـادة            

أعمـاال  لقـانون الـدويل   ا مبوجب يف اجلدل بشأن مدى اعتبار اجلرائم اخلوضفقد تفادى املعهد    
رؤسـاء  املوضـوعية ل  صانة  احلـ رمسية، بأن عمد ببساطة إىل استثناء هذه اجلرائم مـن تطبيـق مبـدأ               

 .)٥٤٧(الدول أو احلكومات السابقني
__________ 

واإلعدام بإجراءات موجزة وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطـرية تتجـاوز النطـاق الرمسـي للـسلطة                   
وقـد رفـض جملـس    . وبالتايل ال تدخل يف عـداد احلـصانات الفرديـة الـيت يتيحهـا قـانون حـصانة الـدول األجنبيـة          

وهـو ال يكـاد يتفـق أيـضا         . هبينوشـي ة  اللوردات اتباع هذا النهج، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، يف قضي           
، يعترب مع ذلك انتهاكا للقـانون        آنذاك إىل احلاكم ال يسند   ‘  خاصا عمال’مع افتراض أن سلوك الفرد، باعتباره       

أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مل تبت يف حـصانات األفـراد، ال تـزال الـدعاوى     غري أنه نظرا إىل   . الدويل
 .“إلنصاف يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسانل تتيح بالفعل فرصة املرفوعة ضد املسؤولني

 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber I, Prosecutor v. Dragoljub:انظر )٥٤٥(

Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, Judgment of 22 February 2001, para. 494. 
 . أعاله٥٢٨انظر احلاشية  )٥٤٦(
عهد امل، يف تعليقه على الصياغة اليت اعتمدها        ٥١٧، الصفحة   )٢٠٠٢( املرجع السابق    ،)Salmon (انظر ساملون  )٥٤٧(

: لقـانون الـدويل مـن نطـاق حـصانة رئـيس دولـة سـابق مـن حيـث املوضـوع           مبوجـب ا من أجل استبعاد اجلرائم     
غـري املـشروعة مـن نطـاق حـصانة          األعمـال    بـصريح العبـارة بعـض        لقد قصد املعهد هبـذه الـصياغة أن يـستثين         ’’

متلكات االستحواذ والتدليس مل  لقانون الدويل وأفعال    مبوجب ا اجلرائم  ’(املستفيد عندما يكف عن شغل منصبه       
، وأن يتفادى من مث السقوط يف متاهات اجلدال بـشأن مـا إذا كـان مـن املمكـن اعتبـار تلـك           )‘أو موارد الدولة  

، ”Verhoeven, “Rapport définitifفريهـوفن  : انظـر أيـضا   .‘‘تـدخل يف إطـار ممارسـة املهـام    أعمـال  ل مبثابة األفعا
 )غاجـا  (٦٧١ والـصفحة    ،)Salmon ()ساملون (٥٧٥؛ واملرجع نفسه، الصفحة     ٥٩٤املرجع السابق، الصفحة    
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أساســا لتأكيــد وجــود اســتثناء مــن احلــصانة مــن حيــث  شــىت  وقــد اختــذت اعتبــارات - ١٩٤
واستند بعض املؤلفني إىل كـون القواعـد         .لقانون الدويل مبوجب ا املوضوع فيما يتعلق باجلرائم     

ومـن مث جيــب أن تعلــو هــذه  . بطبيعتـها قواعــد آمــرة ُيــدَّعى بأهنــا هـذه اجلــرائم  تــنص علــى الـيت  
القاضـي   وطـرح . )٥٤٨( أن هلـا طـابع القواعـد اآلمـرة         القواعد على قواعـد احلـصانة الـيت ال يبـدو          

__________ 
)Gaja(: ’’ [...]         ائف املوظفني الدبلوماسـيني أو     وتكمن الصعوبة يف أن بعض قواعد القانون الدويل تتناول وظ

، فيما يتعلـق بوظـائف رئـيس الدولـة، علـى األقـل بقـدر مـا، إىل               الدويلالقنصليني بالوصف، بينما حييل القانون      
ذا املوضـوع وكرسـت اسـتثناء       هلـ  حينمـا أحجمـت عـن التطـرق          ةكماحلوقد أبانت اللجنة عن      .القانون الوطين 

 .‘‘دويللقانون المبوجب افيما يتعلق باجلرائم 
مــشريا إىل كــل مــن  (٢٦٥، الــصفحة )١٩٩٩(، املرجــع الــسابق )Bianchi(بيــانكي : انظــر علــى ســبيل املثــال  )٥٤٨(

يف القـانون الـدويل، ال شـك يف أن الغلبـة جيـب أن               ’’: مـن حيـث األشـخاص     احلصانات مـن حيـث املوضـوع و       
ريهـا مـن القواعـد الدوليـة، مبـا يف ذلـك        تكون ملعايري القواعـد اآلمـرة، اعتبـارا ملـا هلـا مـن مكانـة أعلـى، علـى غ                    

يتـبني  ’’ (٤٩، املرجع الـسابق، الـصفحة   )van Alebeek(فان آليبيك : وانظر؛ )‘‘القضائيةمن الوالية احلصانات 
النظـام القـانوين الـدويل الـذي تنتمـي لـه أن احلـصانة مـن حيـث          فيمـا يتعلـق ب    من تفسري متسق لقاعـدة احلـصانة        

لنظـام العـام    األعمـال الـيت تنتـهك ا      شمل  يـ  ل ميتـد نطاقهمـا   ال ينبغـي أن     األشخاص  من حيث   املوضوع واحلصانة   
تـشري إحـدى احلواشـي بالتحديـد إىل     [، كمـا جتـسده علـى وجـه اخلـصوص القواعـد اآلمـرة        ‘‘للمجتمع الـدويل  

يف ال ميكن أن تتـيح احلـصانة مـن حيـث املوضـوع احلمايـة               ’’ :٦٤؛ املرجع نفسه، الصفحة     ])Bianchi (بيانكي
 H.F. van Panhuys, “In The :انظـر ؛ و)‘‘مـرة اآلقواعـد  الـذي لـه طـابع ال   اجلرائم املرتكبـة ضـد القـانون الـدويل     

Borderland Between The Act of State Doctrine and Questions of Jurisdictional Immunities”, International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 13 (1964), p. 1213) : ’’       ميكـن أن تتـسم بعـض قواعـد القـانون الـدويل
 .اليت ختص األفراد بطابع ملزم للغاية حبيث جيعل الدفع باحلـصانة مـن حيـث املوضـوع غـري قابـل للتربيـر إطالقـا           

وقـد تنـشأ حـاالت جيـب أن تعتـرب فيهـا              .‘لقانون الدويل مبوجب ا اجلرائم  ’ذلك هو الشأن فيما يتعلق مبا يدعى        
لية أو احملاكم الدولية املنشأة من قبل جمموعة من الدول خمتصة حملاكمة األشخاص عن ارتكـاب مثـل                  احملاكم احمل 

 .Alberto Luis Zuppi, “Immunity v :وانظـر ؛ )‘‘‘قيـادة الدولـة  ’هـذه اجلـرائم، وإن كانـت قـد ارتكبـت حتـت       

Universal Jurisdiction: the Yerodia Ndombasi Decision of the International Court of Justice”, Louisiana 

Law Review, vol. 63 (2003), p. 323: )’’          يبـدو أنـه ال ميكـن أن يعتـرف القـانون الـدويل باحلـصانة فيمـا يتعلـق
ومـن مث فـسيكون مـن الـصعب علـى املـرء أن يفهـم كيـف أن القـانون          . باجلرائم الـيت يدينـها مـن ناحيـة أخـرى       

قاعـدة اآلمـرة، ويقبـل مـن جهـة أخـرى       ال مستوىيرقى إىل  حظرا  نة باعتباره   الدويل يقر حبظر جرائم شنيعة معي     
وينبغـي بالتـايل أال تـشمل حـصانة     . غطاء احلصانة السيادية يف احلاالت الـيت يـشغل فيهـا مرتكبـها منـصبا رمسيـا             

فيمـا   .)‘‘ويل فيها املمارسات املعنيـة فئـة مـن فئـات اجلـرائم املرتكبـة ضـد القـانون الـد         تعتربالدول احلاالت اليت  
ال ميكــن ’’:٥٢٩ و ٥٢٨، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحتان )Kamto(كــامتو : يتعلــق مبنــع التعــذيب، انظــر

ويبــدو ذلــك مــن  .األخــذ مببــدأ احلــصانة مــىت مت الفــصل يف مــسألة اختــصاص احملكمــة املرفوعــة لــديها الــدعوى 
قاعـدة آمـرة مبـدلول    انتـهاكا ل يـة قـضائيا    وزيـر اخلارج   يالحـق مـن أجلـها     املسلمات حينمـا تـشكل اجلرميـة الـيت          

وتنطبق نفس القاعدة قطعا فيما يتعلق مبنع التعـذيب الـذي            .١٩٦٩ من اتفاقية قانون املعاهدات لعام       ٥٣ املادة
غـري أنـه يلـزم أن يعلـو منـع          .منذ صدور قـرار فورونـدزجيا الـشهري قاعـدة آمـرة           االجتهاد القضائي   يعترب بإمجاع   

قواعـد اآلمـرة يف جمـال حقـوق      الحلصانة، حـىت لـو افترضـنا أنـه يـشكل قاعـدة فريـدة مـن                  التعذيب على قاعدة ا   
اإلنسان، اللهم إذا كان مبدأ حـصانة وزيـر اخلارجيـة يـشكل أيـضا قاعـدة آمـرة، وذلـك أمـر مـشكوك فيـه إىل                         

 .كبري حد
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حجـة  إذا كانت   و. )٥٤٩(األمر بالقبض هذه احلجة أيضا يف رأيه املخالف بشأن قضية          اخلصاونة
حمــاكم فــإن ، )٥٥٠(احملليــةللمحــاكم االجتــهاد القــضائي  تلقــى بعــض الــسند يف ةالقواعــد اآلمــر

 .)٥٥١(رفضتها حملية

حقيقـي  تنـازع    وجود   ممرة تتوقف على وجود أو عد     ويبدو أن قوة حجة القواعد اآل      - ١٩٥
قـد  اجلـرائم الدوليـة؛ ويف هـذا الـصدد،         تـنص علـى     بني القواعد املتعلقة باحلصانة والقواعد اليت       

 قاعـدة موضـوعية مـن قواعـد القـانون الـدويل الـيت جتـرم تـصرفا                   تكـون  البديهي أن    يبدو من  ال
قـضاء  ذلك التـصرف يف     املالحقة على   دون  مع قاعدة حتول يف ظل ظروف معينة        متنافية  معينا  

__________ 
 املتقلـدين انة وزراء اخلارجيـة  يثري القاضي املخالف أيضا هذه احلجة فيما يتعلق حبـص . ٧الرأي املخالف، الفقرة     )٥٤٩(

مكافحة اجلرائم اخلطرية بفعاليـة اكتـسبت فيمـا يبـدو طـابع القاعـدة اآلمـرة، ممـا يعكـس                     ’’ويرى أن   . ملناصبهم
ولذلك، فحينما . اعتراف اجملتمع الدويل باملصاحل والقيم املشتركة احليوية اليت يسعى إىل احلفاظ عليها وتعزيزها

 تعترب أعلى مستوى من حيث الترتيب اهلرمـي مـع قواعـد احلـصانة، فيجـب أن تعلـو       تتضارب تلك القاعدة اليت   
وحىت لو طرحنا املسألة من منظـور التوفيـق بـني جممـوعيت القواعـد، فـإن ذلـك سـيوحي يل بتفـسري أكثـر                          . يهعل

 هذا النـهج    وبشكل غري مباشر، يتفق   . تقييدا حلصانات املسؤولني الرفيعي املستوى من التفسري الوارد يف احلكم         
مـع التحـول إىل األخـذ مبفهـوم حـصري حلـصانة الـدول الـذي أصـبح اآلن راسـخا، وهـو                        بقدر أكـرب    احلصري  

ضوع الدول للوالية القضائية لدول أخرى املعـرب عنـه يف أحيـان كـثرية     فيما يتعلق خب  اجز  احلالتحول الذي أزاح    
ومن الصعب أن يفهم املرء كيف ميكـن   .)par in parem non habet imperium(“ سيادة لنِدٍّ على نِدٍّال ”مبقولة 

أن تقبل الـدول إخـضاع تـصرفاهتا فيمـا يتعلـق جبوانـب هامـة مـن تطورهـا لإلجـراءات القـضائية األجنبيـة دون                           
 .‘‘التصرفات اإلجرامية ملسؤوليها

 :٦٥١ الــصفحة ،)٣رقــم  (بينوشــيه قــضية ميكــن اإلشــارة فيمــا يتعلــق بالتعــذيب إىل موقــف اللــورد ميليــت يف  )٥٥٠(
معشر اللوردات، إن مجهورية شيلي طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب، وجيب أن تعترب أهنا تقبل ما يقع على               ’’

احملاكم الوطنية األجنبية من التزام باألخذ بالوالية القـضائية اجلنائيـة وممارسـتها فيمـا يتعلـق باسـتخدام التعـذيب                     
.  ألي حـصانة حـىت يتـسىن التخلـي عنـها           يإذ ال وجود يف رأي    .  حصانتها وال أعترب أهنا ختلت بالتايل عن     . رمسيا

غـري أن اجملتمـع     . واألمر يتعلق جبرمية ال ميكن أن ترتكب إال يف ظروف تتيح يف األحوال العادية ثبوت احلـصانة                
  أناعتبـار فـال ميكـن   . الدويل اسـتحدث جرميـة ال ميكـن إطالقـا أن ختـول بـشأهنا احلـصانة مـن حيـث املوضـوع                 

القانون الـدويل اسـتحدث جرميـة تكتـسي األحكـام املتعلقـة هبـا طـابع القاعـدة اآلمـرة، وأتـاح يف الوقـت نفـسه                      
 Italy, Court of: انظر أيضا القضية املدنية املرفوعة ضـد أملانيـا  . ‘‘حصانة موازية لاللتزام الذي يسعى إىل فرضه

cassation, Ferrini v. Federal Republic of Germany, p. 547, para. 9.1،       اليت قـضت فيهـا احملكمـة بـأن القواعـد
جيـب أن تعلـو علـى القواعـد املتعلقـة حبـصانة الـدول مـن الواليـة             ‘‘ مرتبة أعلى ’’املنشئة للجرائم الدولية اليت هلا      

 .القضائية األجنبية
 .Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Hwang Geum Joo, et al., v:انظر على وجه اخلصوص )٥٥١(

Japan, Judgment of 27 June 2003, 332 F.3d 679 . املرفوعـة   القـضية  يف هذهاالبتدائية االحتاديةرفضت احملكمة 
لمطالبـة بـالتعويض عـن االسـتعباد اجلنـسي          ل امـرأة مـن النـساء املكرهـات علـى البغـاء              ١٥ضد اليابـان مـن قبـل        

ب العامليـة الثانيـة وخالهلـا، حجـة املـدعيات القائلـة إن طـابع القاعـدة اآلمـرة                    والتعذيب اللذين ارتكبا قبـل احلـر      
املرجع (الذي تكتسيه القواعد املزعوم انتهاكها يدل ضمنيا على ختلي اليابان عن حصانتها من الوالية القضائية                

 .)٦٨٧  و٦٨٦نفسه، الصفحتان 
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واحملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان يف دعـوى            )٥٥٢(وتنكـر األدبيـات القانونيـة      .جنائي أجـنيب  
واختذ جملس اللوردات يف اململكـة       .فيما يتعلق حبصانة الدول   التنازع  وجود هذا    )٥٥٣(العدساين

لة حـصانة الـدول وحـصانة مـسؤويل          اليت أثريت فيها مسأ    جونزاملتحدة موقفا مماثال يف دعوى      
وتطـرح يف هـذا الـصدد مـسألة وجـود هـذا              .)٥٥٤(الدول مـن الواليـة القـضائية املدنيـة األجنبيـة          

اجلـرائم الدوليـة وحـصانة مـسؤويل الـدول مـن            تـنص علـى     فعال فيما بني القواعـد الـيت        التنازع  

__________ 
حـصانة الـدول    ’’Hazel Fox, The Law of State Immunity, (Oxford University Press, 2000), p. 525:  انظـر  )٥٥٢(

وال تنصب على القانون املوضوعي؛ وال تتناىف واحلظـر الـذي   . قاعدة إجرائية تنصب على والية احملاكم الوطنية      
وميكـن  . تنص عليه قاعدة آمرة، بل توجه فقـط أي خـرق هلـذه القاعـدة حنـو طريقـة أخـرى مـن طـرق التـسوية               

يف االعتـداد  ستند إليـه  يـ  وجود ملضمون موضـوعي يف الـدفع إجرائيـا حبـصانة الـدول ميكـن أن                   ال هالقول إذن أن  
 .‘‘قاعدة اآلمرةبال

على الـرغم مـن     [...] ’’.:٦١ وال سيما الفقرة     ٦٧-٥٢، الفقرات   العدساين ضد اململكة املتحدة   قضية  :  انظر )٥٥٣(
 احملكمـة أن تستـشف مـن الـصكوك         بوسـع  ليس   الطابع اخلاص الذي يكتسيه حظر التعذيب يف القانون الدويل،        

الدولية أو السلطات القضائية أو غري ذلك من املواد املعروضة عليها أي أسـاس صـلب تـستند إليـه لـتخلص إىل                       
 يـدعى ، مبوجب القانون الدويل، تتمتع باحلصانة مـن املتابعـة مـدنيا أمـام حمـاكم دولـة أخـرى          ْدَعأن دولة ما مل تُ    

إن احملكمة، رغم أهنا تالحظ االعتـراف املتزايـد باألمهيـة           ’’ :٦٦؛ والفقرة   . [...] فيها بارتكاب أعمال التعذي  
، قبول ثابـت يف القـانون الـدويل للطـرح           بالتايلالقصوى اليت يكتسيها حظر التعذيب، ترى أن ليس هناك بعد،           

أعمــال التعــذيب املزعومــة القائــل إن الــدول ال تتمتــع باحلــصانة فيمــا يتعلــق باملطالبــات املدنيــة بــالتعويض عــن   
 التعـويض   ات، الذي ميـنح احلـصانة للـدول فيمـا يتعلـق مبطالبـ             ١٩٧٨وقانون عام   . املرتكبة خارج دولة احملكمة   

الـيت يقبلـها اجملتمـع       القيـود    ما مل يكن الضرر قد وقع داخل اململكة املتحدة، ال يتناىف مـع            الضرر الشخصي   عن  
وزاكـيس  رقارن ما سبق مع الرأي املخالف املشترك للقاضـيني  . ‘‘ولحصانة الدمبدأ الدويل عموما كجزء من    

: ٤هابري وكوســتا وكــابرال بــاريتو وفاجيــك، وخاصــة الفقــرة   دهمــا القــضاة ويلــ يوكــافليش، اللــذين انــضم إل 
ليست طبيعة اإلجراءات هي اليت حتدد آثار قاعدة آمرة على قاعدة أخرى من قواعد القـانون الـدويل،                  [...] ’’

وقاعـدة حظـر   . وتفاعلـها مـع قاعـدة أدىن مرتبـة يف الترتيـب اهلرمـي      آمـرة  ة القاعـدة باعتبارهـا قاعـدة      بل خاصي 
التعذيب، باعتبارها قاعدة آمـرة، حتـدث مفعوهلـا يف النطـاق الـدويل وجتـرد قاعـدة احلـصانة الـسيادية مـن مجيـع                 

ذلك  .ات يف احملاكم الوطنية غري ذات أمهية      والطبيعة اجلنائية أو املدنية لإلجراء     .آثارها القانونية يف ذلك النطاق    
متـسك   تفاعل القواعد الدولية املعنية، وليس بوسع قـاض وطـين أن يقبـل               مبجردأن حاجز الوالية القضائية يرفع      

دفع احلصانة باعتبـاره عنـصرا حيـول دون مباشـرته النظـر يف القـضية مـن حيـث املوضـوع                      بالدولة املدعى عليها    
 .‘‘ [...]ملدعي بالتعويض عن األضرار املزعومة اليت أحلقت بهودون النظر يف مطلب ا

ــان )Lord Hoffmann(، اللــورد هوفمــان )Jones (جــونزقــضية  :انظــر )٥٥٤( تتمثــل ’’: ٤٥ و ٤٤، وال ســيما الفقرت
لكن اململكة املتحدة مبنحها حصانة الدولة إىل اململكة ال تقتـرح تعـذيب أي              . القاعدة اآلمرة يف حظر التعذيب    

 حــصانة مــعتنــازع  هنــاك يكــون فحــىت. [...]  اململكــة مبطالبتــها باحلــصانة اســتخدام التعــذيبتــربروال . انكــ
 قاعـدة  مـن  استثناء الدول، ختول فرعية إجرائية قاعدة عنه تنشأ قد التعذيب حظر أن بيان بالتايل يلزم الدول،
ــة ممارســة ،منــها تقتــضي رمبــا أو الــدول، حــصانة  ادعــاء حــاالت يف أخــرى دول علــى يــةاملدن القــضائية الوالي
قـانون  وقد تلقى قاعدة من هذا القبيل استحسانا، بل رمبا شهدت تطورا نظرا إىل أن القانون الـدويل       . التعذيب
فــإن تلــك يف قــضية العدســاين، ] يف احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان[األقليــة ألقــوال ولكــن، خالفــا . مــتغري

 .‘‘عذيبحظر التغري ناشئة عن القاعدة 
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 التوفيـق  مـن الـصعب   أنـه    وقـد أشـري يف هـذا الـشأن إىل         . )٥٥٥( األجنبيـة  اجلنائيـة الوالية القضائية   
ــاجلرائم    بـــني ــق بـ ــا يتعلـ ــصانة فيمـ ــا    مبوجـــب ااحلـ ــدويل هلـ ــع الـ ــة اجملتمـ ــدويل وإدانـ ــانون الـ لقـ
  .)٥٥٦(مطلقة إدانة
وتكتــسب هــذه املــسألة أمهيــة خاصــة يف ضــوء االعتــراف التــدرجيي واملتزايــد باملبــدأ     - ١٩٦

 الــدويل ال يعفيــه مــن  القــانونمبوجــب أحكــامالقائــل بــأن متتــع مرتكــب اجلرميــة مبركــز رمســي  
اجلـرائم املخلـة   دونـة  وقد اعترفت اللجنة هبذا املبدأ بوضوح يف مـشروعيها مل         . املسؤولية اجلنائية 

ويبــدو كــذلك أن اللجنــة، يف شــرحها . )٥٥٧(١٩٩٦  و١٩٥٤عــامي لبــسلم اإلنــسانية وأمنــها 
 املوضـوعي  ، اعتربت هـذا املبـدأ مـن مبـادئ القـانون     ١٩٩٦عام املدونة ل من مشروع ٧للمادة  

القـانون الـدويل، غـري    مبوجـب   اإلجرائية فيمـا يتعلـق بـاجلرائم    اتغري متوافق مع إعمال احلصان 
ــة تــشري يف هــذا الــسياق إىل احلــصانات مــن       أنــه لــيس مــن الواضــح متامــا مــا إذا كانــت اللجن

 :)٥٥٨( األجنبية أيضاالوطنيةالواليات 

وز ملرتكـب جرميـة مبوجـب        أيـضا يف حكمهـا، ال جيـ        نورنربغوكما اعترفت حمكمة    ”  
ــا لإلجــراءات        ــصبه الرمســي لإلفــالت مــن العقــاب وفق ــذرع مبن ــدويل أن يت ــانون ال الق

وإن انتفاء احلصانة اإلجرائيـة فيمـا يتعلـق باحملاكمـة أو العقـاب وفقـا                . القضائية املرعية 
ــية لعــدم وجــود أي حــصانة          ــة أساس ــو نتيجــة طبيعي ــضائية املرعيــة ه ــراءات الق لإلج

تشكل اإلجراءات القـضائية أمـام حمكمـة        : ٦٩احلاشية  . [دفع موضوعي موضوعية أو   
قــضائية دوليــة املثــال احلقيقــي لإلجــراءات القــضائية الــسليمة الــيت ال جيــوز فيهــا لفــرد   

__________ 
 .٤١٤، املرجع السالف الذكر، الصفحة )Akande(أكاندي : انظر.  التنازعينكر أكاندي وجود هذا )٥٥٥(
 اإلدانــة[...] ’’ :٤٢٤، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  )Villalpando( فياللبانــدو انظــر علــى اخلــصوص )٥٥٦(

 علـى  القـائم  الـدفع  مع يتنافيان أهنما يبدو انأمر اجلرائم تلك زجر عاملية ومبدأ اإلنسانية ضد للجرائم املطلقة
) ١٩٩٩(، املرجـــع الـــسالف الـــذكر   )Bianchi(بيـــانكي : انظـــر أيـــضا  ).حمذوفـــة  احلواشـــي(‘‘ احلـــصانة
 مفهوم اجلرائم مبوجب القانون الدويل نفسه مـع أي شـكل مـن              عدم اتساق إن  ’’: ٢٦١ و   ٢٦٠ الصفحتان

واحلـصانة باعتبارهـا شـكال مـن         .وظيفتهم الرمسية بـاد للعيـان     أشكال احلصانة اليت حتمي األفراد خلف ستار        
أشكال احلماية اليت مينحها القانون الدويل يف ظروف معينة لفئات معينة من األفراد ال تتفـق والـسلوك املنـايف     

فال ميكن للقانون الـدويل أن ميـنح        .وهذه احلجة هي حجة منطقية     .للمبادئ األساسية للنظام القانوين الدويل    
أعمـاال إجراميـة    يدينـها نفـس القـانون الـدويل باعتبارهـا           بأعمـال    القـضائية فيمـا يتعلـق        املالحقـة احلصانة من   

 .‘‘وتعديا على مصاحل اجملتمع الدويل ككل
لالطـالع علـى    . ١٩٩٦ لعام   انفسهدونة  ، ومشروع امل  ١٩٥٤ لعام   اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها    مدونة  مشروع   )٥٥٧(

 . أعاله٣-الفرع دال ظر اجلزء األول،النصني، ان
 . أعاله٣-انظر اجلزء األول، الفرع دال )٥٥٨(
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ــة لتجنـــب      أن ــفته الرمسيـ ــتنادا إىل صـ ــة اسـ ــوعية أو إجرائيـ ــصانة موضـ ــتج بـــأي حـ حيـ
 .)٥٥٩(“]والعقاب احملاكمة

املــبين علــى املركــز بالــدفع ات القانونيــة أيــضا بعــدم االعتــداد  يف املؤلفــاســُتظهر وقــد  - ١٩٧
 قاعـدة حمـددة    تأييـد وجـود   يف إطـار    وذلـك   ، إىل جانب عناصر أخرى،      الرمسي ملرتكب اجلرمية  

القـانون الـدويل مـن احلـصانة مـن           مبوجـب    رائماجلـ  من شـأهنا اسـتثناء       من قواعد القانون العريف   
 .)٥٦٠(حيث املوضوع

، انتقـد كاسيـسي   القبضبـ األمر ى حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية        ويف تعليقه عل   - ١٩٨
 مـسؤويل عـن    الوظيفيـة    اتمبوجبها احلصان ُترفع  القاعدة العرفية اليت    ” احملكمة إىل    رجوععدم  

 :  ويرى كاسيسي أن.)٥٦١(“الدول املتهمني بارتكاب جرائم دولية

العناصـر  طائفـة عريـضة مـن       تبلور هذه القاعدة يف اجلماعة الدولية يتـبني مـن خـالل             ”  
غريهـا مـن الـصكوك     وأتقتصر على األحكـام املنـصوص عليهـا يف شـىت املعاهـدات              ال

احملـاكم الدوليـة بـل تـشمل أيـضا االجتـهاد القـضائي علـى الـصعيدين                  املتعلقـة ب  الدولية  
  .)٥٦٢(“الدويل والوطين

 : سهابشأن املسألة نف)٥٦٣(ويرد فيما يلي استنتاج مشابه توصل إليه مؤلف آخر 

 مبوجبـها  ال حتـق قد حيتج البعض بأن اجملتمع الدويل شهد تطـور قاعـدة عرفيـة      [...] ”  
 الوظيفيـة يف   اتميع مسؤويل الدول، مبن فيهم من يشغلون أرفـع املناصـب، احلـصان            جل

 يف حالــة اهتــامهم - علــى الــسواء الطــابع الــوطين أو الــدويل ذات - الــدعاوى اجلنائيــة
__________ 

 .٧ من شرح املادة ٦، الفقرة ٥٧ ، الصفحة)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦...  حوليةانظر  )٥٥٩(
 Cassese, “When:  املؤلفني الذين يؤيدون وجـود هـذه القاعـدة العرفيـة، انظـر علـى وجـه اخلـصوص         ضمنمن )٥٦٠(

May Senior State Officials …” ، ؛ و ٨٧٤-٨٧٠ و ٨٦٦-٨٦٤، الـصفحات  الـسالف الـذكر  املرجعGaeta ،
، الـصفحتان   الـسالف الـذكر   املرجـع   ،  Zappalà؛ و   ٩٨٢-٩٧٩ الـصفحات    ،)٢٠٠٢ (الـسالف الـذكر   املرجع  
 وجـود قاعـدة   الـذي يؤيـد   (١٩١-١٨٦، الـصفحات    السالف الذكر املرجع  ،  Weyembergh؛ و   ٦٠٢ و   ٦٠١

 من مبدأ حـصانة     للقانون العريف تنص على استثناء اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واجلرائم املخلة بالسلم            
أن مثل هذا االستثناء ُيعمل به أمام احملاكم الدولية والوطنية؛ ويؤكد أن         أيضا  الحظ  ي؛ و رؤساء الدول السابقني  

على أساس أنه مل يفض يف سياق املمارسـة حـىت اآلن إىل إدانـة رئـيس               ال ميكن إنكار وجوده       املذكور االستثناء
وهو يشري إىل    (٤١٤، الصفحة   السالف الذكر املرجع  ،  Akande: نظر أيضا ا). ١٩٠ و   ١٨٩تان  الصفح(دولة  

ــصا   ” ــها احلـ ــع مبوجبـ ــذاهتا ُترفـ ــة بـ ــدة قائمـ ــصلة    نات قاعـ ــدعاوى ذات الـ ــياق الـ ــوع يف سـ ــن حيـــث املوضـ مـ
 ).“الدولية باجلرائم

 . وما بعدها٨٧٠ ، الصفحةاملرجع السالف الذكر، ”… Cassese, “When May Senior State Officials: انظر )٥٦١(
 .٨٦٥ و ٨٦٤املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٦٢(
)٥٦٣( Gaeta السالف الذكر ، املرجع)٩٨٣-٩٧٩، الصفحات )٢٠٠٢. 
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ــسانية   بارتكــاب جــرائم مــن قبيــل جــ   ســواء أكانــت  (رائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلن
ومن الواضـح أن هـذه القاعـدة        ).  قد اقترفت وقت احلرب أم ال       ضد اإلنسانية  اجلرائم

الوظيفيـة   يشذ عن القاعدة العامـة الـيت ُتمـنح مبقتـضاها احلـصانة           العرفية تشكل استثناءً  
وال شـك أن الـصلة      . الرمسيةتقوم هبا بصفتها    باألعمال اليت   ألجهزة الدولة فيما يتعلق     

 أن  ، غـري  بني هاتني القاعدتني هي مثال لقاعدة تغليب النص اخلاص علـى الـنص العـام              
ولعله جيوز القول بـأن     . األساس املنطقي الذي تستند إليه القاعدة اخلاصة أقل وضوحا        

ت م بـات اجملتمـع الـدويل يعتربهـا ذا         َيقِـ نيـل مـن     اجلرائم قيد النظر هي يف حقيقة األمر        
 من غري املقبول أن ُيالحق صغار اجملرمني قـضائيا          يبدووبناء على ذلك،    . قصوىأمهية  

وأن يقدموا إىل احملاكمـة بينمـا يفلـت القـادة مـن العقـاب، ال سـيما وأن هـذه اجلـرائم                    
، هممنـ بتواطـؤ     بتحريض من مسؤويل الدول الرفيعي املستوى، أو        إما رتكبُتعادة ما   

ن الـسلطات الوطنيـة ال تقـوم يف         حيـث إ  و. أقـل تقـدير   ا علـى    غضهم الطـرف عنـه    بأو  
دعـاءات   العادية بتقدمي مسؤوليها الرفيعـي املـستوى إىل احملاكمـة للبـت يف اال              الظروف

 يفلت مرتكبوها من العقاب إذا مـا اسـتمرت،   فسوفبارتكاهبم اجلرائم حمل املناقشة،   
الـدول الرفيعـي املـستوى      مـسؤويل   حتمـي   الوظيفيـة   ات  القاعدة العرفية املتعلقة باحلصان   

ــة ال ــضائية مــــن املالحقــ ــة   قــ ــاكم اجلنائيــ ــة أو احملــ ــاكم األجنبيــ ــام احملــ ــة أمــ واحملاكمــ
 .)احلاشية حمذوفة(. )٥٦٤(“الدولية

 القانونيــة أن مؤيــدي وجــود قاعــدة يف القــانون الــدويل العــريف  األدبيــاتُيالحــظ يف  و- ١٩٩
القانون الدويل، حيتجـون    مبوجب  ئم  تسمح برفع احلصانة من حيث املوضوع فيما يتصل باجلرا        

سـيما قـرارات     وال(ال االجتـهاد القـضائي احمللـي فحـسب          ناصـر   وتشمل هذه الع  . بعناصر عدة 
: صــكوك شــىت منــها علــى ســبيل املثــال و، بــل ))٥٦٦(بينوشــيه و)٥٦٥(يــشمانإاحملــاكم يف قــضييت 

كــم الدوليــة واحلاملنــشئ للمحكمــة العــسكرية   ١٩٤٥أغــسطس / آب٨اتفــاق لنــدن املــؤرخ  
 ١٩٤٥ لعـام  ١٠القـانون رقـم   ؛ و)٥٦٨(وميثاق احملكمة الدولية للـشرق األقـصى      ؛  )٥٦٧(املتعلق به 

__________ 
 .٩٨٢ املرجع نفسه، الصفحة )٥٦٤(
 . أعاله١٨٤انظر الفقرة  )٥٦٥(
 . أعاله١٨٥انظر الفقرة  )٥٦٦(
الرمسي للمدعى عليهم، سواء أكانوا رؤساء دول أو مسؤولني رمسيني يف           نصب  امل”:  على ما يلي   ٧تنص املادة    )٥٦٧(

 .٣- انظر أيضا اجلزء األول، الفرع جيم.“ةعقوبعنهم الفف خيمن املسؤولية وال  ال يعفيهم إدارات حكومية،
 . الواردة أعاله١٧١احلاشية رقم . ص، انظر اجلزء األول، الفرع داللالطالع على الن. ٦املادة  )٥٦٨(
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ــاء    ــة احللف ــس رقاب ــصادر عــن جمل ــام  ؛ )٥٦٩(ال ــة ع ــة    ١٩٤٨واتفاقي ــادة اجلماعي ــة اإلب ــع جرمي  ملن
 الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم  نــورنربغواملبــدأ الثالــث مــن مبــادئ  ؛ )٥٧٠(واملعاقبــة عليهــا

 مث صــــاغته ١٩٤٦ديــــسمرب / كــــانون األول١١املــــؤرخ ) ١-د (٩٥يف قرارهــــا املتحــــدة 
 ؛)٥٧٢(١٩٧٣ لعـام    تفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليهـا        االو؛  )٥٧١(اللجنة

واحملكمـة اجلنائيـة     )٥٧٣(والنظام األساسي لكل من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة          
 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة      ٢٧فــضال عــن املــادة   ؛ )٥٧٤(الدوليــة لروانــدا 

__________ 
الرمسي ألي شخص، سواء أكان رئـيس دولـة أو   نصب  امل”: من القانون على ما يلي    ) أ) (٤(تنص املادة الثانية     )٥٦٩(

 .“ةوال ختوله احلق يف ختفيف العقوبعفيه من املسؤولية عن جرمية ي يف إدارة حكومية، ال ا رمسيمسؤوال
 . أعاله٨احلاشية رقم ألف، لالطالع على النص، انظر اجلزء األول، الفرع . ٤املادة  )٥٧٠(
 . أعاله٧لالطالع على النص، انظر اجلزء األول، الفرع ألف، احلاشية رقم . املبدأ الثالث )٥٧١(
الـدافع، علـى األفـراد      أيـا كـان      تقـع املـسؤولية اجلنائيـة الدوليـة،       ”: تنص املادة الثالثة من االتفاقيـة علـى مـا يلـي            )٥٧٢(

 ،األعمـال   فيهـا ُترتكـب وأعضاء املنظمات واملؤسسات وممثلي الدول، سواء كانوا مقيمني يف إقليم الدولة الـيت         
  :دولة أخرىإقليم أو يف 

 حرضــوا فيهــا، أووا ركتشــ امــن هــذه االتفاقيــة، أو ٢املــادة بينــة يف األفعــال املوا ارتكبــإذا ) أ(”        
 ارتكاهبا؛، أو تواطئوا على ا عليهةمباشر

 علـى ارتكـاب جرميـة الفـصل العنـصري         أو التشجيع    بالتحريض   ةاشرصورة مب بوا  قامإذا  ) ب(”        
 .“وا مباشرة يف ارتكاهباعاونتأو 

للمزيـد  و.  الـواردة أعـاله  ١٧١لالطالع على النص، انظر اجلزء األول، الفرع دال، احلاشية رقم ). ٢( ٧املادة   )٥٧٣(
ومات عن األساس املنطقي هلذا احلكم وأثره على حصانات مسؤويل الـدول، انظـر تقريـر األمـني العـام                    من املعل 

  :S/25704، الوثيقة )١٩٩٣ (٨٠٨ من قرار جملس األمن ٢املقدم عمال بالفقرة 
 ومثة ما يشبه اإلمجاع يف التعليقات اخلطية اليت تلقاها األمني العـام علـى ضـرورة                 - ٥٥] الفقرة[”        

 يتضمن النظام األساسي للمحكمة الدولية بعض األحكام عن املسؤولية اجلنائية الفردية لرؤساء الدول              أن
وقد استندت هذه األفكار علـى الـسوابق   . أي أشخاص يتصرفون بصفاهتم الرمسية     و واملوظفني احلكوميني 

 األساسـي أحكـام تـنص     بـد أن ُتـدرج يف النظـام        لـذلك، ال  . اليت حصلت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية      
على وجه التحديد بأن الدفع حبصانة رئـيس الدولـة أو التـذرع بـأن الفعـل ارتكـب يف إطـار الـصالحيات                 

 .الرمسية للمدعى عليه، ال يشكالن دفاعا أو خيففان عقوبة
        ]…[ 
عفـي  إن ارتكاب اجلرمية امتثاال ألوامر تصدر من حكومة أو من رئيس أعلـى، ال ي              - ٥٧] الفقرة[        

مع ذلـك جيـوز اعتبـار األوامـر الـصادرة مـن جهـات          و .مرتكبها من مسؤوليته اجلنائية، وال يصلح سندا للدفاع       
فمـثال، ميكـن للمحكمـة الدوليـة أن         . أعلى عنصرا خمففا، إذا رأت احملكمة الدولية فيه استيفاء ملقتضيات العـدل           

  سـبيل   أخـرى مثـل اإلكـراه أو انعـدام وجـود           تأخذ يف االعتبار عنصر صدور أوامر عليا وذلـك يف إطـار دفـوع             
 .)التوكيد مضاف (.“املعنويلالختيار 

نــصب عفــي امل يال”:  علــى مـا يلــي الدوليـة لروانــدا مــن النظـام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة  ) ٢(٦تـنص املــادة   )٥٧٤(
ية اجلنائيـة   متهم، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤوال حكوميا، هـذا الـشخص مـن املـسؤول                 الرمسي لل 

 .“أو خيفف من العقوبة
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 مــن النظــام األساســي  ٧يف املــادة املكــرس  وفيمــا يتعلــق بالطــابع العــريف للمبــدأ   .)٥٧٥(الدوليــة
مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ) ٢( ٧للمحكمــة العــسكرية الدوليــة واملــادة 
حمكمـة إسـرائيل العليـا يف قـضية         نتباه إىل ما خلصت إليه      ليوغوسالفيا السابقة، ينبغي توجيه اال    

 .)٥٧٧(الجتهاد القضائي للمحكمة الدوليةإىل او )٥٧٦(إيشمان

الطابع العـريف للقاعـدة الـيت تقـضي برفـع احلـصانة مـن حيـث املوضـوع           وللربهنة على   - ٢٠٠
ىل العديـد مـن     القـانون الـدويل، ُيـستند أيـضا إ        مبوجـب   فيما يتعلق باألعمـال الـيت تعتـرب جـرائم           

 أجنبية مسؤويل الدول من احلصانة فيما يتـصل جبـرائم احلـرب             رمت فيها حماكمٌ  القضايا اليت حَ  
تلـك  إذا كـان الكـثري مـن         ، ويف هـذا الـصدد     .)٥٧٨(إلبادة اجلماعية اأو اجلرائم ضد اإلنسانية أو      

 :لوحظ ما يليفإنه تعلق بضباط عسكريني، يالقضايا 

ــشأ ق  ”   ــن الغريــب أن تن ــه م ــسكريني،     لعل ــراد الع ــى األف ــق إال عل ــة ال تنطب اعــدة عرفي
 .)٥٧٩(“على مجيع موظفي الدولة الذين يرتكبون جرائم دولية ال

__________ 
 .تهاوحاشي أعاله ٨٤، الفقرة ٤-، انظر اجلزء األول، الفرع دال٢٧ املادة لالطالع على نص )٥٧٥(
 .International Law Reports, vol.36, p.311: انظر )٥٧٦(
 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Karadzic: انظـر  )٥٧٧(

and others, Decision of 16 May 1995, paras. 22-24; Trial Chamber, Prosecutor v. Furundzija, Judgment of 

10 December 1998, para. 140; and Trial Chamber, Prosecutor v. Slobodan Milosevic (Decision on 

preliminary motions), Decision of 8 November 2001, para. 28. 
 Fédération Nationale des Déportés et Internés؛ Eichmann] مانشإيـ قضية [: يذكر كاسيسي القضايا التالية )٥٧٨(

Résistants et Patriotes and Others v. Barbie, 20 December 1985 ،يفوردت  :International Law Reports, 

vol. 78, pp. 124-148و؛  Netherlands, Special Court of Cassation, In re Rauter, 12 January 1949 ، وردت
؛ Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1949, Case No. 193, pp. 526-548: يف
 .Case No 141, ppه، وردت يف املرجـع نفـس  ، Special Court of Cassation, In re Ahlbrecht, 11 April 1949 و

 United Kingdom, British Military Court at Venice (Italy), The trial of Albert Kesselring, 17؛ و 397-399

February – 6 May 1947 ، يفوردت :Law Reports of Trial of War Criminals, vol. 9 (1949), pp. 9-14 ؛
، United Kingdom, British Military Court at Hamburg (Germany), In re von Lewinski, 19 December 1949 و

-Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1949, Case No 192, pp.509:  يفوردت

 ,Supreme Court of the United Statesو  ؛United Kingdom, House of Lords, Pinochet (No. 3) ؛ و525

Yamashita v. Styer, Commanding General, U.S. Army Forces, Western Pacific, 4 February 1946, 327 U.S. 

1, 66 S. Ct. 340؛ و Poland, Supreme National Tribunal, In re Buhler, 10 July 1948 ، يفوردت :Annual 

Digest and Reports of Public International Law Cases(1948), pp. 680-682.  
ويف هـذا   . ٨٧١، الـصفحة  الـسالف الـذكر  ، املرجـع  ”… Cassese, “When May Senior State Officials: انظـر  )٥٧٩(

قـانون احلـرب    ”املؤلـف إىل الـدليل امليـداين إلدارة القـوات املـسلحة بالواليـات املتحـدة املعنـون                   رجع  السياق، ي 
كـون  ”:  مـن الـدليل املـذكور تـنص علـى مـا يلـي           ٥١٠ أن الفقـرة     وهو يشري إىل  ). ١٩٥٦يوليه  /متوز(“ الربية
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يتعني أخذها يف احلـسبان عنـد       اليت  ومن جهة أخرى، رمبا كانت هناك بعض العوامل          - ٢٠١
نة البــت فيمــا إذا كانــت قاعــدة عرفيــة قــد نــشأت بالفعــل، تــنص علــى أن ُتــستثىن مــن احلــصا   

 .القانون الدويلمبوجب رائم اجلاملوضوعية من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية 

طــرأ يف ميــدان العدالــة اجلنائيــة  تأمهيــة املــستجدات الــيت  ويتعلــق أحــد هــذه العوامــل ب - ٢٠٢
 وقــد احــتج الــبعض، يف هــذا الــشأن، بــأن مــسألة احلــصانات ال ُتثــار أصــال أمــام  .)٥٨٠(الدوليــة

ــةاحملــاكم الدول ــة      .)٥٨١(ي ــا إذا كانــت القواعــد املتعلق ــرح ســؤال عم ــد طُ ــى أي حــال، فق  وعل
 إضـافة   .)٥٨٢(باحلصانات من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية تنطبق أيضا على احملـاكم الدوليـة            

إىل ذلك، فإنه ما دامـت الـنظم األساسـية للمحـاكم الدوليـة أو ممارسـاهتا تبـدو خمالفـة لقواعـد                       
 املتعلقـة باحلـصانات، يظـل مـن الـضروري النظـر فيمـا إذا كانـت هـذه              ستقرةالقانون العريف املـ   

علـى  بغريهـا   باقتراهنـا   عناصـر تـدل     أهنـا   ، أم   )٥٨٣(القـانون العـريف   حيـدا عـن     املستجدات تـشكل    
__________ 

عترب جرمية حرب تصرف بصفته رئيس دولة أو مـسؤول حكـومي، ال يعفيـه مـن                 يالشخص الذي ارتكب فعال     
 .١٩٠، الصفحة )٢٠٠٣ (السالف الذكر ويدفع غاييتا باحلجة نفسها يف املرجع .“املسؤولية عن هذا الفعل

، وفيهــا يعلــق ٥٥٦-٥٥٢، الــصفحات الــسالف الــذكر، املرجــع Klingberg:  هبــذه النقطــةانظــر، فيمــا يتعلــق  )٥٨٠(
اعتمـدت بلجيكـا لـدعم      ”:  قـائال   الـيت نظـرت فيهـا حمكمـة العـدل الدوليـة            القبضبـ األمـر   على قضية   كلينغربغ  
 جـرائم حـرب أو جـرائم ضــد   املالحقـة القـضائية علـى ارتكــاب    القائلـة بـأن احلـصانات ال حتمــي مـن     [حجتـها  
ومـع ذلـك، فمـن      .  وطوكيو نورنربغ  تني يف لدوليتني ا  العسكري تنيعلى عدة أمور منها ممارسة احملكم     ] اإلنسانية

الثالثـة  حصانة رعايا الـدول  احليد عن  على جواز هاتني احملكمتنيأن ُيستدل من ممارسة فيما يبدو  املشكوك فيه   
ن احللفـاء عنـد إنـشائهم احملكمـة      ل إنـه قيـل فعـال، إ       ولعلـه ميكـن القـول، بـ       . إذا ادعي أهنم ارتكبوا جرائم دوليـة      

احملكمـة العـسكرية الدوليـة      أمـا يف حالـة      . ربغ تصرفوا بوصـفهم احلكـام الفعلـيني ألملانيـا         نالعسكرية الدولية لنور  
تعهـدت   حيـث    أن اليابان وافقت يف صك االستسالم علـى حماكمـة رعاياهـا أمـام احملكمـة               ئي  بطوكيو، فقد ارتُ  

 جمرمـي  مجيـع ” لصك املذكور بأن تنفذ ما ُيسمى بإعالن بوتسدام الذي ينص يف مجلة أمور على أن           اليابان يف ا  
أن االعتمـاد علـى احملكمـتني    القـول   بيد أن املؤلف خيلص فيما بعـد إىل      .“احلرب سُتطبق عليهم العدالة بصرامة    

يف عدد متزايد مـن القـضايا       ضت  رفحملاكم الوطنية    ا ”فإن  غري مالئم،   لئن كان    وطوكيو   لنورنربغالعسكريتني  
مـشريا إىل   (.“منح احلصانة فيما يتعلق باجلرائم الدولية لرؤسـاء الـدول الـسابقني وغريهـم مـن مـسؤويل الـدول               

 )القذايف، وربيه، وبوترس، وبينوشيهقضايا 
فــإن وعلــى أي حــال، [...] ” (٣٠٧، الــصفحة الــسالف الــذكر، املرجــع Dominicé: انظــر علــى ســبيل املثــال )٥٨١(

 ).“ دوليةةأمام حمكمصلة باملوضوع مفهوم احلصانة من الوالية غري ذي 
اليت توصلت إليها دائرة االسـتئناف يف احملكمـة اخلاصـة لـسرياليون، واملـشار إليهـا يف         االستنتاجات السلبية   انظر   )٥٨٢(

 The Rome Satute’s Unlawful Application to Non-State“ :أيضا معقارن  و. أعاله١-اجلزء األول، الفرع دال

Parties, Virginia Journal of International Law, vol.44(2003-2004),  يريـان أن النظـام   حيـث  ، ٨٢، الـصفحة
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال ميكن أن ينحي جانبـا قواعـد عرفيـة راسـخة تتعلـق باحلـصانة، وأن ذلـك                  

قبلـت تلـك الـدول بواليـة      إذا  مل تصدق علـى نظـام رومـا األساسـي إال    يؤثر على املركز القانوين للدول اليت      ال
 .احملكمة يف قضية بعينها

انظر، فيما يتعلـق باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا علـى وجـه                           )٥٨٣(
 .٥٠٢حة ، الصفالسالف الذكراخلصوص، املناقشة اليت يطرحها داي يف املرجع 
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 من النظام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة         ٢٧وفيما يتعلق بالتداخل بني املادة      . تطور يف القانون  
 العـريف، دفـع الـبعض بـأن رفـع احلـصانات مـن حيـث املوضـوع فيمـا                     الدولية والقـانون الـدويل    

ــانون        ــورا يف القـ ــساطة تطـ ــي يعكـــس ببـ ــا األساسـ ــام رومـ ــا نظـ ــيت يغطيهـ ــاجلرائم الـ ــصل بـ يتـ
 .)٥٨٤(العريف الدويل

عما إذا كانت شىت عناصـر املمارسـة الداعمـة ملبـدأ عـدم              يتساءل البعض كذلك    وقد   - ٢٠٣
ــشخص ف   ــة لل ــصفة الرمسي ــداد بال ــاجلرائم  االعت ــصل ب ــا يت ــدويل  يم ــانون ال ــ،  مبوجــب الق ستتبع ت

فيمـا يتعلـق   بالضرورة عدم انطبـاق احلـصانة املوضـوعية مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة األجنبيـة              
احلــصانة مــن حيــث األشــخاص  ت رباعُتــمطروحــة إذا بــدو املــسألة قــد ت و.)٥٨٥(اجلــرائمبتلــك 

 تعــوق ممارســة الدولــة األجنبيــة ائيــةإجرجمــرد حــواجز كلتامهــا واحلــصانة مــن حيــث املوضــوع 
ــ.)٥٨٦(لواليتــها ربت احلــصانة املوضــوعية مــن الواليــة القــضائية اجلنائيــة   وخالفــا لــذلك، إذا اعُت
إىل الدولـة   تـسند   الرمسيـة ألجهـزة الدولـة       األعمال   مبنيا على أساس أن      دفعا موضوعيا األجنبية  

 لالحتجـاج بـأن هـذا الـدفاع         ، فستكون هناك على ما يبدو أسباب مقنعـة        )٥٨٧(ال إىل الشخص  
 .)٥٨٨(مه النظام القانوين الدويلال ميكن أن ينطبق على سلوك جّر

__________ 
)٥٨٤( Gaeta   السالف الذكر ، املرجع) القـانون العـريف الـدويل    عـن  ) ١(٢٧املـادة  يـد  ال حت”: ٩٩٠، الصفحة )٢٠٠٢

فهـي تكـرر القاعـدة العرفيـة الـيت تقـضي بأنـه              . باحلصانات الوظيفية اليت ترسيها القواعد الدولية     األمر  تعلق  مىت  
 .)احلاشـية حمذوفـة    (.“صفة رمسيـة  قد مت بـ    الدفع بأن التصرف     من ال طائل  املسؤولية اجلنائية بإثبات  فيما يتصل   

 . أعاله٤-وانظر أيضا اجلزء األول، الفرع دال
عـن شـكوكهم؛ انظـر لـورد غـوف أوف           ) ٣رقـم   ( بينوشـيه يف هذا الصدد، أعـرب بعـض اللـوردات يف قـضية              )٥٨٥(

 ولــورد هــوب أوف ؛٦٠٩و  ٥٩٩و  ٥٩٦، الــصفحات )رأي خمــالف() Lord Goff of Chievely(تــشيفلي 
ــد ــصفحتان )Lord Hope of Craighead (كريغهي ــب ٦٢٣ و ٦٢٢، ال ــورد فيلي ــاترافرسس؛ ول   أوف وورث م

)Lord Phillips of Worth Matravers( ٦٦٠، الصفحة. 
مالحظــة أن هــذين  درجتــرمبــا ”: ٣٩٧، الــصفحة )٢٠٠٨ (الــسالف الــذكر، املرجــع Wickremasinghe :انظــر )٥٨٦(

اجز إجرائيـة  وليـسا إال حـ  ] احلصانة من حيث األشـخاص واحلـصانة مـن حيـث املوضـوع     [انة النوعني من احلص 
ا ميكــن احملــاكم يف الدولــة ممــالــسلطات املختــصة يف الدولــة املرســلة ترفعهمــا ميكــن أن وتعــوق ممارســة الواليــة، 

 .“املستقبلة من إعمال الوالية
ــف   )٥٨٧( ــذا املوق ــد ه ــن     يعتم ــى األخــص كــل م ــMorelliعل ــذكر ع ، املرج ــسالف ال ــصفحتان ال ، ٢١٦و  ٢١٥، ال

 .٨٦٣، الصفحة السالف الذكر، املرجع ”… When May Senior State Officials“ يف Cassese و
هـذه احلـصانة   تتـاح  ال ”: ٤١٥ و ٤١٤، الـصفحتان  السالف الذكر أعرب أكاندي عن رأي مشابه يف املرجع         )٥٨٨(

وُيـذكر أوال  . علقـة بـاجلرائم الدوليـة   ت تنطبق على احملاكمات املالدعاوى ألن أسباب منحها الا النوع من  يف هذ 
الـيت يقـوم هبـا املـسؤولون        األعمـال   أن املبدأ العام القائل بأن الدولة وحدها ال مـسؤوليها ُتـسند إليهـا مـسؤولية                 

ألشـخاص  لنـصب الرمسـي   بـل إن الثابـت أن امل  . اليت ُتعترب جـرائم دوليـة  األعمال بصفتهم الرمسية ال ينطبق على   
بنـاء علـى ذلـك دفعـا        يعتـرب   ُتعد جرائم يف إطار القانون الدويل، وال        أعمال  عفيهم من املسؤولية الفردية عن      ي ال

 .)احلاشية حمذوفة (“. [...]موضوعيا
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تقيــيم مــسألة مــا إذا نــشأت قاعــدة عرفيــة ُترفــع مبوجبــها  وعلــى أي حــال، فإنــه عنــد  - ٢٠٤
احلصانة من حيث املوضوع فيمـا يتـصل بـاجلرائم مبوجـب القـانون الـدويل، ينبغـي أيـضا إيـالء                      

النظـر إليهـا علـى أهنـا        والـيت ميكـن      )٥٨٩(زم للتطـورات القـضائية املـشار إليهـا أعـاله          االعتبار الال 
 .وجود اجتاه ينحى هذا املنحىتشري إىل 

أيــضا بــأن احلــصانة مــن حيــث املوضــوع ال تتوافــق مــع االعتــراف   الــبعض وقــد دفــع - ٢٠٥
فالـصلة بـني إعمـال    . عينـة أو الواليـة العامليـة فيمـا يتعلـق جبـرائم دوليـة م       املمتدة إقليميـا    بالوالية  

تلـك اجلرميـة   علـى   الوالية العاملية على جرمية دولية وعدم انطباق احلصانة مـن حيـث املوضـوع               
رسـته   بعـض لـوردات االسـتئناف فيمـا يتعلـق بالنظـام الـذي أ               بينوشـيه أقامها صـراحة يف قـضية       

يوديغـات مـن   لـورد سـافيل أوف ن     اسـتنبط    وباملثل،   .)٥٩٠(١٩٨٤اتفاقية مناهضة التعذيب لعام     
 ا املعمول به مبقتـضى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب اسـتثناء واضـح              “التسليم أو احملاكمة  إما  ”مبدأ  

ذلك، رأت حمكمــة خالفــا لــ و.)٥٩١(لــرئيس الدولــة الــسابق مــن احلــصانة مــن حيــث املوضــوع  
ــضية   ــة، يف ق ــر العــدل الدولي ــاألم ــدول     القبضب ــزم ال ــيت تل ــددة ال ــة املتع ــات الدولي ، أن االتفاقي

واليتها ليشمل جرائم معينة ال تؤثر على احلصانات املمنوحـة مبوجـب            بتوسيع نطاق   طراف  األ
 .)٥٩٢(القانون الدويل العريف

__________ 
 . أعاله١٨٧ -١٨٣انظر الفقرات  )٥٨٩(
  اترافرس أوف وورث مــــس اللــــورد فيليــــبه انظــــر، يف ســــياق عــــام، مــــا ذكــــر).٣رقــــم  (بينوشــــيهقــــضية  )٥٩٠(

)Lord Phillips of Worth Matravers(  املمتـدة  اجلـرائم الدوليـة والواليـة القـضائية     مفهـوم   إن”: ٦٦١، الـصفحة
ا يـش ه مـن املمكـن أن يتعا      وال أعتقد أنـ   . العهد يف جمال القانون الدويل العام     كالمها حديث   املطبقة عليها   إقليميا  

 مبـدأ عـدم تـدخل الـدول     املمتـدة إقليميـا يبطـل   ية القضائية عمال الوالفإ. حصانة الدول من حيث املوضوعمع  
املبدأ املذكور يف تلك لتغليب وحيدث هذا فيما يتعلق باجلرائم الدولية ألنه ال جمال         . يف الشؤون الداخلية لغريها   

ب نـص املشـعار   فاجلرمية الدولية تشكل اعتداء على اجملتمـع الـدويل تـزداد جـسامته حينمـا ُيرتكـب حتـت                    . احلالة
تـتم  الـيت  األعمـال  أن ُتـستثىن منـها   يس من املعقـول  لفإنه ، املمتدة إقليمياومىت أُرسيت الوالية القضائية     . الرمسي

 ٥٩٤يـشري يف الـصفحتني   ) Lord Browne-Wilkinson( ويلكنسون -  وباملثل، فإن اللورد براون.“صفة رمسيةب
 املرســى مبوجــب اتفاقيــة مناهــضة “لقــضائية العامليــةاهليكــل املعقــد للواليــة ا”مــن املرجــع نفــسه إىل أن  ٥٩٥و 

 إذا اعُترف حبصانة مسؤويل الدول من حيث املوضوع فيمـا       “غري ذي جدوى  ” سيصبح   ١٩٨٤التعذيب لعام   
، املرجــع نفــسه، )Lord Hope of Craighead (انظــر أيــضا لــورد هــوب أوف كريغهيــد . يتعلــق هبــذه اجلــرائم 

 .٦٢٧ - ٦٢٥الصفحات 
 .٦٤٣ و ٦٤٢ نفسه، الصفحتان  املرجع )٥٩١(
 .أدناه ٧٦٦لالقتباس، انظر احلاشية . األمر بإلقاء القبض من قضية ٥٠انظر الفقرة  )٥٩٢(
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 الفقهــاء والرابطــات العلميــة بعــدم التوافــق بــني الواليــة القــضائية  عــدد مــنوقــد دفــع  - ٢٠٦
 تابعـة لرابطـة    وعلى حنو أكثـر حتديـدا، أعربـت جلنـة    .)٥٩٣(العاملية واحلصانة من حيث املوضوع    

ــة بــأن احلــصانة مــن حيــث املوضــوع    عــالقــانون الــدويل  غــري متوافقــة ”ن وجهــة النظــر القائل
__________ 

ال ميكــن منطقيــا أن [...] ” (٤١٥، الــصفحة الــسالف الــذكر، املرجــع Akande: انظــر علــى وجــه اخلــصوص  )٥٩٣(
القاعدة األوىل  انطباق  ف]. العاملية[ية القضائية   إعمال الوال ويكون هناك تعايش بني احلصانة من حيث املوضوع         

املتعلقـة  القاعـدة الالحقـة     عمليـا إىل إفـراغ      اليت ُتمنح مبوجبها احلصانة يف مثل هذه القضايا من شـأنه أن يـؤدي               
 بينوشــيهللقــرار الــذي اختــذه جملــس اللــوردات يف قــضية  فــسري ويعــد ذلــك أفــضل ت. مــن أي مــضمونبالواليــة 

قـد  معظم القضاة الذين نظروا يف القضية املذكورة أنه ما دامت اتفاقية مناهـضة التعـذيب      أى  ارتفقد  ). ٣ رقم(
الـصفة الرمسيـة، فـإن مـنح احلـصانة مـن حيــث       رتكـب يف ممارســة  الـيت تُ األعمـال  قـصرت جرميـة التعـذيب علـى     

ائية العامليـة فيمـا    غري متسق مع أحكام االتفاقية اليت تـنص علـى إعمـال الواليـة القـض            بالضرورةاملوضوع يصبح   
قاعـدة  حلـت حملـها     بد من اعتبار احلصانة من حيـث املوضـوع قاعـدة             وبناء على ذلك، ال   . يتعلق بتلك اجلرمية  

ن اخلروقـات اجلـسيمة   إوعلى غـرار ذلـك، وحيـث     . التعذيبأعمال  إعمال الوالية القضائية العاملية فيما يتعلق ب      
 احلرب املرتكبـة يف نـزاع دويل مـسلح تكـاد تكـون حبكـم                من جرائم  ذلك    وغري ١٩٤٩تفاقيات جنيف لعام    ال

نص علـى   يت تـ  طبيعتها أفعاال يقترفها عسكريون وغريهم من املسؤولني التابعني للدولـة، فـإن قواعـد االتفاقيـة الـ                 
ن مع مبدأ منح احلـصانة مـ      عايش   منطقيا أن تت    هلا إعمال الوالية القضائية العاملية فيما يتعلق هبذه اجلرائم ال ميكن         

ولكن بالنظر إىل أن اإلبادة اجلماعية واجلـرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم احلـرب                . حيث املوضوع ملسؤويل الدول   
فـإن القواعـد الـيت تـسمح بإعمـال          قـد ترتكبـها أطـراف مـن غـري الـدول،             داخلـي   املرتكبة يف إطار نزاع مـسلح       

مـن حيـث    ى مـن الناحيـة العمليـة مـع احلـصانة            ال تتـواز    فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املـذكورة        الوالية القضائية العامليـة   
ومـع ذلـك، قـد    ). دويلمـسلح   وهو احلال بالنسبة جلرائم التعذيب و جرائم احلرب املرتكبة يف نزاع            (املوضوع  

ترجح سؤويل الدولة، وهلذا السبب     هتم املالحقة القضائية احمللية مل    يدفع البعض بأن هذه القواعد املتعلقة بالوالية        
وبناء على ذلك، فإن احلـصانة مـن حيـث    . منح مبوجبها احلصانة من حيث املوضوعالسابقة اليت ُتالقاعدة  على  

بـأي مـن اجلـرائم الدوليـة الـواردة يف النظـام األساسـي               املتعلقـة   املوضوع ال تسري على الدعاوى اجلنائية احملليـة         
، الـصفحتان  الـسالف الـذكر  املرجع ، De Smet and Naert ؛ و.))احلواشي حمذوفة (.“للمحكمة اجلنائية الدولية

ــاجلرائم      (٥٠٦و  ٥٠٥ ومهــا يــستندان، يف تأييــدمها لوجــود اســتثناء بالنــسبة للحــصانة الوظيفيــة فيمــا يتعلــق ب
مـسألة هتـم مجيـع الـدول وجيـوز أن تفـصل        ”الدولية، إىل مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية وإىل كون تلك اجلرائم           

وهذا السبب األخري يفسر أيضا   .  أخرى أو مت ذلك بامسها     دولةٌ] هذه اجلرائم [فيها أي دولة حىت وإن ارتكبت       
ال ختلو من أمهيـة يف   واحلقيقة أن الوالية القضائية العاملية      . تطبيق الوالية القضائية العاملية على تلك اجلرائم      جواز  

ارج إقلـيم دولتـها والـيت تعتـرب يف          فبما أن احملاكم الوطنية خمتصة بالفصل يف اجلرائم اليت تقع خـ           : مسألة احلصانة 
وقـد جيـوز القـول      . مـع احلـصانة مـن حيـث املوضـوع         فـإن ذلـك يتنـاىف       صفة رمسيـة،    بـ حد ذاهتا جـرائم مرتكبـة       

وإن كـان هـذا      صفة رمسية مثل اجلـرائم ضـد اإلنـسانية        ب ال ُترتكب بالضرورة      اليت اجلرائمانطباق ما سبق على     ب
ــان   ــة احلوا (.“هــو احلاصــل يف أغلــب األحي ــذكر ، املرجــع Koller ؛ و.))شــي حمذوف ــسالف ال ــصفحة ال  ٢١، ال

مؤخرا، فإن مبدأ احلصانة من املسؤولية اجلنائيـة فيمـا          ] رابطة القانون الدويل  [كما ذكرت   ”: ما يلي  ويالحظ(
القــانون الــدويل الــيت يرتكبــها بــصفتهم الرمسيــة شــاغلو املناصــب الرمسيــة احلــاليون أو    بــاجلرائم مبوجــب يتعلــق 
ابقون غــري متوافــق جوهريــا مــع الــدفع بــأن الواليــة القــضائية العامليــة تنطبــق علــى جــرائم حقــوق اإلنــسان    الــس

، الــسالف الــذكر ، املرجــع White ؛ و٤٢٤، الــصفحة الــسالف الــذكر ، املرجــع Villalpando ؛ و“)اجلــسيمة
 العامليـة فيمـا يتعلـق       القانون الـدويل اعتـرف بالواليـة القـضائية        ويذهب إىل القول بأن      (٢٢٢-٢١٦الصفحات  

من القواعد اآلمرة، و ينبغـي بنـاء علـى ذلـك رفـض مـنح احلـصانة فيمـا         باعتبارها قاعدة  باجلرائم ضد اإلنسانية    
 . )يتعلق هبذه األفعال
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 مع إعمال الوالية القضائية العاملية وذلك فيمـا يتعلـق باالنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق                 “جوهريا
واليـة   وقد ذهب البعض أيضا إىل أن الوالية القضائية العاملية جتعـل للـدول كافـة     .)٥٩٤(اإلنسان
 وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الــدول الــيت ُتعمــل الواليــة القــضائية العامليــة فيمــا يتــصل .)٥٩٥(متــساوية

 شبكة من العالقات األفقية يف جمال الوالية من شأهنا أن جتعـل             الواقعباجلرائم الدولية تنسج يف     
بيــق ورمبــا كــان ذلــك بعيــدا عــن التحقــق، غــري أن التط. التمــسك بالــدفع باحلــصانة أمــرا صــعبا

ــشوء      ــيال علـــى نـ ــون دلـ ــد يكـ ــة قـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــا األساســـي للمحكمـ ــام رومـ  احمللـــي لنظـ
 .)٥٩٦(كهذا اجتاه

عدم التوافق بني الوالية القضائية العاملية واحلـصانة مـن الواليـة القـضائية               الزعم ب  وكان - ٢٠٧
القـانون   ومل يتنـاول معهـد  .  يف آن واحـد غـري حمـسوم  أمـرا   و )٥٩٧(اجلنائية األجنبية حمل تشكيك   

بــشأن  ٢٠٠٥ذه اجلــرائم يف قــراره الــصادر يف عــام  فيمــا يتعلــق هبــ مــسألة احلــصانات الــدويل 
الوالية القضائية اجلنائيـة العامليـة فيمـا يتعلـق جبرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم ضـد اإلنـسانية                      ”

__________ 
[...] ”: الـسالف الـذكر   مـن املرجـع   ٤١٦، الـصفحة  ”International Law Association, “Final report: رانظـ  )٥٩٤(

حلصانة مـن املـسؤولية اجلنائيـة فيمـا يتعلـق جبـرائم القـانون الـدويل الـيت يرتكبـها بـصفتهم الرمسيـة             يبدو أن مبدأ ا  
شاغلو املناصب الرمسية احلاليون أو السابقون غري متوافق جوهريا مع الدفع بأن الوالية القـضائية العامليـة تنطبـق                   

االســتنتاجات  [٤٢٣فــسه، الــصفحة ؛ واملرجــع ن.)احلاشــية حمذوفــة (“علــى جــرائم حقــوق اإلنــسان اجلــسيمة
اخلاضـعة للواليـة القـضائية العامليـة     اجلـسيمة و حقـوق اإلنـسان   رائم ال تنطبق فيما يتعلق جب     - ٤”]: والتوصيات

 مـن مبـادئ برينـستون،    ٥انظر أيـضا املـادة    .“صفة رمسيةمت بارتكاب هذه اجلرائم  أي حصانات تستند إىل أن      
 .املرجع املذكور

 .القرصنةأعمال  وفيها ترد هذه احلجة فيما يتعلق ب١٢٤، احلاشية السالف الذكر، املرجع Wheaton: انظر )٥٩٥(
الواليـة القـضائية العامليــة يف أوروبـا، الـدعاوى اجلنائيــة املنظـور فيهــا يف      ”[ عنوانــه REDRESSيف تقريـر ملنظمـة    )٥٩٦(

ــام    ــذ ع ــا من ــساني    ١٩٩٠أوروب ــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلن ــة جب ــة   واملتعلق ــادة اجلماعي ــذيب واإلب  “ة والتع
 Universal Jurisdiction in Europe, Criminal Prosecutions in Europe since 1990 for“، ]١٩٩٩يونيه /حزيران(

War Crimes, Crimes against humanity, torture and genocide”, (30 June 1999)    ُيالحـظ أن حماكمـة مـرتكيب ،
اس الوالية القضائية العاملية أصبح ممارسة مقبولة غـري أن الطريـق ال يـزال طـويال حـىت                   اجلرائم املذكورة على أس   

إعمال الواليـة القـضائية العامليـة يف الكـثري مـن           على وجه اخلصوص يفتقر     و). ٢الصفحة  (تترسخ هذه املمارسة    
: بكي التـــايل املوقــع الــش  يفميكــن االطــالع علــى التقريــر     و؛ )٥الــصفحة  (قــانوين كــاف   ســند  األحيــان إىل  

www.redress.org/publications/UJEurope.pdf.  
 Jean-Yves de Cara, “L’affaire Pinochet devant la Chambre des Lords”, Annuaire français de droit: انظـر  )٥٩٧(

international, vol. 45 (1999) ، لـة  أن تكون حـصانة رئـيس الدو  من وأخريا، ليس هناك ما مينع ”: ٩٩الصفحة
 .“اليت تشل الوالية القضائية األجنبية املطبقة استثنائيا على أساس إقليمي، معطلة للوالية القضائية العاملية
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 الـيت   ال ختـل باحلـصانات    [...] ” من القـرار، فـإن أحكامـه         ٦ووفقا للفقرة   . “وجرائم احلرب 
 .)٥٩٨(“ينص عليها القانون الدويل

  
   ذات األمهية الدوليةخرىاألرائم اجل  )ب(  

ــة      - ٢٠٨ ــسؤال عمــا إذا ينبغــي أيــضا اســتبعاد احلــصانة املوضــوعية مــن الوالي  رمبــا يطــرح ال
القضائية اجلنائية األجنبية فيما يتعلق ببعض اجلـرائم ذات األمهيـة الدوليـة الـيت مل تكتـسب بعـد                    

ما ُتعـاجل هـذه املـسألة يف األدبيـات القانونيـة،             وقليال. “م مبوجب القانون الدويل   اجلرائ”وضع  
فيمـا يتعلـق بـاجلرائم      يكون احلرمان مـن احلـصانة إال       ينبغي أال  ال”وأُعرب عن رأي مفاده أنه      

  .)٥٩٩(“املعترف هبا كجرائم مبوجب القانون الدويل
لقــانون الــدويل يــنص علــى اســتثناء  عــن معهــد ا٢٠٠١أن القــرار الــصادر يف عــام   إال- ٢٠٩

إضــايف حلــصانة رؤســاء الــدول أو رؤســاء احلكومــات الــسابقني مــن الواليــة القــضائية اجلنائيــة   
 تـشكل   ]...[”تنطبـق احلـصانة عنـدما         مـن القـرار، ال     ١٣ من املـادة     ٢فوفق الفقرة   . األجنبية

لـــى هـــذا ع) Fox( ويعلـــق فـــوكس .)٦٠٠(“اختالســـا ألصـــول الـــدول ومواردهـــا ] األعمـــال[
  :قائال احلكم

ولعلـها تـوحي يف حالـة املالحقـة      . إن التهمة اجلديدة معرفة بشكل غـري دقيـق للغايـة          ”  
، بأنـه  )ورمبا يكون مطلوبا من التشريعات الوطنيـة جترميهـا  (عليها بوصفها جرمية حملية   

يتعني اعتبارها خاضعة لقاعدة احلـد األدىن؛ ولـن ُترفـع احلـصانة الـيت يتمتـع هبـا رئـيس              
دولة فيما يتعلق بالتصرف يف أصول الدولـة أو مواردهـا يف سـياق أداء مهامـه الرمسيـة                   

  .)٦٠١(“الختالس واسع النطاق ألصول الدولة إال
 ١٣ ويرى نفس الكاتب أن رفع احلصانة بسبب ارتكـاب جرميـة االخـتالس يف املـادة             - ٢١٠

  .)٦٠٢(“مبتكرا من أحكام القانون املنشود”من القرار يشكل حكما 
__________ 

أُدخل . Institut, Annuaire, vol. 71-II (Krakow Session), 2006, pp. 296-301: لالطالع على نص القرار، انظر )٥٩٨(
، )٢١٤املرجــع نفــسه، الــصفحة  (ح مــن ليــدي فــوكس  هــذا احلكــم علــى مــشروع القــرار بنــاء علــى اقتــرا   

 ).٢٨٢املرجع نفسه، الصفحة (واعُتمدت الفقرة اجلديدة بتوافق اآلراء 
  .٢٦١، الصفحة )١٩٩٩(، املرجع السالف الذكر Bianchi: انظر )٥٩٩(
يف يف مـشروع  أُدرج هـذا االسـتثناء اإلضـا   . ٧٥٣، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     Institut, Annuaire: انظر )٦٠٠(

، املرجع السالف الـذكر  Foxالقرار الصادر عقب االقتراحات اليت قدمها بعض األعضاء؛ على وجه اخلصوص،        
  .٦١٩، املرجع نفسه، الصفحة Feliciano؛ و ٦١٧، املرجع نفسه، الصفحة Collins؛ و ٦١٥الصفحة 

  .١٢٣، املرجع السالف الذكر، الصفحة ”... Fox, “The Resolution of the Institute of International Law: انظر )٦٠١(
  .١٢٤املرجع نفسه، الصفحة  )٦٠٢(
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ــال     - ٢١١ ــاط بعـــض األعمـ ــم ارتبـ ــه رغـ ــرح أنـ ــل، ُيقتـ ــار  ( وباملثـ ــتالس أو االجتـ ــل االخـ مثـ
أعمــال مندرجــة يف إطــار ”(جيــوز اعتبارهــا أعمــال عامــة  مبمارســة الــسلطة، فــال) باملخــدرات

ويف هـذا  . )٦٠٣(ألغراض احلصانة من الوالية القضائية األجنبيـة ) ”actes de fonction“ “الوظيفة
 إىل النتائج اليت توصلت إليهـا حمـاكم الواليـات املتحـدة يف قـضايا                )٦٠٤(السياق، جرت اإلشارة  

  .)٦٠٥(تشمل رؤساء دول سابقني متهمني باالجتار باملخدرات أو ارتكاب جرائم مالية
 وقــد ُيوجــه االنتبــاه أيــضا إىل حكــم صــدر مــؤخرا ارتــأت فيــه احملكمــة االحتاديــة            - ٢١٢

 لـن حتـول دون حماكمتـه بتهمـة الفـساد أو فيمـا               السويسرية أن احلصانة املوضوعية لوزير سابق     
  .)٦٠٦(يتعلق جبرائم للقانون العام ُترتكب بصفه شخصية

  
__________ 

مــا بــني األعمــال اخلاصــة لــرئيس الدولــة، الــيت ”: ٣٠٤، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة Dominicé: انظــر )٦٠٣(
 مبجـرد انتـهاء    لكنها ال تظل كـذلك    ه ميارس مهام  مادامتكون مشمولة باحلصانة من الوالية القضائية اجلنائية        

هذه املهام، واألعمال الرمسية اليت يـضطلع هبـا بوضـوح يف سـياق ممارسـة اختـصاصاته، ال شـك يف أن هنـاك                 
صادف أعمال وتصرفات تـرتبط مبمارسـة الـسلطة، لكنـها ليـست أعمـاال مندرجـة يف               ، حيث تُ  امنطقة وسط 

 املبــالغمـوال العامـة، أو   وميكـن ضـرب مثــل اخـتالس األ    .وجيـب رفـض ذلــك علـى أي حـال    إطـار الوظيفـة،   
 مبناسبة أداء املهـام أو خـالل أدائهـا،        نفذويتعلق األمر بأعمال تُ    .املستحقة للدولة، ألغراض اإلثراء الشخصي    

 حـصانة رئـيس الدولـة الـسابق مـن       سعيا إىل ضمان  ال مندرجة يف إطار الوظيفة      مولكن ال ينبغي اعتبارها أع    
االجتـار باملخـدرات، الـذي ميكـن ممارسـته حتـت غطـاء              لقـول ذاتـه علـى        وينسحب ا  .الوالية القضائية اجلنائية  

 رمســي، ولكــن ال ميكــن اعتبــاره متــصال باألعمــال املندرجــة يف إطــار الوظيفــة  باســتغالل منــصبالــسلطة أو 
  ).احلواشي حمذوفة(“ ألغراض احلصانة من الوالية القضائية

 .املرجع نفسه )٦٠٤(
، املرجـع الـسالف   United States of America, Plaintiff, v. Manuel Antonio Noriega, et al., Defendants: انظـر  )٦٠٥(

نادرا ما ميكن اعتبـار أنـشطة إجراميـة مـن قبيـل هتريـب املخـدرات                 ” (١١، احلاشية   ١٥١٩الذكر، الصفحة   
 كمـا يف    الذي اهتم به املدعى عليه أعماال رمسية أو مهام حكومية ختدم مصاحل دولة ذات سيادة، وال سـيما،                 

إال أنـه يف ضـوء      . هذه احلالة، إذا ُنفذت األنشطة املزعومة خدمة للمصلحة الشخصية للقائد األجـنيب ال غـري              
تناول احملكمة ملسوغات أخرى، فإهنا حتتفظ مبناقشة هذه املسألة للدفع بعمل الدولة الذي استظهر به املدعى                

ال يكمـن فيمـا     ” احملكمة احملليـة أن الـسؤال املطـروح          وبعدم قبول الدفع بعمل الدولة، اعتربت     . “عليه، أدناه 
 بـل مـا إذا ُنفـذت هـذه األعمـال لـصاحل              -إذا استخدم نورييغا وضعه الرمسي للقيام باألعمـال املطعـون فيهـا             

؛ ويف هـذا الـصدد، فـشل نورييغـا يف الربهنـة           )١٥٢٣املرجـع نفـسه، الـصفحة       (“ نورييغا وليس لـصاحل بنمـا     
ومــة املتــصلة باالجتــار باملخــدرات كانــت بالفعــل أعمــال دولــة ولــيس تــدابري خلدمــة   أن أنــشطته املزع”علــى 

 ,Marcos Perez Jimenez, Appellant, v. Manuel Aristeguieta؛ وقـضية  ))املرجـع نفـسه  (“ مـصحلته اخلاصـة  

Intervenor, Appellee, and John E. Maguire, Appellee لدفع بعمـل  رفض فيها سريان ا(، املرجع السالف الذكر
 ).الدولة على رئيس تنفيذي فرتويلي سابق فيما يتعلق جبرائم مالية

وفيما يتعلـق بالفـساد، لـيس    . ، املرجع السالف الذكرEvgeny Adamov v. Federal Office of Justiceانظر قضية  )٦٠٦(
ة مـن حيـث املوضـوع أو        من الواضح متاما ما إذا استثنت احملكمة االحتادية الفساد بصفة عامة من نطاق احلصان             
 .اقتصرت على أعمال الفساد اليت يرتكبها مسؤول من مسؤويل الدول بصفة شخصية
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  اجلوانب اإلجرائية  -جيم   
 رغــم أن معظــم الفقــه املتعلــق حبــصانة مــسؤويل الــدول مــن الواليــة القــضائية اجلنائيــة   - ٢١٣

رى أيـضا أنـه مـن الـضروري أن         األجنبية يتصل باملفاهيم املوضوعية للحصانة، فإن اللجنة قد تـ         
وينظـر  . تتناول يف عملها مسائل إجرائية متعددة تنشأ عـن االحتجـاج هبـذه احلـصانة وتطبيقهـا                

فـأوال، ينظـر يف االحتجـاج باحلـصانة، مبـا يف ذلـك              . إىل هذا اجلزء يف هذه اجلوانـب اإلجرائيـة        
ــة جــواز ذلــ     مــا ــه  إذا جيــب االحتجــاج هبــذه احلــصانة علــى اإلطــالق، ويف حال ك مــن جيــوز ل

وثانيـا، ينظـر يف حتديـد انطبـاق احلـصانة، مركـزا       . االحتجاج هبا وما هـو توقيـت القيـام بـذلك       
علــى أن الــدول تتبــع ممارســات خمتلفــة فيمــا يتعلــق بالــسلطات الــيت متلــك صــالحية تقريــر أن     

نفــاذ وثالثــا، يــدرس اآلثــار القانونيــة ل . أجنبيــا يتمتــع باحلــصانة مــن الواليــة القــضائية   مــسؤوال
احلصانة مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك التمييـز بـني احلـصانة مـن الواليـة القـضائية                 
واحلصانة من التنفيذ، ومسألة حصانة مسؤويل الـدول غـري املتـهمني بارتكـاب عمـل إجرامـي،              

يف رفـع  وأخـريا، ينظـر   . ومسألة حتديد األعمال املعينة اليت حيول تطبيق احلصانة دون القيـام هبـا   
احلصانة، مبا يف ذلك األشكال الصرحية والـضمنية لرفعهـا علـى حـد سـواء، والـسلطة املختـصة                 

  .برفع احلصانة، واآلثار القانونية اليت قد تترتب على رفع احلصانة
 ومبا أن هناك ندرة يف تناول اجلوانـب اإلجرائيـة للموضـوع يف املمارسـة والفقـه علـى                    - ٢١٤

ورغـم أن هـذه   . يـشري إىل املـسائل احملتملـة الـيت رمبـا تتطلـب االنتبـاه             السواء، فإن هـذا اجلـزء س      
الدراسة ترمي إىل إبـراز املمارسـات اإلجرائيـة الـسائدة فيمـا يتعلـق حتديـد حبـصانات مـسؤويل                     
ــا           ــة أحيان ــذه املمارســة املتفرق ــال ه ــضروري إكم ــن ال ــه م ــي أن ــا ترتئ ــة رمب ــإن اللجن ــدول، ف ال

ى املمارسـات اإلجرائيـة املـستخدمة يف سـياق األشــكال     ، علـ )٦٠٧(باالعتمـاد، حـسب االقتـضاء   
مثل احلصانات املمنوحة للموظفني الدبلوماسيني وحـصانات الـدول مـن           (األخرى للحصانات   

وبالتـايل، يـشري هـذا اجلـزء أيـضا إىل املمارسـات اإلجرائيـة املـستخدمة فيمـا                   ). الوالية القضائية 
  .االقتضاءيتعلق هبذه األشكال األخرى من احلصانة، حسب 

  
  االحتجاج باحلصانة  -  ١  

  
  مسألة وجوب االحتجاج باحلصانة، ومن جيب عليه االحتجاج هبا يف حالة الوجوب  )أ(  

 تتصل إحدى املسائل اإلجرائية األولية اليت ُتثار فيما يتعلق حبصانات مـسؤويل الـدول               - ٢١٥
حلــق يف القيــام بوجــوب أو عــدم وجــوب االحتجــاج باحلــصانة، ويف حالــة الوجــوب مــن لــه ا  

__________ 
جيــب، علــى وجــه اخلــصوص، مراعــاة االختالفــات اإلجرائيــة املوجــودة بــني اإلجــراءات املدنيــة واإلجــراءات  )٦٠٧(

 .اجلنائية باستمرار
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). الفرد أو حكومة ذلك الفرد، أو حكومة دولة احملكمـة، أو القاضـي مـن تلقـاء نفـسه                  (بذلك  
فمن جهة، يتـبىن الـبعض املوقـف الـذي يـرى أن االحتجـاج باحلـصانة غـري ضـروري ألنـه مـن                          
املفتــرض أن تــسري يف غيــاب أي رفــع صــريح لتلــك احلــصانة، دون أي حاجــة حمــددة إىل         

 وبعبــارة أخــرى، بــدل حتريــك حالــة احلــصانة عــن طريــق االحتجــاج هبــا، فــإن .االحتجــاج هبــا
ويف هذا الـصدد يالحـظ دي كـارا         . يتطلب التحريك هي حالة عدم احلصانة وذلك برفعها        ما
)de Cara (     أنه ينبغي للمحاكم أن تثري الدفع باحلصانة ما مل تكن حكومـة مـسؤول الدولـة قـد

ا مع نتائج الدراسـة احلاليـة، الـيت كـشفت عـن ممارسـة               ويتطابق هذ . )٦٠٨(رفعتها بشكل صريح  
ويتـسق  . )٦٠٩(فيما يتعلق برفع احلصانة تفوق بكـثري املمارسـات املتعلقـة باالحتجـاج واحلـصانة              

، الـذي بـدل أن يـنص علـى طريقـة            معهـد القـانون الـدويل     هذا أيضا مع املوقف املتخذ يف قرار        
ــة القــضائ    ــى أن الوالي ــنص عل ــع بتلــك    لالحتجــاج باحلــصانة، ي ــيح التمت ــة تت ــة األجنبي ية اجلنائي

 وباملثـل،   .)٦١٠(“]رئـيس الدولـة   [ بوصـفه    ]الفـرد [مبجرد تعرفها على مركز ذلـك       ”احلصانات  
، بينـت حمكمـة االسـتئناف للـدائرة الثانيـة يف الواليـات       )In Re Doe (مـا يتعلـق بــدو   يف قـضية  

هـات مـن الفـرع التنفيــذي    عنـدما تفتقـر حمكمـة إىل توجي   ”املتحـدة يف مالحظـات عرضـية أنـه     

__________ 
إذا تعلـق األمـر بـدفع متـصل بالنظـام العـام،       ” (٧٦، املرجع السالف الذكر، الـصفحة  De Cara: انظر )٦٠٨(

جيب على احملكمة إثارته تلقائيا لكن ميكن للدولة املعتمدة أن تتنازل عن حصانة األشخاص املتمـتعني        
، املرجـع الـسالف الـذكر،    Rousseau انظر أيـضا  .)“بتلك احلصانة، شرط أن يكون هذا التنازل صرحيا    

ري تلقائيــا عــدم اختــصاص احملــاكم الداخليــة فيمــا يتعلــق بالــدول   جيــب علــى القاضــي أن يــث ” (١٧الــصفحة 
يقبل املفهوم الـذي يفيـد أن احلـصانة تـسري بـدون حاجـة            ) Shaw(وعلى ما يبدو أيضا أن شو       ). “األجنبية

مـن الواضـح أن عـبء تقـدمي األدلـة يقـع علـى           ”حمددة لالحتجاج هبا، فيالحظ يف إطـار حـصانة الدولـة أنـه              
 J. Slaughton inيف معـرض اإلشـارة إىل قـضية     (Shaw، “ات سـريان اسـتثناء للحـصانة   عاتق املدعي إلثبـ 

Raynier v. Department of Trade and Industry (1987) Buttersworth Company Law Cases, vol. 667 (
ــذكر   ــصفحة )٢٠٠٣(املرجــع الــسالف ال ــارن مبــا يلــي  . ٦٦٦، ال ــذكر،  Piersonق ــسالف ال ، املرجــع ال

 أهنـا  )Schooner Exchange (شونري إكستـشنج ترى قراءة تنقيحية لقضية ” (٢٨١ و ٢٨٠ان الصفحت
ال متثل احلصانة املطلقة بل طرحا يفيد بأنه لدولة احملكمـة واليـة قـضائية علـى مجيـع مـا يوجـد داخـل                         

ا وعواقب هذه القراءة جسمية ألهنـ     . أراضيها من أشخاص وأشياء مل تتنازل عن هذه الوالية القضائية         
تنقــل عــبء تقــدمي األدلــة إىل منتــهكي حقــوق اإلنــسان، فتلــزمهم ببيــان ســبب ســريان احلــصانة بــدل  

فـإذا مـا اعتـرب أن       . افتراض احلصانة ما مل تكن مثة قاعدة عرفية أو حكم قانوين يـرفض تلـك احلـصانة                
ن عدم احلصانة هو الوضع املفتـرض، سيـصبح مـن األصـعب بكـثري القـول بـأن رؤسـاء الـدول يتمتعـو                       

 أيـضا أن  )Hersch Lauterpacht(ويزعم هـريش لوترباخـت   . .... باحلصانة فيما يتعلق باجلرائم الدولية
أنه يف إطار ) Jordan Paust(ويعلن جوردان بوست . القاعدة العامة للقانون العريف الدويل هي عدم احلصانة

  .)“هي عدم احلصانةانتهاكات حقوق اإلنسان تكون القاعدة العامة للقانون العريف الدويل 
 .ُتناقش مسألة رفع احلصانة بتفصيل أدناه )٦٠٩(
)٦١٠( Institut, Resolution ٦، املادة. 
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 وميكـن  .)٦١١(“ ُيترك للمحكمة أن تقرر بنفسها ما إذا كان رئـيس حتـق لـه احلـصانة أم ال                 ،...
حيتج الفرد أو حكومـة هـذا الفـرد باحلـصانة،        أن يفهم ضمنيا من هذا احلجة أنه حىت عندما ال         

.  مـسألة احلـصانة   فإنه جيوز مع ذلك حلكومة دولـة احملكمـة أو احملكمـة مـن تلقـاء نفـسها إثـارة                   
وكما يبـدو أن املوقـف الـذي يـرى أن احلـصانة تـسري دون أي حاجـة حمـددة لالحتجـاج هبـا            

 مثـــل احلـــصانة الدبلوماســـية، -يتـــسق مـــع املمارســـة املتـــصلة باألشـــكال األخـــرى للحـــصانة 
 الـيت دونـت يف جوانبـها املوضـوعية          -واحلصانة القنصلية، واحلصانة يف سياق البعثات اخلاصـة         

  .)٦١٢(مراعاة لتفاصيل االحتجاج بتلك احلصانةدون 
ــدا أن حيــتج       - ٢١٦ ــه جيــب علــى أحــد األطــراف حتدي ــبعض أن ــرب ال  ومــن جهــة أخــرى، يعت

 احتج حمـامي فرنـسا      جيبويت ضد فرنسا  فعلى سبيل املثال، يف قضية      . )٦١٣(باحلصانة كي تسري  
__________ 

يشكل البيان مالحظات عرضية ألن احملكمـة قـررت أن أي   . ، املرجع السالف الذكرIn Re Doeقضية : انظر )٦١١(
د رفعت على كل حال؛ املرجع نفـسه،  حصانة من احلصانات اليت رمبا كان الزوجان ماركوس يتمتعان هبا ق     

 .٤٤الصفحة 
 مــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنــصلية، ٤٣واملــادة  مــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية؛ ٣١انظــر املــادة  )٦١٢(

أنـه فيمـا يتعلـق باحلـصانة الدبلوماسـية، تكـون            ) Denza(رى ديـرتا    تو. اتفاقية البعثات اخلاصة  من   ٤١واملادة  
 :Eileen Denza, Diplomatic Law.“متروكة لقانون كل دولة من الدول األطراف” بالتايلجراءات مسألة اإل

A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 2nd edition (Oxford: Oxford University 

Press, 1998), p. 253. 
حيث يزعم أنه  (٥٨٤ إيف موران، الصفحة -الذكر، تدخل جاك ، املرجع السالف Institut, Annuaire: انظر )٦١٣(

ــة باحلــصانة ” ــضا   ). “جيــب املطالب ــق باحلــصانة الدبلوماســية، انظــر أي ــا يتعل  ,J. M. T. Labuschagne: وفيم

“Diplomatic Immunity: A Jurisdictional or Substantive-law Defence?”, South African Yearbook of 

International Law, vol. 27 (2002), p. 294) :”        جيـب املطالبـة باحلـصانة الدبلوماسـية؛ فهـي ال تنـشأ ببـساطة
 Portion 20 of Plot 15 Athol (Pty) Ltdيف معــرض حتليلــه لقــضية ). (“كنتيجــة ملنــصب الطــرف أو مهامــه

v. Rodrigues 2001 1 SA 1285 (W) .       ويف املناقـشات الـيت أجراهـا املعهـد، ارتـأى مـوران)Morin (  أن املـسألة
املتعلقة بوجوب املطالبـة باحلـصانة أم عـدم وجوهبـا تتـصل بطابعهـا اإلجرائـي، وحتديـدا مبـا إذا كانـت احلـصانة                          

وبشكل خاص، ذهب موران إىل القـول       ). مقبولية الدعوى (أو مسألة مقبولية    ) اختصاص(مسألة والية قضائية    
 القـضائية، فلـن يكـون مـن الـضروري أن حيـتج هبـا األطـراف                   مسألة متـصلة بالواليـة     بأنه إذا اعُتربت احلصانة   

لكن أكثر الُنهج شـيوعا يف نظـره هـو أنـه جيـب املطالبـة باحلـصانة، وبنـاء علـى ذلـك، فهـي مـسألة مقبوليـة؛                              
لــو كانــت احلــصانة تتعلــق باختــصاص احملكمــة، ” (٨٤٨املرجــع الــسالف الــذكر، تــدخل مــوران، الــصفحة 

غري أنه يبـدو  .  هذه احملكمة اإلعالن عن عدم اختصاصها تلقائيا، حسب االقتضاء     جرت املطالبة هبا، ولزم    ملا
أيــضا وحيظــى ). “يل أن املمارســة تثبــت وجــوب املطالبــة باحلــصانة، وهــذا أمــر يــدعم فرضــية عــدم املقبوليــة

) Rousseau(املوقف الـذي يـرى أن احلـصانة تـشكل مـسألة عـدم مقبوليـة بتأييـد الـشراح، وال سـيما روسـو                          
، املرجــع Rousseau؛ “األمــر ال يتعلــق بعــدم االختــصاص بقــدر مــا يتعلــق بعــدم املقبوليــة ”لــذي يالحــظ أن ا

 Civ., 22 April 1958, D. 1958.1.633, note: يف معـرض اإلشـارة إىل مـا يلـي     (١٧الـسالف الـذكر، الـصفحة    

Malaurie, Journal de Droit International (1958), p. 788, note Sialelli et Revue Critique de Droit 

International Privé, 1958, p. 591; Nancy, 18 May 1961, Juris-Classeur Périodique, 1961.II.12421, note 

J.A and Journal de Droit International (1962), p. 436 .(    ورغم أن هذا التمييز بني الواليـة القـضائية واملقبوليـة
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: ن حيـتج هبـا، فقـال      يف املرافعات الشفوية بأنه جيب أن على الطرف الذي يلـتمس احلـصانات أ             
 من البديهي أنه مل يكن هنـاك مـا مينـع املعنـيني بـاألمر أو مـا مينعهمـا اآلن           ،...يف هذه احلالة    ”

مــن االحتجــاج باحلــصانات الــيت تــستند إليهــا اآلن جيبــويت بامسهمــا أمــام احملكمــة اجلنائيــة           
. مـا يف هـذا الـصدد   ولكن للقيام بذلك، عليهما أن ميكنَّا احملكمـة مـن تقيـيم حججه        . الفرنسية

 .)٦١٤(“أحـد مــن الفـردين اســتعمل تلـك احلــصانات ولـو عــن طريـق توجيــه رســالة      غـري أنــه ال 
وعلى ما يبدو أن حمامي فرنسا يقصر هـذه احلجـة علـى احلـصانة مـن حيـث املوضـوع، حيـث                        
ذهب إىل القول إنه يف حني أن األفراد املتمتعني باحلصانة من حيث األشخاص يستفيدون مـن                 

باحلـصانة مـن    يتمتعـون إال  يستفيد من هـذه القرنيـة األفـراد الـذين ال          نطباق احلصانة، ال  قرنية ا 
  :يف كل قضية) افتراضا بعد املطالبة هبا(حيث املوضوع وجيب أن ُيبت يف هذه احلصانات 

ــة  ”   ــيس دول ــة (يف قــضية رئ ــشؤون اخلارجي ــر ال ــصبه  ) أو وزي ــشغل من ــة ’كــون تي قرين
أنـه   فهو مشمول باحلصانات وهذا كل ما يف األمـر؛ إال       .  مطلقة ورمبا قاطعة   ‘احلصانة

ــة،           ــسؤويل الدول ــن م ــسؤولني آخــرين م ــق مب ــر يتعل ــان األم ــة أخــرى، إذا ك ــن جه م
) أو رفــض منحهــا(تكــون لتلــك القرينــة مفعــول وجيــب أن يتقــرر مــنح احلــصانات   ال

ــضية         ــواردة يف الق ــع العناصــر ال ــى مجي ــاء عل ــى حــدة، بن ــة عل ــى أســاس كــل حال . عل
ترض هذا أنه على احملاكم الوطنيـة تقيـيم مـا إذا كـان األمـر يتعلـق بأعمـال ُنفـذت                      ويف

  .)٦١٥(“يف سياق املهام الرمسية أم ال
جمـال يف الواقـع ألدىن قرينـة مـن      ال” ورفض حمامي جيبويت مفهوم القرينـة، وقـال إنـه       - ٢١٧

غـري أنـه حـىت يف        .)٦١٦(“تـرجح الكفـة إىل هـذه اجلهـة أو تلـك           شأهنا مبدئيا وبصورة جمردة أن      
هذه احلجة، يبدو وكأنه يريد أيضا املفهوم الـذي يـرى وجـوب إثـارة احلـصانات لكـي تؤخـذ                     

تكمـن املـسألة يف افتـراض أي شـيء علـى اإلطـالق، بـل يف التحقـق                 ال”: يف االعتبار، ويقـول   
 غـري أنـه     .)٦١٧(“ احلـصانة  وذلـك طبعـا عنـدما تثـار مـسألة         بشكل ملموس من األعمـال املعنيـة،        

إثارة مـسألة احلـصانة،     ) أي األطراف أو احملكمة من تلقاء نفسها      (دد من حيق له أو يلزمه       حي ال
__________ 

 Hugh Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of: انظـر مـثال  (ويل شائع يف القانون الد

Justice 1960-1989” (Part Eleven), British Year Book of International Law, vol. 71 (2000), pp. 73-83) ويف 
 Georges Abi-Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour)نظــم القــانون املــدين 

internationale (Paris, Pedone, 1967), p. 9)فإنه ال يوجد فيما يبدو مقابل دقيق له يف نظم القانون العام ،.  
)٦١٤( Djibouti v. France, CR 2008/5, 25 January 2008, para. 79 (Pellet)) ترمجة.( 
 .٧٧املرجع نفسه، الفقرة  )٦١٥(
)٦١٦( Djibouti v. France, CR 2008/6, 28 January 2008, para. 7 (Condorelli)) ترمجة.(  
 ).التوكيد مضاف(املرجع نفسه،  )٦١٧(
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عدم اسـتفادة مـسؤويل جيبـويت الكـبريين بعـد           سيكون من العبث ادعاء أن واقع       ”فيالحظ أنه   
من حصانتهما يف إطـار التحقيـق يف قـضية محـل الـشهود علـى اإلدالء بـشهادة الـزور املرفوعـة                       

ري قانونية يف فرنسا مينع مجهورية جيبويت من أن تطلـب مـن احملكمـة أن تقـرر         ضدهم بصورة غ  
  .)٦١٨(“وتعلن أن فرنسا تنتهك مبادئ القانون الدويل املتعلقة باحلصانات على حساهبا

 مـسألة   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٤ وتناولت حمكمة العدل الدولية، يف حكمهـا املـؤرخ           - ٢١٨
“ شـهودا مـؤازرين   ”دار أوامر اسـتدعاء الـشهود بـصفتهم         االحتجاج باحلصانة فيما يتعلق بإص    

ــوطين يف جيبــويت    ــة ومــدير األمــن ال ــام للجمهوري والحظــت احملكمــة يف هــذا  . إىل املــدعي الع
ــصدد أن  ــق         ”ال ــن طري ــواء ع ــا، س ــسا هب ــار فرن ــتم إخط ــة باحلــصانة مل ي ــب املتعلق شــىت املطال

سبب لالعتــراض علــى إصــدار املراســالت الدبلوماســية أو أمــام أي جهــاز قــضائي فرنــسي، كــ 
وكان غيـاب أي احتجـاج باحلـصانة أمـام الـسلطة الفرنـسية              . )٦١٩(“أوامر االستدعاء املذكورة  

سببا من األسباب اليت دفعت احملكمة إىل رفض مطالب جيبـويت املتعلقـة باحلـصانة فيمـا يتـصل                   
  .)٦٢٠(باملدعي العام للجمهورية ومدير األمن الوطين فيها

صانة تستوجب االحتجاج هبا، فإن املسألة اإلضافية اليت ُتثـار هـي مـن               وإذا كانت احل   - ٢١٩
، أشــارت جيبــويت ضــد فرنــسافكمــا ســبق ذكــره يف قــضية . لــه أحقيــة القيــام هبــذا االحتجــاج

حمكمة العدل الدولية إىل عـدم االحتجـاج باحلـصانة مـن جانـب دولـة جيبـويت، ال مـن جانـب                       
هج إذ تـساوي احملكمـة احلـصانات الوظيفيـة ملـسؤويل            املسؤولني املعنيني، ويسهل فهـم هـذا النـ        

__________ 
 .٨املرجع نفسه، الفقرة  )٦١٨(
الـسلطات الفرنـسية قـد أبلغـت بـأن املـدعي العـام        ”وذكرت احملكمة بـأن  . ١٩٥، الفقرة  جيبويت ضد فرنسا   )٦١٩(

لـوطين فيهـا لـن يـستجيبا ألوامـر االسـتدعاء الـصادرة إليهمـا وذلـك لـرفض             جلمهورية جيبويت ومدير األمـن ا     
  :١٩٦انظر أيضا الفقرة . “فرنسا قبول طلب إحالة ملف بوريل إىل السلطات القضائية جليبويت

، وال هلـذه    )اليت من املتوقع عادة أن يعـرض عليهـا الطعـن          (مل يسبق يف أي مرحلة للمحاكم الفرنسية        ”      
لغت من جانب حكومة جيبويت بأن األعمال اليت تشتكي منـها فرنـسا هـي أعماهلـا هـي                   احملكمة، أن أب  

وأن املدعي العام للجمهورية ومدير األمن الوطين قاما بتلك األعمـال بـصفتهما جهـازين مـن أجهزهتـا                   
نـها أن  اليت تسعى إىل املطالبة باحلصانة ألحد أجهزهتا احلكومية يتوقـع م فالدولة . أو وكاالهتا أو أدواهتا 

وهذا ما سيتيح حملكمة دولة احملكمة ضـمان عـدم اإلخـالل بـأي              . تشعر سلطات الدولة املعنية األخرى    
كمـا أن الدولـة الـيت تـشعر حمكمـة أجنبيـة،             . حق يف احلصانة مما قد تترتب عليه مـسؤولية تلـك الدولـة            

ملسؤولية عن أي عمـل  ألسباب احلصانة، بأال تواصل اإلجراءات القضائية ضد أجهزة دولتها، تتحمل ا  
  .“األجهزة غري مشروع دوليا ترتكبه تلك

والسبب اآلخر الذي يفسر رفض احملكمـة هلـذه املطالـب يتعلـق بنطـاق احلـصانة         . ١٩٧املرجع نفسه، الفقرة     )٦٢٠(
 احملكمة أنه مل يتأكد لديها بامللموس أن األعمال موضـوع           تالحظ”:  من احلكم  ١٩١انظر الفقرة   . الوظيفية
ــ ــسا كانــت يف الواقــع تنــدرج يف نطــاق    “ شــهود مــؤازرين”ر باالســتدعاء بــصفة  األوام ــصادرة عــن فرن وال

  .“واجباهتا بصفتها جهازين من أجهزة للدولة
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ففـي القـضية السويـسرية ضـد فريدنانـد وإميلـدا مـاركوس،        . )٦٢١(الدولة حبصانة الدولـة نفـسها     
شككت احملكمة يف حق ماركوس يف االحتجاج باحلـصانة لنفـسه ولزوجتـه، فخلـصت إىل أن                 

ــي أال يكــو       ــدول ينبغ ــن ال ــة م ــسؤوال يف دول ــد م ــذي مل يع ــرد ال ــى االحتجــاج   الف ــادرا عل ن ق
أنـه يف  ) Denza(ويف إطار القانون الدبلوماسي، تفيد ديـرتا   . )٦٢٢(باحلصانة فيما يتعلق مبصاحلها   

ممارسات الواليـات املتحـدة جيـوز االحتجـاج حبـصانة دبلوماسـي أجـنيب إمـا مـن جانـب ذلـك                       
  .)٦٢٣(الفرد أو حكومته، مث جيب أن تصدق حكومة الواليات املتحدة عليها

  
  توقيت االحتجاج والنظر فيه  )ب(  

 فيما يتعلق مبسألة توقيت طلب احلصانة، يعتـرب عامـة أنـه جيـب إثـارة احلـصانة والنظـر           - ٢٢٠
وبينــت حمكمــة العــدل . فيهــا يف بدايــة اإلجــراءات، مــثال وقــت ورود طلــب تــسليم املطلــوبني  

 للجنـة حقـوق   اخلـالف املتعلـق حبـصانة مقـرر خـاص      الدولية صراحة يف فتواهـا املتـصلة بقـضية          
مسائل أوليـة جيـب البـت فيهـا علـى           ... مسائل احلصانة   ” أن   اإلنسان من اإلجراءات القانونية   

 .)٦٢٤(“وجه السرعة يف بداية الدعوى، وهذا مبـدأ مـن مبـادئ القـانون اإلجرائـي املعتـرف هبـا                   
أنـه كـان الزمـا علـى احملـاكم          ”وخلصت بأغلبيـة أربعـة عـشر صـوتا مقابـل صـوت واحـد إىل                 

يزية أن تعاجل مسألة احلصانة من اإلجراءات القانونية بوصفها مسألة أولية يـتعني ابـت فيهـا                 املال
نفــس املوقــف، ) Verhoeven( ويتــبىن فريهــوفني .)٦٢٥(“سرعة يف بدايــة الــدعوىعلــى وجــه الــ 

معتربا أنه من الضروري املطالبة باحلصانة يف بدايـة الـدعوى، ألهنـا تـثري مـسائل تتـصل مبقبوليـة                     
  .)٦٢٦(نفسهاالدعوى 

__________ 
 .١٨٨ و ١٨٧املرجع نفسه، الفقرتان  )٦٢١(
 ٥٣٤، املرجع السالف الـذكر، الـصفحة        فرديناد وإميلدا ماركوس ضد املكتب االحتادي للشرطة      انظر قضية    )٦٢٢(

فيما يتعلق باحلصانة من التنفيذ اليت كان يعتزم رئيس دولة سـابق وزوجتـه االحتجـاج هبـا ضـد البلـد الـذي                      (
  ).“كان ماركوس يعتقد آنذاك بأن هذا االمتياز اعُترف به ملصلحة بلده

  .٢٥٥ و ٢٥٤، املرجع السالف الذكر، الصفحتان Denza: انظر )٦٢٣(
 خاص للجنة حقوق اإلنـسان مـن اإلجـراءات القانونيـة، املرجـع الـسالف                قضية اخلالف املتعلق حبصانة مقرر     )٦٢٤(

 .٦٣الذكر، الفقرة 
ــا يف مــسألة    ). ب) (٢ (٦٧املرجــع نفــسه، الفقــرة   )٦٢٥( الحظــت كــذلك يف تعليلــها أنــه نظــرا لعــدم بــت ماليزي

ــا    ــدعوى فإهن ــة ال ــد    ”احلــصانة يف بداي ــوارد يف البن ــة مــن ا) [ب(٢٢أبطلــت جــوهر قاعــدة احلــصانة ال تفاقي
 .٦٣، الفقرة ٨٨املرجع نفسه، الصفحة . “]حصانات األمم املتحدة وامتيازاهتا

يتمثـل مفعـول   ”(، Institut, Annuaire, vol. 69 (2000-2001), Verhoeven, Rapport provisoire, p. 514: انظـر  )٦٢٦(
 مـا يفـسر أيـضا سـبب       يف أهنا جتعل الدعوى املرفوعـة ضـد مـن حيـتج هبـا دعـوى غـري مقبولـة، وهـذا                     احلصانة  

غري أنه يف إطار صيغ خمتلفة،      . وجوب استبعادها إذا مل يلتمس هذا األخري االستفادة منها منذ بداية الدعوى           
يزعم آخرون أن احلصانة مسألة تثري مسألة والية احملكمة اليت تنظـر يف القـضية أكثـر ممـا تـثري مـسألة مقبوليـة               
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 وخلصت دائرة االستئناف يف احملكمة اخلاصة لسرياليون إىل استنتاج مماثـل يف قرارهـا               - ٢٢١
فـردا علـى دفـع متهيـدي بـان          . املتعلق باحلصانة من الوالية القضائية فيما يتعلـق بتـشارلز تـايلور           

 مــن ال يــثري مــسألة”التمــاس صــاحب الطلــب فيمــا يتعلــق باحلــصانة كــان ســابقا ألوانــه ألنــه   
، ‘مــسألة متــصلة باحلــصانة’] بــل بــاألحرى... [“ املــسائل القانونيــة املتــصلة بالواليــة القــضائية

 خلـصت دائـرة     ،)٦٢٧(“تبت الدائرة االبتدائية فيها مبجـرد مثـول الـسيد تـايلور أمامهـا شخـصيا               
  :االستئناف إىل أنه

حملكمــة أن يقــدم مــن الناحيــة التقنيــة، ال ميكــن ملتــهم مل ميثــل مثــوال أوليــا أمــام هــذه ا”  
وجيوز يف قضية من القضايا العادية اعتبـار هـذا الطلـب سـابقا ألوانـه      ... التماسا أوليا   

واإلصـرار  . إال أن هـذه القـضية ال تنـدرج يف املـسار العـادي             . ورفضه بناء علـى ذلـك     
على وجوب أن يقوم رئيس دولة متقلـد ملنـصبه بتـسليم نفـسه لُيعتقـل قبـل متكنـه مـن                      

خيـالف جوهريـا املقـصد الكلـي مـن مفهـوم احلـصانة الـسيادية                 صانته ال إثارة مسألة ح  
فحــسب، بــل يفتــرض أيــضا، دون النظــر يف املوضــوع، مــسائل اســتثناءات للمفهــوم    
ــة       ــوهر املطالبـ ــر يف جـ ــدقيق النظـ ــد تـ ــا بعـ ــه الـــصحيح للبـــت فيهـ ــرح علـــى الوجـ ُتطـ

  .)٦٢٨(“باحلصانة
فمارسـت مـا يعـود      ”اض األويل،    وبناء على ذلك، رفضت حمكمة االسـتئناف االعتـر         - ٢٢٢

إليها من سلطة وصالحية تقديرية لإلذن للمدعي بتقـدمي ذلـك الطلـب رغـم أنـه مل ميثـل مثـوال              
  .)٦٢٩(“أوليا أمامها

ــر تاتــشيل ضــد روبــرت  ففــي قــضية .  وتوصــلت حمــاكم وطنيــة إىل نفــس النتيجــة  - ٢٢٣ بيت
ي حمكمـة حمليـة يف اململكـة    املعروضـة علـى قاضـ   ) Peter Tatchell v. Robert Mugabe (موغـايب 

__________ 
دولـة أجــنيب  ) رئــيس(ن حظـر النظـر يف الــدعوى مرفوعـة ضـد     وبعبـارة أخـرى، فــإ  . الطلـب املعـروض عليهــا  

وهلـذه النظريـة   . سيعكس فيمـا يبـدو عـدم اختـصاص جـوهري للمحـاكم فيمـا يتعلـق بأعمـال حـاكم أجـنيب               
هــذه النظريــة بــشكل خــاص عقــب احلــرب العامليــة ) Niboyet(وقــد صــاغ نيبــويي . ســوابق يف املاضــي البعيــد

يف ) (“ىل حــد مــا، بعــض الكتــاب ذوي امليــول الفرنــسية يف املقــام األول الثانيــة، قبــل أن يتبناهــا، بوضــوح إ
 ,Niboyet, “Immunité de juridiction et incompétence d’attribution”, Rev. Crit. Dip:  إىلمعـرض اإلشـارة  

1950, pp. 139 et seq.; Michel Cosnard, La soumission des Etats aux tribunaux internes (1996).  
 Appeals Chamber, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision on Immunity from: انظــر )٦٢٧(

Jurisdiction ٢١، املرجع نفسه، الفقرة. 
رغم أن املدعي احلايل مل يعد رئـيس دولـة يـشغل منـصبه، فـإن           ”حيث لوحظ أنه     (٣٠املرجع نفسه، الفقرة     )٦٢٨(

وقـد قـدم    . بد وأن يتبىن احلاالت اليت يكـون فيهـا املـدعي رئـيس دولـة يـشغل منـصبه                  بيانا للمبادئ العامة ال     
 ).“الطلب الذي يتعلق به هذا القرار عندما كان املدعي رئيس الدولة

 .املرجع نفسه )٦٢٩(
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ــسليم     ــدمي طلـــب التـ ــد تقـ ــصانة عنـ ــسألة احلـ ــر يف مـ ــدة، ُنظـ ــضية . )٦٣٠(املتحـ ــونيكريويف قـ  هـ
)Honecker(  ُنظــر يف املــسألة يف أوىل املراحــل التمهيديــة املكرســة إلســناد القــضية إىل حمكمــة ،

إســناد خمتـصة، فـرفض الطلــب املتعلـق بتحديــد حمكمـة خمتـصة ألســباب متـصلة باحلــصانة بـدل        
أثــريت هــذه ) ٣رقــم  (بينوشــيهويف قــضية . )٦٣١(القــضية إىل حمكمــة للنظــر يف مــسألة احلــصانة 

املسألة يف مرحلـة اسـتعراض األمـر بـالقبض ضـد بينوشـيه، الـصادر عقـب طلـب تـسليم قدمتـه             
طلــب إصــدار أمــر  ويف احلكــم يف قــضية . إســبانيا، قبــل النظــر يف طلــب التــسليم يف حــد ذاتــه  

  : يف اململكة املتحدة، أعلنت احملكمة احمللية ما يليال شول موفازبالقبض على اجلنر
زعــم املــدعي أنــه يف حالــة متتــع اجلنــرال بــأي حــصانة، وذلــك أمــر ال يقبلــه املــدعي، ”  

صانة حينئـذ هـو اجللـسة األوىل بعـد صـدور            سيكون الوقت املناسب إلثارة مسألة احلـ      
أرى أن حــصانة الــدول مــن بــني ولعلــي ال أتفــق مــع هــذا االقتــراح و . األمــر بــالقبض

  .)٦٣٢(]يف مرحلة إصدار األمر بالقبض فعال[املسائل اليت جيب علي النظر فيها 
 ورغــم أنــه مــن املقبــول عمومــا أن ُتعــاجل مــسألة احلــصانة يف بدايــة اإلجــراءات، فإنــه    - ٢٢٤

 مـن   يالحظ، يف إطار حصانة الدول، أنـه جيـوز للدولـة املـدعى عليهـا أن تثريهـا يف أي مرحلـة                     
  .)٦٣٣(مراحل املنازعة، حىت بعد صدور االستنتاجات املتعلقة مبوضوع الدعوى

 كمـا  هنـاك،     باحلـصانة بأمهيـة كـبرية يف املمارسـة العمليـة، ألن            املطالبة توقيت    ويتسم - ٢٢٥
فــرد تبعـا لكــون ال  للحـصانة ميكــن أن تنطبــق   خمتلفــةقواعـد موضــوعية ، سـبقت مناقــشته أعــاله 

 فعلـى سـبيل املثـال، يف قـضية        . ملنـصبه يف الدولـة أو مـسؤوال سـابقا فيهـا           متقلدا    مسؤوال عينامل
 عنـدما   ١٩٨١ املدعون الـدعوى يف عـام     أقام  ،  دومينغو ضد مجهورية الفلبني   . تركة سيلمي ج  

احلـصانة  بيانـا ب  الـسلطة، فقـدمت وزارة اخلارجيـة        متقلـدة زمـام   زال  ت ماركوس ال    ت عائلة كان
ويف .  باحلـــصانةاس متتعهـــامـــاركوس علـــى أســـعائلـــة  ومت قبولـــه، ورفـــضت املطالبـــات ضـــد

ــام ــيت ســبق        ١٩٨٧ ع ــات ال ــدمي املطالب ــدعون إىل تق ــاد امل ــصبه، ع ــاركوس من ــرك م ــدما ت ، عن
بيانـا  وزارة اخلارجيـة األمريكيـة قـدمت     ”رفضها، ووافقت احملكمـة علـى الطلـب، مؤكـدة أن            

احلــصانة منــذ أن تــرك  ببيانــا جديــداصانة عنــدما كــان مــاركوس رئيــسا، لكنــها مل تقــدم  باحلــ

__________ 
 .، املرجع السالف الذكرTatchell v. Mugabeقضية  )٦٣٠(
، املرجــع الــسالف الــذكر، Federal Supreme Court (Second Criminal Chamber), In re Honecker: انظــر )٦٣١(

 .٣٦٦-٣٦٥ الصفحتان
  .District Court — Bow Street, Application for Arrest Warrant Against General Shaul Mofaz: انظر )٦٣٢(
)٦٣٣( Rousseau    ــصفحة ــسالف الــذكر، ال ــدم      ”. (١٨، املرجــع ال ــا بع ــدم دفع ــا أن تق ــدعى عليه ــة امل ميكــن للدول

  ).“االختصاص يف أي وقت من أوقات املنازعة، حىت بعد إيداع االستنتاجات املتعلقة مبوضوع الدعوى
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، لكــن ١٩٨٢م يف عـام  احلـصانة كانـت لــه مربراتـه عنـدما قــدُّ    بيــان ” وأن “مـاركوس منـصبه  
وقــد واجهــت دائــرة االســتئناف يف  . )٦٣٤(“لــيس لــه مــربرات اآلن بــالنظر إىل تغــري الظــروف  

اليــة احملكمــة اخلاصــة لــسرياليون حالــة مماثلــة يف قرارهــا املتعلــق حبــصانة تــشارلز تــايلور مــن الو 
ه عنـدما   ءفقد صدر قرار اهتام تـايلور عـن احملكمـة اخلاصـة، وطلـب تـايلور إلغـا                 . )٦٣٥(القضائية

أن إىل الطلــب ذلــك كــرئيس للدولــة، لكــن دائــرة االســتئناف مل تنظــر يف متقلــدا ملنــصبه كــان 
 علـى   ا إذا وافقـت   وبالتـايل، أشـارت دائـرة االسـتئناف إىل أهنـ          . )٦٣٦(تنحى تـايلور عـن الرئاسـة      

ثري التــساؤل بــشأن نطــاق حــصانة الــسيد تــايلور يســ”  بــالقبض فــإن ذلــكمــراأل إلغــاء التمــاس
ورغم أن دائرة االستئناف رفضت يف هناية املطـاف التمـاس       . )٦٣٧(“اباعتباره رئيس دولة سابق   

إلغاء األمر على أساس أهنا حمكمة دولية ال جيوز لـديها املطالبـة بـالتمتع باحلـصانات القائمـة يف                    
مل يعـد   مقدم الطلـب    ”، فإهنا أشارت يف الفقرة األخرية من قرارها إىل أن           )٦٣٨(نيةاحملاكم الوط 

وأنـه مل يعـد يتمتـع باحلـصانة         . منصب رئيس الدولة وقت االستماع إىل االلتماس األويل       يتقلد  
وحىت لو متـت املوافقـة علـى طلبـه، لكانـت النتيجـة       . من حيث األشخاص اليت كان يطالب هبا  

 .)٦٣٩(“إصدار أمر جديدبعام  املدعي الإلزامهي 
  

__________ 
 District Court for the Western District of Washington, Estate of Domingo v. Republic of the :انظـر  )٦٣٤(

Philippines, 694 F.Supp. 782, Judgment of 29 August 1988, p. 782 (citing District Court for the Western 

District of Washington, Domingo v. Republic of the Philippines, 808 F.2d 1349, Judgment of 26 January 

1987, p. 1351) ”   مل تتوســط وزارة اخلارجيــة وال حكومــة الفلــبني بالنيابــة عــن مــاركوس يف املنازعــة احلاليــة
 .)“خبلعه املتعلقة

 . القرار املتعلق باحلصانة من الوالية القضائية املدعي العام ضد تشالز تايلور،قضية )٦٣٥(
مـع  طرفـا مـشاركا يف الـدعوى        اإلشارة أن حكومة ليربيا كانـت يف األصـل          بجتدر   و .٢٠املرجع نفسه، الفقرة     )٦٣٦(

ن حكومـة ليربيـا ليـست طرفـا يف          وبنـاء علـى اعتـراض املـدعي العـام حبجـة أ            . تايلور يف طلب إلغاء قرار االهتـام      
ميكـن أن   نتيجة لذلك، ال”االستئناف إىل أنه دائرة ، أُلغيت مشاركة حكومة ليربيا، وبالتايل، خلصت    الدعوى

يقال أن حكومـة ليربيـا تـدعي لـدى احملكمـة أن الـسيد تـايلور لـيس خاضـعا لإلجـراءات اجلنائيـة أمـام احملكمـة                             
االستئناف بشأن هـذه املـسألة، كانـت ليربيـا          دائرة  ورغم ما خلصت إليه      .٥٦املرجع نفسه، الفقرة     .“اخلاصة

وقبـل أن يـستقيل تـشارلز تـايلور، رفعـت ليربيـا دعـوى               : تطالب باحلصانة من أجل تـايلور أمـام حمـاكم أخـرى           
 International Court ofانظـر  .  علـى أسـاس احلـصانة   القبضبمر األموازية لدى حمكمة العدل الدولية للطعن يف 

Justice, Press Release 2003/26: Liberia applies to the International Court of Justice in a dispute with 

Sierra Leone concerning an international arrest warrant issued by the Special Court for Sierra Leone 

against the Liberian President (5 August 2003) .يتخــذ أي إجــراء بــشأن هــذه القــضية ألن ســرياليون ومل 
 .املرجع نفسه .تقبل الوالية القضائية للمحكمة مل

 .املرجع نفسه )٦٣٧(
 .٥٣، الفقرة املرجع نفسه )٦٣٨(
 .٥٩، الفقرة املرجع نفسه )٦٣٩(
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  احلصانةتقرير -  ٢  

تقريــر تأخــذ الــدول بنــهوج خمتلفــة فيمــا يتعلــق بالــسلطات الــيت تــسند إليهــا صــالحية  - ٢٢٦
القــانون املــدين، تنفــرد الــسلطة القــضائية  نظــم ففــي بلــدان  .نبيــةحــصانة مــسؤويل الــدول األج

ارجيـــة أو الـــسلطة التنفيذيـــة احلـــصانة، دون مـــسامهة مـــن وزيـــر اخلتقريـــر عمومـــا بـــصالحية 
القـانون العـام أمهيـة أكـرب         نظـم    وعلى النقيض من ذلك، تعطي احملـاكم يف بلـدان         . )٦٤٠(عموما

ولكن هذا التمييز ليس واضحا دائما، فعلـى سـبيل   . )٦٤١(للسلطة التنفيذية يف البت يف احلصانة 
ــال، يالحــظ أونيــل يف اململكــة املتحــدة أن    ــة يف ”املث ــانون حــصانات الدول  اململكــة املتحــدة  ق

ولـذلك فـإن لـدى احملـاكم الربيطانيـة      . يساوي بني حصانة رئيس الدولة واحلصانة الدبلوماسـية      
 .تلتــزم هبــا فيمــا يتعلــق حبــصانة رئــيس الدولــة حمــددة منــصوص عليهــا قانونــا  مبــادئ توجيهيــة 

سؤولة املـ  تليـس تسعى احلكومة للتأثري على اإلجراءات القضائية، لكنها يف هناية املطاف            ورمبا
  أخرى مـن بلـدان  وقد اعتمدت بلدان. )٦٤٢(“عن اختاذ القرارات املتعلقة حبصانة رئيس الدولة     

، وباكــستان، وســنغافورة، هنجــا ممــاثال  أفريقيــاســتراليا، وجنــوب أالكومنولــث، مثــل كنــدا، و
 .)٦٤٣(يستند إىل منوذج قانون حصانات الدول

لقوى بني السلطتني القضائية والتنفيذيـة      وحىت ضمن الدولة نفسها، قد يكون توازن ا        - ٢٢٧
ففـي   .فيما يتعلق بقرارات احلصانة مثريا للجدل، كما يتجلى ذلك يف حالـة الواليـات املتحـدة       

لــسلطة إفــساح جمــال كــبري ل حــني أن حمــاكم الواليــات املتحــدة قــد درجــت يف املاضــي علــى    
لك حـصانة الدولـة وحـصانة رئـيس      مبا يف ذ-ختاذ مجيع القرارات املتعلقة باحلصانة      الالتنفيذية  

، فـإن قـانون    )٦٤٤(مقنعة للغاية تصدرها وزارة اخلارجية    ‘ صانةباحل بيانات’ من خالل    -الدولة  
،  احلـاكم   حـصانة  البـت يف  يقضي مبنح الـسلطة القـضائية صـالحية          احلصانات السيادية األجنبية  

 إسـناد  مـن خـالل  ، احلـاكم  مـسألة حـصانة   إزالـة الطـابع الـسياسي عـن       ”وهو هنـج يهـدف إىل       
وتنقــسم حمــاكم الواليــات املتحــدة  . )٦٤٥(“لــسلطة القــضائية حــصراإىل ا البــت فيهــامــسؤولية 
__________ 

 .٤٩٦، املرجع السالف الذكر، الصفحة ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٦٤٠(
  .نفسهاملرجع  )٦٤١(
 .٣١٢، املرجع السالف الذكر، الصفحة O’Neil :انظر )٦٤٢(
 .٤٩٥، املرجع السالف الذكر، الصفحة ”Verhoeven, “Rapport provisoire :انظر )٦٤٣(
 .٣١٣-٣١٢، املرجع السالف الذكر، الصفحتان O’Neil :انظر )٦٤٤(
 George Kahale, III and Matias A. Vega, “Immunity and Jurisdiction: Toward a Uniform Body of Law: انظر )٦٤٥(

in Actions against Foreign States”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 18 (1979), pp. 219-220 ،
 House of Representatives Report No. 1487, 94th Congress, 2d Session, 7, reprinted in (يف معرض اإلشارة 

[1976] United States Code, Congressional and Administrative News, 6604, 6605).. 
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بشأن ما إذا كان قانون احلصانات السيادية األجنبية يسند أيضا إىل السلطة القـضائية صـالحية               
ففـــي حـــني خلـــص بعـــض احملـــاكم إىل  :  الـــدولرؤســـاءيف حـــصانة بـــصورة مـــستقلة البـــت 

ــانون أن ــة   ا ق ــسيادية األجنبي ــلحلــصانات ال ــات باحلــصانة     نق ــع املطالب ــت يف مجي ــسؤولية الب  م
 مـن وزارة اخلارجيـة إىل الـسلطة         - نيابة عـن رؤسـاء الـدول      املقدمة بال فيها تلك    مبا - األجنبية
ــة    )٦٤٦(القــضائية ــسيادية األجنبي ــانون احلــصانات ال ــرى حمــاكم أخــرى أن ق ــى   ، ت ــق عل ال ينطب

 وأن ممارسـة القـانون العـام الـيت كانـت سـارية       ، يقـدمها رؤسـاء الـدول    املطالبات باحلصانة اليت  
الـصادرة عـن    احلـصانة   األخـذ بالبيانـات ب    قبل قانون احلصانات السيادية األجنبيـة، واملتمثلـة يف          

الـسلطة  ”وحتتج احملاكم يف هـذه اجملموعـة األخـرية بـأن             .)٦٤٧(وزارة اخلارجية، ال تزال صاحلة    

__________ 
، املرجـع  Court of Appeals for the 9th Circuit, Chuidian v. Philippine National Bankانظـر علـى سـبيل املثـال      )٦٤٦(

 United States, Court of Appeals for the 5th Circuit, Byrd v. Corporacion ؛١١٠١السالف الـذكر، الـصفحة   

Forestal y Industrial de Olancho S.A., 182 F.3d 380, Judgment of 10 August 1999 )   قـضى بـأن   وهـو حكـم
مبثابـة   ، اعتـربا  يقومـان بأعمـال مـع أطـراف يف الواليـات املتحـدة            يف دولـة كانـا      مسؤولـَني يف مؤسسة حكوميـة      

فيمـا يتعلـق باألعمـال الـيت          مبوجب قانون احلصانات الـسيادية األجنبيـة       كيانات حكومية، وأهنما منحا احلصانة    
، املرجـع  District Court for the Northern District of California, Doe v. Qi؛ و )قامـا هبـا بـصفتهما الرمسيـة    

 مبوجــب قــانون احلــصانات الــسيادية األجنبيــة كمــا يفــسره  ”وقــضى بأنــه ( ١٢٨٧الــسالف الــذكر، الــصفحة 
Chuidian،                 وعلى حنو متماش مع سياسة الكونغرس، ال حيصل املسؤول على احلصانة السيادية باعتبـاره وكالـة

 ).“وصحيح للسلطةإال إذا كان يعمل مبوجب تفويض دستوري أداة للدولة أو 
 Court of Appeals for the Seventh Circuit, Wei Ye, Hao Wang, Does, A, B, C, D, E, F, and others :انظـر  )٦٤٧(

similarly situated v. Zemin, 383 F.3d. 620, Judgment of 8 September 2004, p. 625 )”   إن قـانون احلـصانات
فهـذا القـانون يـشري إىل الـدول األجنبيـة ال إىل             . يتناول حصانة رؤساء الدول األجانب     ال ... السيادية األجنبية 

فرعيـة سياسـية تابعـة     أدوات  أهنا تشمل كيانات أو وكاالت أو       بية  ويعرف هذا القانون الدولة األجنب    . رؤسائها
القـرار  فإن هذا القانون ال ينطبق على رؤساء الدول، ملا كان  و .للدولة األجنبية لكنه ال يشري إىل رؤساء الدول       

ــدول     ــاء ال ــصانة رؤس ــق حب ــى املتعل ــام     يبق ــل ع ــه قب ــان علي ــا ك ــى م ــسلطة التنفيذيــة  -١٩٧٦عل ــد ال ؛ )“ يف ي
 ,District Court for the Central District of California, Gerritsen v. de la Madrid, No. CV-85-5020-PAR و

Slip Opinion of 5 February 1986, pp. 7-9)   وزارة اخلارجيـة باسـم   البيـان باحلـصانة الـذي قدمتـه    قبـل  يحيـث 
 Court ofو ؛ )“ي احلكومات األجنبية األفرادال يشري إىل ممثل”الرئيس املكسيكي، مع مالحظة أن هذا القانون 

Appeals for the Eleventh Circuit, United States v. Noriega, 117 F.3d 1206, Judgment of 7 July 1997, p. 

1212; District Court for the District of Columbia, Saltany v. Reagan, 702 F.Supp. 319, Judgment of 23 

December 1988, p. 320 .) بنـاء  رفضت الدعوى املرفوعة ضد رئيسة وزراء بريطانيـا، مارغريـت تاتـشر،    حيث
 Court of  جزئيـا، منقـوض ، مؤكد جزئيـا، و )احلصانة لرئيس احلكومة الشاغل ملنصبهبيانا ب تقدمي احلكومة على

Appeals for the District of Columbia, 886 F.2d 438; District Court for the Eastern District of New York, 

Lafontant v. Aristide, op. cit., p. 137; District Court for the District of Columbia, First American Corp. v. 

Al-Nahyan, 948 F.Supp. 1107, Judgment of 26 November 1996, p. 1119 )”   سـن قـانون   مـن  مل يكـن املـراد
ــة  صانات احلــ ــسيادية األجنبي ــة  ال ــى ســلطات وزارة اخلارجي ــأثري عل ــدول أو   ...  الت ــد احلــصانة لرؤســاء ال لتأكي

احلـصانة باسـم صـاحب الـسمو        بيانـا ب  وقـد قـدمت الواليـات املتحـدة         ... القنـصليني   لوماسـيني و  الدبللموظفني  
؛ )“ قـاطع  قـرار صفة رئـيس الدولـة علـى أنـه          ب أن تقبل قرار متتعه   الشيخ زايد، وحماكم الواليات املتحدة ملزمة ب      
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لـسلطة  لوبـأن   . ...  نطـاق حـصانة رؤسـاء الـدول        للبـت يف   لطات الـس  القضائية ليست أنـسب   
وعـالوة علـى ذلـك،      . من التجارب واخلربات يف هذا اجملال     قدرا أكرب   التنفيذية، بطبيعة احلال،    

علـى حنـو أفـضل بإجيـاد حلـول سـريعة            الـيت متكنـها مـن القيـام         تتحلى السلطة التنفيذية باملرونـة      
مـع مـصاحل اجملتمـع الـدويل،        حقـوق الفـرد اخلاصـة       رض  للمشاكل احلساسة الـيت تنـشأ عـن تعـا         

حـد األخـذ بـرأي اجلهـاز        وقد ذهبت إحدى احملـاكم إىل       . )٦٤٨( تسويتها بقرار قضائي   منبدال  
الــشراح وقــد انتقــد بعــض . )٦٤٩(قــضايا تنطــوي علــى معــايري تتعلــق بقواعــد آمــرةالتنفيــذي يف 

 .)٦٥٠( السلطة التنفيذية يف قرارات حصانة مسؤويل الدولحتكم

 عنـدما   “ احلـصانة  بيانـات ”غلبيـة حمـاكم الواليـات املتحـدة توافـق علـى             أ  ولئن كانت  - ٢٢٨
اإلشارة إىل أن تلك احملاكم قد تـرى أن مـسؤول            ب درفإنه جي ،  )٦٥١(تصدر عن السلطة التنفيذية   

__________ 
 املرجـع الـسالف الـذكر،    ،District Court for the Southern District of New York, Tachiona v. Mugabe و

مل يكــن يعتــزم  عنــدما ســن الكــونغرس قــانون احلــصانات الــسيادية األجنبيــة  ((”Tachiona I“) ٢٢٨الــصفحة 
محاية مطلقة لرؤساء الدول ، احلصانة اليت متنح، من خالل بيانات باإلخالل باملمارسة التقليدية لوزارة اخلارجية    

جزئيـا،  منقـوض  ، حكـم مؤكـد جزئيـا و   )“ للمحـاكم يف هـذا البلـد       من إعمال الواليـات القـضائية      املعترف هبم 
Court of Appeals for the Second Circuit,،    ،االسـتنتاجات  إعـادة النظـر إىل   دون  (املرجـع الـسالف الـذكر

البيانـات  ، بالتباين يف اآلراء بني أولئك الذين يوافقـون علـى            الشراحأحد  يسلم  و). املتعلقة حبصانة رئيس الدولة   
يغطـي   حلصانة اليت تقدمها السلطة التنفيذيـة، وأولئـك الـذين يعتـربون أن قـانون احلـصانات الـسيادية األجنبيـة          اب

لكـي يتخـذ   [مينح سلطة تقديرية يف هذا الـشأن للـرئيس        ”إطارا قانونيا توفيقيا    فيقترح  حصانة مسؤويل الدول،    
، املرجــع Bassانظــر  .“ حيــددها القــانون الــيتاحلــاالتيف عــدد مــن ] القــرارات املتعلقــة حبــصانة رؤســاء الــدول

 .٣١٢السالف الذكر، الصفحة 
 .٤٥، املرجع السالف الذكر، الصفحة Court of Appeals for the Second Circuit, In re Doe, p. 45: انظر )٦٤٨(
 Court of Appeals for the Seventh Circuit, Wei Ye, Hao Wang, Does, A, B, C, D, E, F, and others :انظـر  )٦٤٩(

similarly situated v. Zeminحـصانة  مـنح  الـسلطة التنفيذيـة   إن قـرار  ” (٦٢٧، الصفحة ، املرجع السالف الذكر
حـىت عنـدما يكـون الـرئيس املعـين متـهما بارتكـاب أعمـال خمالفـة ملعـايري                    ] ينطبـق [رئيس أجنيب مـن الـدعاوى       ل
 ).“اآلمرة لقواعدل

فة خاصـــة، أوال إن القـــرارات الـــيت تتخـــذها وزارة اخلارجيـــة بـــشأن تقريـــر  إىل القـــول بـــص Malloryيـــذهب  )٦٥٠(
ــذكر،         احلــصانات ــسالف ال ــا، املرجــع ال ــار واضــح الختاذه ــر إىل معي ــالنظر إىل أهنــا تفتق ــد تكــون تعــسفية، ب ق
وثانيــا إن وزارة اخلارجيــة تفتقــر إىل اجلهــاز الــالزم للبــت يف هــذه املــسائل مــن أجــل . ١٨٤-١٨٣الــصفحتان 

، أو قـضائية ألنـه لـيس لـديها جهـاز لتنظـيم جلـسات       وذلـك  قـرارات متـسقة ومنـصفة بـشأن احلـصانة،       إصـدار 
ــشهادات، أو     ــدمي ال ــزام بتق ــال ل  إحــضار صــالحية اإلل ــشهود، أو إتاحــة اجمل ــدمي اال ــسه،   تق ــون، املرجــع نف لطع

دما تبـت يف  عنـ مفرطة ثالثا إن وزارة اخلارجية قد تتعرض لضغوط سياسية خارجية  و .١٨٦-١٨٤الصفحات  
دولــة التــسيء إىل  فاحلــصانةتقــدمي بيــان ب ألهنــا إمــا أن تــرفض، “حرجــاتواجــه خيــارا ”أمــور احلــصانة، ألهنــا 

 اعالقاهتــحتــافظ علــى حــسن ، لكــي اغــري مــربر موضــوعيوإمــا أن متــنح احلــصانة علــى حنــو قــد يبــدو  جنبيــة، األ
 .١٨٧-١٨٣ املرجع نفسه، الصفحات مع الدولة املعنية،دبلوماسية ال

 غـري ملـزم، هـو أقـرب         “مصلحةبيان  ”وعلى عكس ذلك، تصدر حكومة الواليات املتحدة يف بعض احلاالت            )٦٥١(
 ,United States, Tachiana I, p. 283 :انظـر .  ملـزم “ حــصانةبيـان ”إىل رأي صـديق احملكمـة، عوضــا عـن    
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 تـونكس ويف هـذا الـصدد، يـشري         .حلصانةبيان با  غيابالدولة األجنبية يتمتع باحلصانة حىت يف       
ــه  ــدول     "إىل أن ميكــن للمــرء أن يستــشف أن حمــاكم الواليــات املتحــدة تقــر حبــصانة رؤســاء ال

بيانـا  الـسلطة التنفيذيـة   تقـدم  األجنبية فيما يتعلق باألعمال اخلاصة غري الرمسيـة، حـىت عنـدما ال              
أن يكـون الـشخص الـذي يلـتمس         ) أ: (ثالثـة شـروط، هـي     وذلك عند اسـتيفاء     احلصانة هلم،   ب

ــة مت  ــا احلــصانة رئــيس دول أن تعتــرف الواليــات املتحــدة بالــشخص املعــين   ) ب(نــصبه؛ و ملولي
. )٦٥٢(“تكــون الدولــة األجنبيــة قــد تنازلــت عــن احلــصانة  أال ) ج(للدولــة؛، و شــرعيا  ارئيــس

ممارسـة الواليـات املتحـدة املتعلقـة بإحالـة          يف أشـكال    شـيء مـن التبـاين       هنـاك   وبعبارة أخـرى،    
فاحملاكم األمريكية تكاد ال ترفض مطلقـا مـنح احلـصانة            :البت يف احلصانة إىل السلطة التنفيذية     

ويف حالة انعدام توجيهات مـن      ”،  )٦٥٣(بيانا باحلصانة عندما تكون السلطة التنفيذية قد قدمت       
يترك للمحكمة أمر البت بنفسها يف مسألة ما إذا كان رئـيس دولـة حتـق               ... اجلهاز التنفيذي،   
  .)٦٥٤(“له احلصانة أم ال

 يف إطــار حــصانة وكــالء  أيــضامــسألة االختــصاص يف البــت يف احلــصانة  وقــد أثــريت- ٢٢٩
اخلالف املتصل حبصانة مقرر خاص معين حبقوق اإلنسان مـن          بشأن   ففي فتوى . األمم املتحدة 

 :، خلصت حمكمة العدل الدولية إىل ما يلياإلجراءات القانونية

ــسؤول     ”   ــصفته امل ــية، ب ــسؤولية األساس ــل امل ــام يتحم  اإلداري األول يف إن األمــني الع
املنظمة، عن محاية مصاحل املنظمة؛ وهلذه الغاية، له أن يقّيم مـا إذا كـان وكالؤهـا قـد                   

أن حيمـي أولئـك الـوكالء      لـه   تصرفوا ضمن نطاق مهـامهم، وعنـدما خيلـص إىل ذلـك             
 وعنــدما تتــوىل ... مبــن فــيهم اخلــرباء املوفــدون يف بعثــات، وذلــك بتأكيــد حــصانتهم  

ــة  النظــر يف قــضية تنطــوي علــى البــت يف حــصانة أحــد وكــالء األمــم     احملــاكم الوطني
__________ 
footnote 91 .   يف بعـض  م الواليـات املتحـدة  حمـاك تـرفض  حـصانة،  بيـان  بـدال  مصلحة ببيان وعندما يتعلق األمر 

 United States, Chuidian v. Philippine National :انظر على سبيل املثال. املوافقة على منح احلصانة احلاالت

Bank, p. 1101 ؛ وUnited States, Tachiona I, p. 284, footnote 106. 
 .٦٦٩، املرجع السالف الذكر، الصفحة Tunks :انظر )٦٥٢(
 ,Supreme Court, Republic of Mexico v. Hoffman, 324 U.S. 30, Judgment of 5 February 1945 :انظـر  )٦٥٣(

p. 35) ”           وبالتايل فإنه  ...  ينبغي أال تتصرف احملاكم بطريقة حترج السلطة التنفيذية يف إدارهتا للشؤون اخلارجية
، الـصفحة  Tachiana I :؛ انظـر )“ا منحهـ  تستنـسب حكومتنـا  عنـدما احلصانة منح ال جيوز للمحاكم أن ترفض 

لكـن قـارن   ). احلـصانة أي بيـان ب   أن احملاكم األمريكيـة مل تتجاهـل         حيث ُيستشف ( ٩١ احلاشية   ٢٨٢ و   ٢٧١
، املرجـع  District Court of the Northern District of California, Republic of the Philippines v. Marcos :مـع 

احلصانة قدمته وزارة اخلارجية باسم النائب العام      بيان ب حيث رفض   ( .٧٩٨-٧٩٧السالف الذكر، الصفحتان    
 ).يف الفلبني

 .٤٥، املرجع السالف الذكر، الصفحة In re Doeانظر قضية  )٦٥٤(
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املتحدة، ينبغي هلا أن تقوم على الفـور بإخطـار األمـني العـام باسـتنتاجاهتا بـشأن تلـك                    
 إال ألسـباب    اال ميكـن جتاهلـه    قرنيـة   وإن هذا االستنتاج، ومـا يوثقـه، ينـشئ          . احلصانة
 .)٦٥٥(“ الوطنية أمهية قصوى، وبالتايل ينبغي أن توليه احملاكم للغايةقاهرة

 احلكومـة املاليزيـة مل تقـم بإحالـة اسـتنتاجات حماكمهـا               أن وخلصت احملكمة إىل أنه بـالنظر إىل      
 مــن امليثــاق ومبوجــب  ١٠٥إىل األمــني العــام، فــإن ماليزيــا مل متتثــل اللتزاماهتــا مبوجــب املــادة    

الـسياق احملـدد حلـصانة وكـالء     وبالتـايل، ويف  . )٦٥٦(اتفاقية امتيازات األمـم املتحـدة وحـصاناهتا    
االعتبـار لقـرار   األمم املتحـدة، خلـصت احملكمـة إىل أن احملـاكم الوطنيـة ينبغـي أن تـويل أقـصى            
  .األمني العام بشأن ما إذا كان وكيل من وكالء األمم املتحدة حتق له احلصانة

  
 بية احلصانة من الوالية القضائية اجلنائية األجنلنفاذ اآلثار القانونية  -  ٣  

  
  بني احلصانة من الوالية القضائية واحلصانة من التنفيذ التمييز  )أ(  

 األجنبيـة  الدولـة  حملـاكم  القـضائية  الواليـة  من الدول مسؤويل حصانة بني التمييزجيب   - ٢٣٠
 قبيــل مــن احلكـم،  لــصدور الــسابقة التنفيـذ  تــدابري ذلـك  يف مبــا التنفيــذ، تـدابري  مــن وحـصانتهم 

 ممتلكــات مــصادرة قبيــل مــن احلكــم، لــصدور الالحقــة التــدابريتحفظــي وال احلجــز أو احلجــز
النوع األول مـن    بـ  أساسـا  يتـصل  اللجنـة  تتناولـه  الـذي  املوضـوع  أن حـني ويف  . املعـين  املسؤول
 األويل العـــرض يف أشــري فإنــه   ،يف حــد ذاهتــا   القـــضائية الواليــة  مــن وهــي احلــصانة    احلــصانة 

ــوع ــة إىل للموضـ ــر أن إمكانيـ ــة تنظـ ــسألة يف اللجنـ ــلة ذات مـ ــي صـ ــصانة هـ ــن احلـ ــذ مـ  التنفيـ
 ففـي  .األخرى احلصانة بأشكال يتعلق فيما بوضوح التمييز هذا حتديد مت وقد. )٦٥٧(اإلنفاذ أو

 ملـشاريع  اللجنـة  شـرح ورد يف    املثـال،  سـبيل  علـى  القـضائية من الوالية    لدولا حصانات سياق
 اإلجـراءات  مـن  احلـصانة ” أن القـضائية  الواليـة  مـن  وممتلكاهتـا  لـدول ا حبـصانات  املتعلقـة  املواد
 حيـث  مـن  القـضائية،  الواليـة  مـن   الدولـة  حـصانة  عن ، مستقلة النظرية الناحية من هي، اجلربية

 إىل اإلشــارة مــع ،)٦٥٨(“الفــصل يف خــصومة مــن احلــصانة إىل حــصرا تــشري األخــرية  هــذهأن

__________ 
 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the: انظــر )٦٥٥(

Commission on Human Rights، ٦١ و ٦٠ املرجع السالف الذكر، الفقرتان. 
 .٦٢املرجع نفسه، الفقرة  )٦٥٦(
الوثـائق الرمسيـة    ، يف   “حـصانة مـسؤويل الـدول مـن الواليـة القـضائية اجلنائيـة األجنبيـة               ”،  كولـودكني . رومان أ  )٦٥٧(

 .٣٩٣، املرفق ألف، الصفحة )A/61/10 (للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون
 ،١٩٩١  ...حوليـة  ،١٩٩١ ،شـرحها  مع القضائية، الوالية من وممتلكاهتا الدول حبصانة املتعلقة املواد عمشاري )٦٥٨(

 .١٢٧ الصفحة ،)الثاين اجلزء (الثاين اجمللد
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 واحلـصانة  ذالتنفيـ  مـن  احلـصانة  بـني  الفـصل  ذامن تأييد هل   املمارسة تنطوي عليه   ما إىل اإلشارة
 .)٦٥٩(القضائية الوالية من

 احلـصانة  هـذه  أن علـى  وواتـس  جننغـز  يؤكـد  التنفيذ، من الدولة حصانة على وتعليقا - ٢٣١
 األجنبيــة الدولــة خــضعت وإن حــىت” أنــه مبينــا القــضائية، الواليــة مــن احلــصانة عــن منفــصلة

 يـصدر  حكـم  أي أن هـي  ةالعامـ  القاعـدة  فإن احمللية، للمحاكم القضائية للواليةبصورة سليمة   
) أيـضا  الدولة حصانة سياق يف (براونلي يالحظ وباملثل،. )٦٦٠(“ممتلكاهتا يطال ال الدولة ضد
 :يلي ما

ــة مــن احلــصانة مــسألة إن”   ــة احلــصانة (القــضائية الوالي  مــسألة عــن ختتلــف) اإلجرائي
 هـذه مل  وتـش . القـضائية  الواليـة  ممارسـة  علـى  املترتبـة  اجلربيـة  اإلجـراءات  مـن  احلصانة
 ذلـك  يف مبا (األجنبية الدولة مبمتلكات يتعلق فيما املتخذة اجلربيةالتدابري   مجيع التدابري
ــا) املــصرفية احلــسابات يف األمــوال  أو) التنفيــذي اجلــربي ( األحكــام إنفــاذ لغــرض إم
 بــني التمييــزيعكــس و .)احلجــز التحفظــي  (احلكــم صدورالــسابق لــ  احلجــز لغــرض

 أمـام  للدول اخلاصة احلساسيات‘ التنفيذ من احلصانة’و‘ ضائيةالق الوالية من احلصانة’
 منازعــات إىل التنفيــذ إجــراءات تــؤدي وقــد ممتلكاهتــا،علــى  اجلــربي التنفيــذ إجــراءات
 وجيهـة  مبدئيـة  اعتبـارات  هنـاك  ،ومـن جهـة أخـرى     . الدبلوماسي الصعيد على خطرية
 ملمارســة االختــصاص لــياحمل القــانوين للنظــام كــان إذا بأنــه يفيــد الــذي الــرأي تــدعم
 ينبغـي  األحكـام  بتلك يتعلق فيما اإلنفاذ والية فإن ،األحكام وإصدار القضائية الوالية
 .)٦٦١(“ العمليةارسةمللم قابلة تكون أن أيضا

 أن إىل املتحـدة  الواليـات  مبمارسـة  يتعلـق  فيما وفيغا كاهال يشري ذلك، علىوعالوة   - ٢٣٢
ــن” ــسمات م ــارزة ال ــانون الب ــذي ســبق    ةصاناحلــ لق ــسيادية ال ــسيادية   [ال ــانون احلــصانات ال ق

__________ 
 الــوارد يف التقريــر الــسابع للمقــرر اخلــاص ســومبونغ االجتــهاد القــضائييف معــرض اإلشــارة إىل (املرجــع نفــسه  )٦٥٩(

، Corr.1 و   A/CN.4/388الوثيقـة   ،  ٣٣، الصفحة   )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ١٩٨٥ ...حولية  سوشاريتكول،  
، )اجلــــزء األول(، اجمللـــد الثـــاين   ١٩٨٩ ...حوليـــة  ؛ والتقريـــر الثـــاين ملوتـــو أوجيــــسو،    ٧٧-٧٣الفقـــرات  
 .)٤٤-٤٢، الفقرات Corr.1 و Add.l و Corr.1 و A/CN.4/422، الوثيقة ١٧٣ الصفحة

ــر )٦٦٠( ــذكر، الـــصفحتان  Watts و Jennings :انظـ ــع الـــسالف الـ ــارة إىل أن  (٣٥١-٣٥٠، املرجـ يف معـــرض اإلشـ
 األحكـام  االختياريـة، بتنفيـذ   هـا تسمح، مبوجب أحكام   ١٩٧٢االتفاقية األوروبية املتعلقة حبصانة الدول لعام       ”

 احلاالت اليت تـنص فيهـا       الدولة املعنية يف  ضد  ضد ممتلكات الدولة إلنفاذ حكم هنائي يف إطار الدعوى املرفوعة           
تقـوم  االتفاقية على عدم وجود حصانة من الوالية القضائية، مادامت الدعوى تتعلق بنشاط صـناعي أو جتـاري                  

، ومـا دامـت املمتلكـات املعنيـة قـد اسـتخدمت حـصرا فيمـا يتـصل           بصفته الشخـصية الدولة على غرار الفرد به  
 ).“بذلك النشاط

 .٣٣٨السالف الذكر، الصفحة ، املرجع Brownlie :انظر )٦٦١(
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ــة ــز] األجنبي ــني الواضــح التميي ــد ب ــيت القواع ــن احلــصانة حتكــم ال ــدعاوى م ــن واحلــصانة ال  م
 تـنص  املثـال،  سـبيل  فعلـى . مماثلـة  نتـائج إىل  الدبلوماسـية  احلصانة حتليليفضي  و. )٦٦٢(“التنفيذ
 ، رهنــا بــبعض االســتثناءات،أنــه علــى ســيةالدبلوما للعالقــات فيينــا اتفاقيــة مــن) ٣ (٣١ املــادة

 احلكـم،  هـذا  شرح ويف. )٦٦٣(“الدبلوماسي املبعوث إزاء تنفيذية إجراءاتأي   اختاذ جيوز ال”
 طويـل  زمـن  منذ راسخة”  ممارسة كانت التنفيذ من الدبلوماسي املبعوث حصانة أن ديرتا بنيت
 ،وممتلكاتـه  مسكنهو لوماسيلدبا شخص حرمة من مستمدة” وأهنا “العريف الدويل القانون يف

 .)٦٦٤(“املدنية القضائية الوالية من حصانته ومن

 فيمـا  أيـضا  التنفيـذ  مـن  واحلـصانة  القـضائية  الوالية من احلصانة بني  نفسه التمييزويرد   - ٢٣٣
 ٢٠٠١لعـام    الـدويل  القـانون  معهـد  قـرار  يتـضمن  املثـال،  سـبيل علـى   ف. الدولـة  مبـسؤويل  يتعلق

 ،)٦٦٥(ملناصــبهماملتقلــدين  الــدول رؤســاءفيمــا يتــصل ب احلــصانة بنــوعي تتعلــقمــستقلة  أحكامــا
 احملكمـة  ميـزت  ذلـك،  علـى  وعالوة. )٦٦٧(احلكومات ورؤساء ،)٦٦٦(نيالسابق الدولة ورؤساء

__________ 
 George Kahale and Matias A. Vega, “Immunity and Jurisdiction: Toward a Uniform Body of Law in :انظـر  )٦٦٢(

Actions against Foreign States”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 18 (1979-1980), p. 217. 
ــا للعال  )٦٦٣( ــة فيين ــادة   اتفاقي ــية، امل ــات الدبلوماس ــنو. ٣١ق ــى   ص ت ــادة عل ــذه امل ــدة يف    ه ــذه القاع ــن ه ــتثناءات م اس

  :التالية احلاالت
ــديها،         )أ(”       ــة املعتمــد ل ــيم الدول ــة يف إقل ــة اخلاصــة الكائن ــاألموال العقاري ــة ب ــة املتعلق ــدعاوى العيني ال

  اض البعثة؛ عن الدولة املعتمدة الستخدامها يف أغربالنيابةتكن حيازته هلا  مل ما
 التركات واليت يكون فيها املبعوث الدبلوماسي منفذا أو مديرا أو وريثـا             بشؤونالدعاوى املتعلقة     )ب(”      

 موصى له، وذلك بوصفه شخصا عاديا ال بالنيابة عن الدولة املعتمدة؛
املعتمــد  املتعلقــة بــأي نــشاط مهــين أو جتــاري ميارســه املبعــوث الدبلوماســي يف الدولــة الــدعاوى  )ج(”      

 .“)١ (٣١املرجع نفسه، املادة . لديها خارج نطاق وظائفه الرمسية
تنــاول هــذا النــوع مــن  ” أنإىل يف معــرض اإلشــارة  (٢٦٣، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  Denza :انظــر )٦٦٤(

قـد  نيـة،   مسألة منفـصلة عـن احلـصانة مـن الواليـة القـضائية املد              باعتبارهااحلصانة لدى الكتاب أو يف املمارسة،       
ل عـن احلـصانة مـن       زاملتمثلـة يف أن التنـا     ) ٤-٣٢املنصوص عليها حاليا يف املادة      (يف سياق القاعدة    عادة   جرى

 ٢٨٤انظـر أيـضا املرجـع نفـسه يف الـصفحة       ). “ ضمنا التنازل عن احلصانة مـن التنفيـذ        يعينالوالية القضائية ال    
 ). يف اإلجراءات اجلنائيةاورة منفصلة مطلوبيف معرض التساؤل عما إذا كان التنازل عن احلصانة بص(

املتعلقـة باحلـصانة    ( منـه )١( ٤قـرار املعهـد مـع املـادة          من   )املتعلقة باحلصانة من الوالية القضائية     (٢قارن املادة    )٦٦٥(
 ).التنفيذ من

املتعلقــة ) (٣( ١٣ة مــع املــاد) املتعلقــة باحلــصانة مــن الواليــة القــضائية) (٢( ١٣املرجــع نفــسه، املــادة يف قــارن  )٦٦٦(
 ).باحلصانة من التنفيذ

احلـصانة مـن الواليـة القـضائية      ...يتمتع رئيس حكومة الدولة األجنبيـة بـنفس    ”) (١( ١٥املرجع نفسه، املادة     )٦٦٧(
وال خيل هذا احلكم بـأي حـصانة مـن تنفيـذ األحكـام ممنوحـة       . املعترف هبا، مبوجب هذا القرار، لرؤساء الدول    

 ).“لرئيس احلكومة
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 بـني ) In re Grand Jury Proceedings( الكـربى  احمللفـني  هيئـة مـا يتعلـق بـإجراءات    قـضية   يف
 يف اباال،ســ تبــيَّنو. )٦٦٨(الــدعوى صــحيفة تبليــغ نمــ واحلــصانة القــضائية الواليــة مــن احلــصانة
 بــني مماثــل متييــز وجــود الفرنــسية، الــنقض حمكمــة فيهــا بتــت الــيت القــذايف قــضية علــى تعليقــه
 لقـذايف الشخـصية ل   صانةاحلـ  أن إىل مـشريا  التنفيـذ،  مـن  واحلـصانة  القضائية الوالية من احلصانة
 تأكيــد الفرنــسية للمحــاكم أتاحــت رمبــا “متقلــدا ملنــصبه حبكــم الواقــع  دولــة رئــيس باعتبــاره

 إجراءاتوالقيـام بـ    ،جهة من الضحايا أسر رفعتها اليت املدنية بالدعاوى يتعلق فيما اختصاصها
 فإنـه  ذلـك،  ومـع ). الفرنـسي  القـانون  مبوجـب  جـائز  أمـر وهـو    (أخـرى  جهـة  منغيابيا   جنائية

 عنـدما  القـذايف،  العقيـد  علـى    إلقـاء القـبض    سـيما  وال اإلنفاذ، إجراءات من أي تطبيق ميكن ال
 .)٦٦٩(“رمسية زيارة يف يكون

ــياق و - ٢٣٤ ــسؤويليف س ــدول م ــون الــذين ال ــراءات يواجه ــثري جنائيــة، إج ــصل ي  بــني الف
 يواجـه  قـد  الفـرد  ألن وذلـك  حمـددة،  مـسائل  التنفيذ من واحلصانة القضائية الوالية من احلصانة

) احلـبس االحتيـاطي    أو االعتقال قبيل من(فريد   نوع من “احلكم لصدور سابقة تنفيذتدابري  ”
 ةإمكانيـ  اسـتطالع  جيـدر  قـد  الـسبب، وهلـذا   . القـضائية  الواليـة  مـن  تهحـصان  يف النظر قبل حىت

 الالحقـة  اجلربيـة  والتـدابري  احلكم لصدور السابقة اجلربيةالتدابري   إىل التنفيذ من احلصانةتقسيم  
 ةالواليـــ مـــن الـــدول صاناتحـــ حالـــة يف علـــى النحـــو الـــذي اعُتمـــد    - احلكـــم لـــصدور
املــستقلة  احلــصانات مــن أنــواع ثالثــة تــشكيل إىل يفــضي أن ذلــك شــأن فمــن. )٦٧٠(القــضائية
 القـضائية  الواليـة  مـن  واحلـصانة  احلكـم،  لـصدور  الـسابقة  اجلربيـة التـدابري    من احلصانة: إجرائيا

 لـصدور  الـسابقة  اجلربيـة التـدابري    مـن  باحلـصانة  يتمتـع  املعـين  الفـرد  كـان  إذا عمـا  النظـر  بغض(

__________ 
املسألة يف هذه القضية ال تتعلق ” (٦٠٢، املرجع السالف الذكر، الصفحة re Grand Jury Proceedingsقضية  )٦٦٨(

 ).“الدعاوى ، بل مبا إذا كان مجيع أفرادها يتمتعون باحلصانة منمدنياعائلة ماركوس مسؤولة مبا إذا كانت 
 .٦١٢، املرجع السالف الذكر، الصفحة Zappalà :انظر )٦٦٩(
 ١٨ املـادة    ،٢٠٠٤ لعـام    قارن يف اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبصانات الدول وممتلكاهتا مـن الواليـة القـضائية               )٦٧٠(

 احلــصانات الالحقــة لــصدور( مــن املرجــع نفــسه ١٩مــع املــادة ) املتعلقــة باحلــصانات الــسابقة لــصدور احلكــم(
يـستند إىل حقيقـة     ”بعض الوفود رأت أن هـذا التمييـز         وقد أشري يف تقرير رئيس الفريق العامل إىل أن          ). احلكم

هكـذا  [أن نطاق حصانة الدول ينبغي أن يكون أوسع فيما يتعلق بـاإلجراءات اجلربيـة الـسابقة لـصدور احلكـم                     
اتفاقيـة  . “]هكـذا وردت يف الـنص     [منه فيما يتعلق باإلجراءات املتخذة بغية تنفيذ حكـم مـا            ] وردت يف النص  

كاهتا من الوالية القضائية، تقرير رئيس الفريـق العامـل، اللجنـة الـسادسة، الـدورة الرابعـة                  حصانات الدول وممتل  
بيد أن وفودا أخرى مل تؤيد التمييز بـني اإلجـراءات اجلربيـة         . ٣٥، الفقرة   A/C.6/54/L.12واخلمسون، الوثيقة   

ة موضع نقاش مطول يف إطار السابقة لصدور احلكم واإلجراءات اجلربية الالحقة لصدوره، وكانت هذه املسأل     
انظر اتفاقية حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية، تقرير رئيس الفريق العامل، اللجنـة              . الفريق العامل 

 .٨٣- ٥٣، الفقرات A/C.6/55/L.12السادسة، الدورة اخلامسة واخلمسون، الوثيقة 
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 حـصانة  أي منح رفض حالة يف (احلكم لصدور الالحقة اجلربية التدابري من واحلصانة ،)احلكم
 ).حكم وصدور القضائية، الوالية من

ي أعمـال   ففـ . وينبغي أيضا متييز احلصانة من التنفيذ عن مفهوم حرمة مسؤول الدولـة            - ٢٣٥
ستخدم فيمـا يتعلـق باملمتلكـات، أو        يـ تنفيذ  معهد القانون الدويل، كان مصطلح احلصانة من ال       

رمـــــة فيمـــــا يتعلـــــق احل، يف حـــــني اســـــتخدم مـــــصطلح )٦٧١(بـــــرئيس الدولـــــة أو احلكومـــــة
بيد أن املفهومني مترابطان ارتباطا وثيقا، ألن من شـأن احلجـز التحفظـي أو             . )٦٧٢(باألشخاص

 االتـسليم هبـذ   وقـد مت    . أيضا أن ينطويا على خطر انتـهاك حـصانة مـسؤول الدولـة            احلكم  تنفيذ  
الــذي اقترحــه املقــرر اخلــاص ســومبونغ سوشــاريتكول يف  ) ٢ (٢٥يف مــشروع املــادة التــرابط 

ال جيـوز اختـاذ     ”نص علـى أنـه      يـ ي  ذالوسياق حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية،        
كــان مــن دولــة إذا الأو رئــيس ية للعاهــل شخــصالمتلكــات امل ضــدحجــز أو تنفيــذ أيــة تــدابري 

ويف قـــضية . )٦٧٣(“مـــسكنهحرمـــة  أو يةشخـــصال تـــه حرمانتـــهاك دون املمكـــن اختاذهـــا غـــري
فان دين وينغريت، يف رأيها املخالف، إىل أنـه يف حـني            اخلاصة  ، أشارت القاضية    القبضب مراأل

ــة       ــرم حــصانة وزراء اخلارجي ــا مل حتت ــة رأت يف منطــوق احلكــم أن بلجيك ــدين أن احملكم املتقل
ــة القــ  ملناصــبهم ــة وحرممــن الوالي ــهمضائية اجلنائي ــإن احلكــم ال يفــسر  ”، ت كلمــة املقــصود بف

__________ 
وز أن ختضع املمتلكات الشخصية لرئيس الدولة املوجـودة         ال جي ” (٤، املادة   ٢٠٠١قرار اعتمده املعهد يف عام       )٦٧١(

يف أراضـــي دولـــة أجنبيـــة ألي مـــن تـــدابري التنفيـــذ، باســـتثناء تـــدابري تنفيـــذ حكـــم هنـــائي صـــادر حبـــق رئـــيس  
 ).“املعين الدولة

 ).“ دولة أجنبيةإقليميتمتع شخص رئيس الدولة باحلرمة عندما يكون يف ” (١املرجع نفسه، املادة  )٦٧٢(
، الــذي اقترحــه املقــرر اخلــاص، ســومبونغ سوشــاريتكول، يف تقريــره الــسابع، املرجــع   )٢ (٢٥مــشروع املــادة  )٦٧٣(

 ، بـصيغته الـواردة يف  ٢٥ وكما سبقت مناقشته أعاله، مل حيـتفظ مبـشروع املـادة        .٥٥السالف الذكر، الصفحة    
، اسـتثناء اسـتبدال تلـك املـادة بـشرط     وكـان سـينكلري قـد اقتـرح أصـال        .  يف الصيغة النهائية للمواد    ،اجلزء األول 

املمتلكـات  التدابري اجلربية فيما يتعلـق ب  رد فيه إشارة مباشرة إىل      تبصورة صرحية، لكن    ‘ حرمة’ترد فيه كلمة     ال
التـدابري  ال متس هذه املواد بنطاق احلصانة، سواء كانت حصانة من الوالية القـضائية أو حـصانة مـن                   ”: اخلاصة

باألعمـال   اخلاصة، اليت يتمتع هبا ملك أو رئيس دولة مبوجب القانون الدويل فيما يتعلـق             اجلربية ضد املمتلكات  
سـينكلري، الفقـرة    املرجـع الـسالف الـذكر،       ،  ١٩٤٤مـوجز وقـائع اجللـسة       . “اليت اضطلع هبا بـصفته الشخـصية      

د فيها نص أعـم هـو       سقطت هذه اإلشارة املرجعية يف الصيغة اليت اعتمدت يف القراءة األوىل، إذ ور            وقد أُ  .٢٦
باالمتيازات واحلصانات املمنوحة مبقتضى القـانون الـدويل لرؤسـاء الـدول بـصفتهم              ... ال ختل هذه املواد     ”أنه  

، )اجلـزء الثـاين   (، اجمللـد الثـاين      ١٩٨٦ ... حوليـة املعتمـد يف القـراءة األوىل،       ) ٢(٤مشروع املـادة     .“الشخصية
 الـذي أصـبح    -  هبـذا الـنص يف الـصيغة النهائيـة ملـشروع املـادة             وقـد احـُتفظ   .  مـن الـنص اإلنكليـزي      ٩الصفحة  

، )اجلــزء الثــاين(، اجمللــد الثــاين ١٩٩١...  حوليــة. ١٩٩١عــام يف  واعتمــدهتا اللجنــة - )٢( ٣مــشروع املــادة 
 .٤٧الصفحة 
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ــة’ ــة   ‘حرم ــني   . )٦٧٤(“‘حــصانة’، ويكتفــي بوضــعها إىل جانــب كلم ــز ب ــت التميي ــد حاول وق
إصـدار اهتـام أو اسـتدعاء    رمبا يكـون  ”املفهومني، مشرية إىل أنه يف حالة احلصانة الدبلوماسية،   

يـرجح أن ينتـهك حرمـة       ذ اإلجراءات ذات الصلة     لكن تنفي  مع احلصانة الدبلوماسية،     متعارضا
 حمكمـة العـدل الدوليـة، يف حكـم صـادر عنـها مـؤخرا يف        أشـارت وقـد  . )٦٧٥(“مبعوث الدولة 

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية، الـيت تتنـاول               ٢٩املـادة   إىل  ،  جيبويت ضد فرنسا  قضية  
 إىل وكالـة األنبـاء الفرنـسية بـصورة     البالغ الـذي نقـل    ”احلرمة، فيما يتعلق بادعاء جيبويت بأن       

متثل انتهاكا لسرية التحقيقات، وكـان ينطـوي علـى معلومـات بـشأن اسـتدعاء رئـيس دولتـها                    
 .)٦٧٦(“شرفها وكرامتهاب مسالإلدالء بشهادته، كان ينبغي أن يعترب 

 مـن  احلـصانة  مـن  نطاقـا  أوسـع  احلـاالت  بعـض  يف تعتـرب  التنفيذ من احلصانة أنويبدو   - ٢٣٦
ــةالو ــة، حــصانة ســياقويف  .القــضائية الي ــذ، مــن احلــصانة أن روســو يؤكــد الدول ــا التنفي  وفق

 تنطـوي  مـا  ألن القـضائية  الواليـة  من احلصانة من نطاقا أوسع هي السائدين، والفقه للممارسة
 يف أيـضا  (وفيغا كاهايل ويشري. )٦٧٧(أكرب األجنبية الدولة لسيادة بالنسبة حمتمل ضرر من عليه

__________ 
م الـصادر  يف معـرض اإلشـارة إىل احلكـ    (٧٥، الفقرة Van den Wyngaertاخلاصة  ةانظر الرأي املخالف للقاضي )٦٧٤(

 )).٢( ٧٨، الفقرة األمر بالقبض يف قضية
 J. Brown, “Diplomatic Immunity: State Practice under the Vienna إىليف معـرض اإلشـارة  (املرجـع نفـسه    )٦٧٥(

Convention on Diplomatic Relations”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 37 (1988) 

p. 53 ة بـ نقار، م Cosnard        عتـرب أن حرمـة رؤسـاء        يُ حيـث  (٣١٢، الـصفحة    )١٩٩٩(، املرجـع الـسالف الـذكر
الــــدول الــــسابقني ال تنطبــــق إال باملقــــدار الــــذي ال حتــــول فيــــه حــــصاناهتم مــــن الواليــــات القــــضائية دون   

 ).جنائيا مالحقتهم
  :١٧٥، والفقرة ١٧٤، الفقرة جيبويت ضد فرنساقضية  )٦٧٦(

أنه لو قدمت هلا جيبويت دليال على أن هذه املعلومات السرية قد نقلـت مـن مكاتـب                  تالحظ احملكمة   ”      
السلطة القضائية الفرنسية إىل اإلعالم، ملثّل هذا العمل، يف سـياق الزيـارة الرمسيـة لـرئيس دولـة جيبـويت           
ا إىل فرنسا، ال انتهاكا للقانون الفرنـسي فحـسب، بـل وكـذلك انتـهاكا مـن جانـب فرنـسا لاللتزاماهتـ                      

لكن يتعني على احملكمة أن تـسلم بأهنـا ال متلـك أي دليـل قـاطع يثبـت أن الـسلطات القـضائية                  . الدولية
  .“الفرنسية هي مصدر تعميم املعلومات السرية املعنية

ــستقل للقاضــي اخلــاص يوســف          ــرأي امل ــارن مــع ال ــان  (ق ــرب أن نقــل  )٥٥-٥٤وال ســيما الفقرت ــذي يعت ، ال
دعاء لإلدالء بالشهادة إىل وسائل اإلعـالم، ونـشرها عنـدما كـان رئـيس جيبـويت يف                  املعلومات املتعلقة باالست  

ولالطـالع علـى اسـتنتاج مماثـل، انظـر الـرأي            . فرنسا حلـضور مـؤمتر دويل، قـد شـكال مـسا بكرامتـه وشـرفه               
وعلى عكس ذلك، أشـار القاضـي سـكوتنيكوف، يف رأيـه املـستقل،              . ١٣املستقل للقاضي كوروما، الفقرة     

ــادة  إىل أ ــة الــشخص وال تــنص علــى     ٢٩ن أحكــام امل ــا تتعلــق حبرم ــة فيين ــارير  ” مــن اتفاقي ــة مــن التق احلماي
  ).٢٠الفقرة  (“اإلعالمية السلبية

حــسب الفقــه واملمارســة الــسائدين، فــإن نطــاق  ” (١٦، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  Rousseau :انظــر )٦٧٧(
 ما يترتب عليـه مـن إخـالل       والية القضائية بالنظر إىل جسامة      احلصانة من التنفيذ أوسع من نطاق احلصانة من ال        

انظر  ).“اسيادة الدولة األجنبية، فاستخدام التدابري اجلربية ضد دولة ما يتعارض يف مجيع األحوال مع استقالهل    ب
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 يتعلـق  فيمـا  الدولـة  حلـصانة  التقييديـة  النظريـة  اعتمـاد  بعـد  حـىت  أنـه  إىل) الدولـة  حـصانة  سياق
 مـن  احلـصانة  سـياق  يف سـادت  الـيت  هـي  للحـصانة  املطلقة النظرية فإن الدعاوى، من باحلصانة
 مـن  احلصانة على القائمة الدفاع حجج إفشال يف الفرد املتقاضي ينجح فقد” وبالتايل التنفيذ،

 سيــشعر مــا ســرعان لكنــه أجنبيــة، دولــة ضــد يرفعهــا حبتــة جتاريــة دعــوى رإطــا يف الــدعاوى
 املتعلقـة  املـواد  مـشاريع  شـرح  يف ويـشار . )٦٧٨(“الصادر احلكم تنفيذ إىل مساعيه يف باإلحباط
 املعقــل” باعتبارهــا التنفيــذ مــن احلــصانة إىل القــضائية الواليــة مــن  وممتلكاهتــاالــدول حبــصانات
 سـيادة  ذات دولـة  أليـة  ميكـن  ال أنـه  بـه  املسلم من كان إذا” أنه ويبني “الدول حلصانة األخري

 ،)سـيادة لنـد علـى نـد        ال (الـسيادة  يف تـساويها  أخـرى  دولـة  علـى  الـسيادية  سـلطتها  متارس أن
 أو التنفيـذ  طريـق  عـن  جربيـة  إجـراءات  أيـة  ممارسـة  إمكـان  عـدم  أوىل بـاب  مـن  ذلـك  عن ينتج

 أيــضا تـبني  وقـد . )٦٧٩(“وممتلكاهتــا أخـرى  دولـة  ضــد الـدول  إحـدى  ســلطات قبـل  مـن  القـسر 
 فيمـا  نطاقـا،  أوسـع  التنفيـذ  مـن  احلـصانة  كـون  يف املتمثلـة  نفـسها،  األساسية الرتعة هذه وجود
 مـر األ قضية يف الدولية العدل حمكمة أشارت املثال، سبيل فعلى. الدول مسؤويل حبصانة يتعلق
 املتـهم  يـشغله  الـذي  اخلارجية وزير منصب” أن على ينص املعين القبضب مراأل أن إىل القبضب

 سـبيل  علـى  قـررت،  أهنـا  بيد ،“التنفيذ ومن القضائية الوالية من باحلصانة يتمتع جيعله ال حاليا
يف إقلـيم    الصفة هبذه هبم يرحب الذين الدول ممثلي جلميع” التنفيذ من احلصانة منح االستثناء،
 .)٦٨٠(“)‘رمسية زيارات’ يف(بلجيكا 

  

__________ 
إن التنازل الـصريح عـن احلـصانة مـن الواليـة      ” (٦٥٩، الصفحة )٢٠٠٣(، املرجع السالف الذكر Shawأيضا  
 ).“ال يعين حبد ذاته التنازل عن احلصانة من التنفيذ..ائية القض

ــر )٦٧٨( ــصفحة   Vega و Kahale :انظـــ ــذكر، الـــ ــسالف الـــ ــع الـــ ــسه،   . ٢١٧، املرجـــ ــع نفـــ ــضا املرجـــ ــر أيـــ   انظـــ
يف الواليـات    قانون احلصانات السيادية األجنبيـة    يف معرض اإلشارة إىل      (٥٣ واحلاشية   ٢٢٢-٢٢١الصفحتان  

صانة من التنفيذ لتصبح أكثر متشيا مع القواعد املتعلقة باحلصانة من الدعاوى مبوجـب    عدل قواعد احل  ”املتحدة  
رفـع فيهـا دعـوى ضـد الدولـة           يف مجيـع احلـاالت الـيت تُ        جـائز التنفيـذ ال يـزال غـري        ”، بيـد أن     “النظرية التقييدية 

فــع دعــوى علــى  ترمث،  مــاحتــصل علــى عقــد بــشأن طــالء ســفارةيتعلــق جبهــة  مثــال ويــساق هنــاك. “األجنبيــة
احلكومة األجنبية بسبب إخالهلـا بأحكـام العقـد مبوجـب االسـتثناء املتعلـق بالنـشاط التجـاري الـوارد يف قـانون                        

، ولكن قد يتعـذر عليهـا احلـصول علـى تعويـضات مبقتـضى       )FSIA § 1605(a)(2)(احلصانات السيادية األجنبية 
 مـن   )٢) (أ(١٦١٠جنبيـة عـن حـصانتها، ألن املـادة          احلكم الـصادر يف القـضية يف حالـة عـدم تنـازل الدولـة األ               

 املمتلكات املستخدمة مـن أجـل النـشاط          األحكام الصادرة على    تنفيذ  تقصر قانون احلصانات السيادية األجنبية   
 ).التجاري الذي رفعت الدعوى استنادا إليه

 .١٨من شرح املادة ) ٢(، الفقرة ١٢٨، الصفحة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩١ ... حولية )٦٧٩(
 .٦٨، الفقرة األمر بالقبضقضية  )٦٨٠(
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  بأعمال جرميةغري املتهمني حتديدا بارتكاب يل الدول حصانة مسؤو  )ب(  
عنـد اهتـامهم    إال  احلـصانة   ال يـستفيدون مـن      جيب النظر فيما إذا كان مسؤولو الدول         - ٢٣٧

يف ظـروف أخـرى كـذلك، مثـل اسـتدعائهم           يـستفيدون منـها حـىت       بارتكاب عمـل جرمـي أم       
، يبدو أن االجتاه العام مييل امتـداد        ورغم أن املمارسة حمدودة للغاية    . للشهادة يف دعوى جنائية   

هـم  املتهمني   مسؤويل الدول غري  أيضا  نظام أجنيب للعدالة اجلنائية لتشمل      سلطات  احلصانة من   
نظـرت دائـرة االسـتئناف يف        ،املدعي العـام ضـد بالسـكيتش      في قضية   ف. بعمل جرمي أنفسهم  

دارها أمر إحضار وإبراز مـستندات      احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف إمكانية إص       
. ضــد املتــهمنياملرفوعــة لــوزير دفــاع مجهوريــة كرواتيــا ليعــرض وثــائق معينــة تتعلــق بالقــضية   

 ملـسؤويل الـدول     “مـة لزِأوامر مُ ”إصدارها  جواز  عدم  إىل  وخلصت دائرة االستئناف باإلمجاع     
رارهـا إىل أن احلـصانة       يف تعليـل ق    التحديد وأشارت على وجه     ،)٦٨١(املتصرفني بصفتهم الرمسية  

ــراز مــستندات     ــة ملــسؤويل الــدول متنعهــا مــن إصــدار أمــر إحــضار وإب  ورغــم أن .)٦٨٢(الوظيفي
دائــرة االســتئناف فــإن القــضية تتعلــق باحلــصانة أمــام حمكمــة دوليــة ال حمكمــة جنائيــة وطنيــة،   

كم إىل أن ممارســـة الـــسلطة القـــضائية للمحكمـــة تتبـــع قواعـــد مماثلـــة ملـــا تتبعـــه احملـــا أشـــارت 
 .)٦٨٣(الوطنية

وباملثــــل، يف حكــــم مــــدين صــــادر عــــن احملكمــــة اإلداريــــة االحتاديــــة يف أملانيــــا          - ٢٣٨
)Bundesverwaltungsgericht( ،  ــضية الطعــن ــة طلــب جلــوء مقــدم مــن    يف ق يف رفــض احلكوم

أمـام احملكمـة    وزير الـدفاع اهلنـدي      مناقشة   طلب ملتمس اللجوء     ،)٦٨٤(تاميلي من سري النكا   
مس اللجوء بأن القوات اهلندية شاركت يف أعمـال القتـل العـشوائي للتـاميليني               لدعم ادعاء ملت  

__________ 
 .Prosecutor v. Blaškić, Subpoena decision, Disposition, para. 2: انظر )٦٨١(
يف حالة اعتزام القاضي أو الدائرة األمر بإبراز مـستندات، أو  ”ختلص احملكمة إىل أنه . ٣٨املرجع نفسه، الفقرة    )٦٨٢(

جيب الرجوع إىل الدولة املعنية لكـون تلـك األعمـال    إنه على مشتبه هبم، إىل غري ذلك، ف   أدلة، أو القبض    حجز  
 .٤٣املرجع نفسه، الفقرة . “أو مسؤوليهاأجهزهتا تتضمن تصرفات للدولة أو 

أي ”السيادة، فـإن  يف  لدول متساوية “أفقي”يف منوذج حيث ذهب إىل القول إنه  . (٥٤املرجع نفسه، الفقرة     )٦٨٣(
، أو اسـتجواب الـشهود، إىل   حجـز املـستندات  مجـع األدلـة، أو   (ن مظاهر التحقيق أو النشاط القـضائي      مظهر م 

الـسلطات املختـصة يف الدولـة متلقيـة     يقتـصر القيـام بـه علـى         تطلبه إحدى الدول املتعاقدة، يـتعني أن        ) غري ذلك 
احملكمـة  وضـع  هبا يتسم اليت ألولوية اتلك الدول تتبع هذا النهج ذاته إزاء احملكمة الدولية، رغم ” وأن  “الطلب

 .“‘األفقي’الدولية مبوجب النظام األساسي ومركزها 
 ,Bundesverwaltungsgericht (Federal Administrative Court), Judgment of 30 September 1988: انظــر )٦٨٤(

Deutsches Verwaltungsblatt 1989, p. 261 et seq.الــــدول ةارســــ، واملــــوجز يف قاعــــدة بيانــــات مم 
حبــــصانات الــــدول، اخلاصــــة بلجنــــة املستــــشارين القــــانونيني املعنيــــة بالقــــانون الــــدويل العــــام  يتعلــــق فيمــــا

ــا جمللــس والتابعــة ــشبكي ، أوروب ــع ال ــرد يف املوق  /http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation: وي

public_international_law/State_Immunities/ )٢٠٠٨مارس / آذار٣ليه آخر مرة يف  عاُطلع.( 
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ــة  ورفــضت . يف ســري النكــا  ــة االحتادي ــب، حيــث خلــصت إىل أن   احملكمــة اإلداري هــذا الطل
احلصانة الالحمدودة اليت تتمتع هبا الدول ذات السيادة متتـد لتـشمل املـسؤولني املتـصرفني باسـم               

 التحديـد إصـدار أوامـر إحـضار تطالبـهم بالـشهادة فيمـا يتعلـق                 تلك الـدول، ومتنـع علـى وجـه        
ورغـم أن  .  على أال تكون هناك أحكام ختص املوضوع يف معاهدة مـا ،بتلك األعمال السيادية  

وزير الدفاع نفسه غري متـهم بارتكـاب عمـل جرمـي، خلـصت احملكمـة إىل أن شـهادته ختـص                   
ــة املنتــشرة يف ســري النكــا، ود   وافعهــا وتــصرفاهتا الرمسيــة، ومــن مث فــإن   مهمــة القــوات اهلندي

احملكمة أن الـوزير غـري ملـزم قانونـا          استنتجت  وبالتايل  . شهادته تتعلق بال شك بأعمال سيادية     
 .)٦٨٥(جملاملة الدوليةااعد وبذلك مبوجب قال هو مطالب بالشهادة وباإلدالء 

علـى وجـه اخلـصوص،      و. لقانون الدبلوماسي عند الرجوع ل  كما جيد هذا املبدأ تأييدا       - ٢٣٩
علـى اإلدالء   املبعـوث الدبلوماسـي     ال ُجيـرب    ” هتنص اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسـية علـى أنـ         

ممثلــو جيــرب ال ”ه  علــى أنــ١٩٦٩ وباملثــل، تــنص اتفاقيــة البعثــات اخلاصــة لعــام .)٦٨٦(“شهادةبــ
 .)٦٨٧(“ةاإلدالء بشهادعلى الدولة املوفدة يف البعثة اخلاصة وموظفوها الدبلوماسيون 

احلـصانة علـى مـسؤويل الـدول غـري          سـريان   ومؤخرا، نوقش بشكل مطول إىل حـد مـا           - ٢٤٠
بعـض مـسائل    يف املرافعـات اخلطيـة والـشفوية يف قـضية           وذلـك   املتهمني بارتكاب عمـل جرمـي،       
 بعـد حـىت وقـت إعـداد      حكما رغم أن احملكمة مل ُتصدر       ،)٦٨٨(املساعدة املتبادلة يف اجملال اجلنائي    

هــذا النقــاش ختــص إصــدار األمهيــة يف وعلــى وجــه اخلــصوص، فــإن املــسألة ذات . اســةهــذه الدر
 للـشهادة لـرئيس مجهوريـة جيبـويت تطلـب شـهادته فيمـا               ينالسلطات القضائية الفرنسية استدعاء   

القـضية املرفوعـة ضـد    ”يف جمهـول   يتصل بشكوى جنائيـة بـالتحريض علـى الـشهادة الـزور ضـد               
. )”Case against X for the murder of Bernard Borrel“( “الغتيــال برنــار بوريــلجمهــول 

الـشهادة ألن حـصانة رئـيس الدولـة       اإلدالء ب ودفعت جيبويت بأن رئيـسها يتمتـع باحلـصانة مـن            
على أنـواع أخـرى مـن األعمـال الـيت      تسري أيضا ، بل   القضائية اخلصومةتسري على نتائج     ال

__________ 
 .املرجع نفسه )٦٨٥(
 .)٢( ٣١املادة  )٦٨٦(
 .)٣( ٣١املادة  )٦٨٧(
 Memorial of the Republic of Djibouti, 15 March 2007, paras. 133-138; Counter-Memorial of the: انظـر  )٦٨٨(

French Republic, 13 July 2007, paras. 4.6-4.27; Djibouti, CR 2008/1 (21 January 2008)  
(van den Biesen), pp. 36-37, 50-51; France, CR 2008/5 (25 January 2008) (Pellet), pp. 25-40; Djibouti, CR 

2008/6 (28 January 2008), (van den Biesen), pp. 18-26; France, CR 2008/7 (29 January 2008) (Pellet), 

pp. 40-45. 
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مـر  األ وباإلشارة إىل قضية     .)٦٨٩( الدول بالشهادة  يتخذها القضاة ومن بينها حماولة إلزام رؤساء      
 “ ينتــهك حــصانة]بــالقبض[جمــرد إصــدار أمــر  ” الــيت خلــصت فيهــا احملكمــة إىل أن  القبضبــ

لشهادة أمـرا علـى   ل دفعت جيبويت بأنه بينما ال يعد إصدار استدعاء   ،)٦٩٠(مسؤول الدولة املعين  
ومـن مث   املـستدَعى   للـشخص   قيـد   ممثل أمر القبض، فإنه بـال شـك عمـل           اجلرب  نفس القدر من    
 االسـتدعاء   من ويبدو أن فرنسا تقبل بسريان حصانة رئيس الدولة          .)٦٩١(بشأنهتسري احلصانة   

بــأن االســتدعاء موضــع النظــر كــان دعــوة غــري ملزمــة لكنــها تــزعم امللــزم باحلــضور للــشهادة، 
فعت فرنـسا    ويف هذا الصدد، د    .)٦٩٢(الشهادة ومن مث كان ميكن رفضها دون عواقب       لإلدالء ب 

 على األعمال اليت ميكن أن تسفر عن القبض علـى الـشخص أو الـيت         إال  بأن احلصانة ال تسري     

__________ 
املفهـوم األحكـام املتعلقـة      هذا  يشمل   ال” (١٣٤املرجع السالف الذكر، الفقرة     ذكرة مجهورية جيبويت،     م انظر )٦٨٩(

األعمـال  األعمال الـيت يتخـذها القاضـي، مبـا يف ذلـك             ا أخرى من    جبوهر الرتاع فحسب، بل يشمل أيضا أنواع      
 ).“املستخدمة حملاولة إجبار األشخاص املعنيني على الشهادة

 .٧٠الفقرة ، األمر بالقبض  قضيةانظر )٦٩٠(
أن جدير بالـذكر أنـه يف هـذا اخلـصوص،            (١٣٥، املرجع السالف الذكر، الفقرة       مذكرة مجهورية جيبويت   انظر )٦٩١(

، نظرت يف كيفية أن إصدار وتعمـيم أمـر دويل بـالقبض شـكل انتـهاكا للقواعـد       األمر بالقبض يف قضية   احملكمة  
 احملكمـة يف هـذا الـسياق إىل أن إصـدار األمـر              توأشـار . ا العمل ونطاقـه   املنظمة للحصانة فيما يتعلق بطابع هذ     

يعـد   وبينمـا ال  . ‘الـتمكني مـن القـبض     يتـوخي   لسلطات القضائية البلجيكية    عمال ل يشكل  ’بالقبض يف حد ذاته     
باملقارنـة مـع األمـر بـالقبض، فإنـه وال شـك ينطـوي علـى عنـصر              جربيـا   االستدعاء للشهادة يف حد ذاتـه عمـال         

مــع أيـضا  يتنــاىف فهــذا اإلخطـار بالتـايل   : الـذي ُيرســل إىل الـشخص املُـستدَعى   بـاملثول  بـسبب اإلخطــار  ي جـرب 
 .)“احلصانة من الوالية القضائية

ــضادة،   انظــر )٦٩٢( ــسية امل ــة الفرن ــذكرة اجلمهوري ــرات    م ــذكر، الفق ــسالف ال ســيما   وال١٢-٤ إىل ٦-٤املرجــع ال
وهـو  (ممثـل سـلطة أجنبيـة       إىل  رسل من خالل القنـوات الدبلوماسـية        إن االستدعاء للشهادة امل   ” (١١-٤ الفقرة

ي التـزام علـى الـشخص املوجـه     أما هو إال دعوة ال تفرض ) بوضوح وبال منازعاألجنبية  ميثله رئيس الدولة     ما
، وال سيما الصفحة ٣٥-٣٣ و ٣١-٢٨، الصفحات France, CR 2008/5 (25 January 2008) (Pellet) ؛)“إليه
دعوة األشخاص املتمتعني باحلماية الدولية للشهادة     مينع بالتأكيد   ال  ...  إن القانون الدويل  ” (.١٥قرة  ، الف ٢٨

 عـن التحقيـق أي   ة املـسؤول ةومل يكـن لـدى القاضـي   ” (٢١، الفقرة   ٣٠؛ الصفحة   )“فيما يتصل بتحقيق جنائي   
ــريض   ــة بتع ــذه ني ــن أشــكال       ه ــويت ألي شــكل م ــن جيب ــستوى م ــة امل ــد الشخــصيات الرفيع ــاجلربالتهدي ؛ )“ب

يف نظـام القـانون   لرجـال القـانون     أكثـر    ابـدو مألوفـ   يقـد   وعلى سبيل القياس الذي     ” (٢٣، الفقرة   ٣١ الصفحة
 املثـول للـشهادة اسـتجابة ألمـر اإلحـضار، أمـا الـسفري والـرئيس فيـدعيان          ...‘العادي’العام، جيب على الشاهد     

ــام بــذلك  دعــت القاضــية كِلُمــان رئــيس  ”. (٢٦، الفقــرة ٣٣فحة ؛ الــص)“بإرادهتمــا احلــرة ودون هتديــد للقي
؛ ممـا يعـين أهنـا       ]أي شاهد ممثل قانونيـا    [مجهورية جيبويت لإلدالء بشهادته بصفته شاهدا عاديا ال شاهدا مؤازراً           

مل تعتــرب أن هنــاك أي هتمــة منــسوبة إليــه، وبالفعــل، مل يكــن ذلــك اســتدعاء عاديــا للــشهادة بــل دعــوة لــإلدالء  
ومـن الـصعب أن نفهـم كيـف متثـل      ” (٣١، الفقـرة  ٣٥؛ الصفحة  )“باجلرب تنطوي على أي هتديد      بالشهادة مل 

 ).“رئيس الدولةمسا بكرامة ، باجلربدعوة بسيطة لإلدالء بالشهادة، مل يصحبها أي هتديد 
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ومـن مث تـؤثر     (حتد من حريتـه يف إجنـاز مهامـه علـى الـصعيد الـدويل                أن  ، بصفة أعم،    من شأهنا 
  : أنه وخلصت فرنسا إىل)٦٩٣().على سري العالقات الدولية لدولته

ــيس مج  ”   ــهك حــصانات رئ ــويت، أو  مل ُتنت ــة جيب ــالطبع  هوري ــه ب ــه ، متــس كرامت بدعوت
  لإلدالء بشهادته، حيث كان له مطلق احلرية يف قبول الدعوة أو رفضها؛ 

قواعـد  للوهذه الدعوة، اليت مل يصحبها أي إكراه أو هتديد، متتثل من مجيع النواحي              ”  
  ؛بادئ القانون الدويل السارية على رؤساء الدول األجنبيةملالدبلوماسية و

الـستار علـى هـذا املوضـوع، وهـو       أديل  يله اإلدالء بشهادة خطيـة      جرفض الرئيس   بو”  
تربيـره ومل يـتم تربيـره، وأي قـرار مـن احملكمـة هبـذا الـشأن يعـد يف كـل                يلزم  رفض مل   

 .)٦٩٤(“ موضوعاألحوال دون

ن وألغراض هذه الدراسة، من املالحظ أن اجلدل القائم بني الطرفني يتعلق مبا إذا كـا               - ٢٤١
 ويبـدو أن    .)٦٩٥(االستدعاء للشهادة يدخل يف الفئة امللزمة أم غري امللزمة وفقا للقانون الفرنسي           

حصانة الدولـة علـى االسـتدعاء امللـزم     تسري ن على أنه مبوجب القانون الدويل،     االطرفني متفق 
ألنـه  ) حىت وإن ُوجه لرئيس دولـة غـري متـهم بـشكل مباشـر بارتكـاب عمـل جرمـي                   (للشهادة  
فيما يتعلق باالستدعاء غري امللـزم للـشهادة        ال ُيعتد هبا    قيدا خارجيا على تصرفاته، بينما      يشكل  

وأقـــرت احملكمـــة يف حكمهـــا بـــأن االســـتدعاء للـــشهادة  . ألن لـــرئيس الدولـــة حريـــة جتاهلـــه 
 إال أن   )٦٩٦(“سلطة تقييديـة   ”ضه لـ ينتهك حصانة رئيس الدولة من الوالية القضائية إذا عرَّ         رمبا

رأت أن األمر مل يكن كذلك بالنسبة لالستدعاء للـشهادة املوجـه مـن قاضـية التحقيـق                احملكمة  
وأشــارت احملكمــة إىل أن االســتدعاء للــشهادة الــصادر يف  . الفرنــسية إىل رئــيس دولــة جيبــويت 

  :٢٠٠٥مايو /أيار ١٧
أصـول   مـن قـانون      ١٠٩ا يف املـادة     هـ املنـصوص علي  اجلربيـة   تـدابري   الطـا ب  بمل يكن مرت  ”  

واقع سوى دعوة للـشهادة، ولـرئيس الدولـة    الاجلنائية الفرنسي؛ ومل يكن يف  فعات  املرا
حلصانات اليت يتمتع هبـا     متس با وبناء على ذلك، فإن فرنسا مل       . حرية قبوهلا أو رفضها   

__________ 
 .٩-٤ املرجع السالف الذكر، الفقرة  مذكرة اجلمهورية الفرنسية املضادة،انظر )٦٩٣(
 .France, CR 2008/5 (25 January 2008) (Pellet), p. 40, para. 47: انظر )٦٩٤(
 Djibouti, CR 2008/6 (28 January 2008), (van den Biesen), pp. 18-26; France, CR :انظـر علـى سـبيل املثـال     )٦٩٥(

2008/7 (29 January 2008) (Pellet), pp. 40-45. 
 .١٧٠ الفقرة ،جيبويت ضد فرنسا قضية انظر )٦٩٦(



A/CN.4/596  
 

08-29073 207 
 

، حيــث مل يتحمــل أي التــزام فيمــا يتــصل اجلنائيــةرئــيس الدولــة مــن الواليــة القــضائية 
  .)٦٩٧(“بوريلقضية بالتحقيق يف 

  :، الحظت احملكمة أن٢٠٠٧ فرباير/ شباط١٤فيما يتعلق باالستدعاء للشهادة الصادر يف و
موافقة رئيس الدولة كانـت مطلوبـة صـراحة يف طلـب املثـول للـشهادة الـذي أُحيـل                    ”  

وال ميكـن أن يكـون هـذا        . السلطات ويف الشكل الذي يـنص عليـه القـانون         عن طريق   
 القـــضائية الـــيت يتمتـــع هبـــا رئـــيس دولـــة  التـــدبري قـــد أخـــل باحلـــصانات مـــن الواليـــة 

  .)٦٩٨(“جيبويت
__________ 

مل يـصدر وفقـا لإلجـراءات       وإن  هـذا االسـتدعاء للـشهادة       فـإن   ووفقـا للمحكمـة،     . ١٧١املرجع نفسه، الفقرة     )٦٩٧(
درجـة  ال يرقـى إىل     ذلـك    فـإن  اجلنائية الفرنسي، أصول املرافعات    من قانون    ٦٥٦الرمسية اليت تنص عليها املادة      

رؤساء الدول األجانب من الوالية القضائية اجلنائية       فرنسا اللتزاماهتا الدولية فيما يتعلق حبصانة       قامت به   انتهاك  
مل تتــصرف وفقــا لقواعــد ”أن احملكمــة الحظــت أن قاضــية التحقيــق الفرنــسية غــري ). ١٧٣الفقــرة (وحرمتــهم 

وأن وزارة اخلارجيــة الفرنــسية كــان يــتعني عليهــا تقــدمي ) ١٧٢الفقــرة  (“ةاجملاملــة الواجبــة لــرئيس دولــة أجنبيــ
  ).١٧٣  و١٧٢الفقرتان (يبويت اعتذار للرئيس اجل

ومن مث تقر احملكمة بأن القانون الـدويل يفـرض علـى الدولـة املُـسَتقبِلَة التزامـا بـاحترام حرمـة رؤسـاء                        ”      
سـتار  وُتفَـسَّر احلرمـة علـى أهنـا احلـصانة مـن كـل التـدخالت سـواء حتـت           . وكرامتـهم شـرفهم  الدول و 

باحلمايـة سـواء    ،  الدولـة املُـسَتقبِلَة   جانـب   اص مـن    القانون أو احلقوق أو غري ذلك، وتوحي بواجب خـ         
فرنـسا رئـيس الدولـة    ‘ بـدعوة ’ولكن احملكمة توصلت إىل أنـه  . من تلك التدخالت أو من جمرد اإلهانة   

يف مكتـب  قـصرية ملثولـه    مهلـة زمنيـة      هاتحديـد ب و ،إىل اإلدالء بالشهادة مـن خـالل توجيـه فـاكس إليـه            
ا مل تتـصرف وفقـا لقواعـد اجملاملـة الواجبـة لـرئيس دولـة أجنبيـة،                  ، فإهنـ  قاضية التحقيق من دون تـشاور     

أكثر، وأرى أن التصرفات موضع الـشكوى ال تتعلـق بقواعـد اجملاملـة فحـسب، بـل تتعلـق بـااللتزام                 ال
حبرمــة رئــيس الدولــة وضــرورة احتــرام شــرفه وكرامتــه، وحــصانته مــن اإلجــراءات القانونيــة، أيــا كــان 

دما أُرســل إليــه اســتدعاء الــشهادة، وتفــاقم ذلــك بــسبب التــسريبات إىل   شــكلها، وهــو مــا انُتهــك عنــ 
ومن الواضح أن النية كانت مبيتة لعدم إظهار االحتـرام الواجـب واالنتـهاك املتعمـد لكرامـة                  . الصحافة

وبالتايل، كان يتعني على احملكمة النظر فيمـا إذا كانـت حرمـة رئـيس الدولـة قـد              . رئيس الدولة وشرفه  
ا يتعلق مبا حيق له من احترام بصفته رئيـسا للدولـة؛ ولـو اسـتنتجت احملكمـة أن حرمتـه قـد         انُتهكت فيم 

 يلــزم أن يــرد االعتــذار باعتبــاره انتــصافا يف فقــرة  - لعيــوب شــكلية أو غريهــا -انُتهكــت بــأي شــكل 
املنطوق كأحد استنتاجات احملكمة، وهو االعتذار الذي رأت احملكمة أنـه واجـب علـى فرنـسا بـسبب                    

  .“نتهاك املرتكباال
 أن االســتدعاء ى، الــذي رأ)٥١-٤٢الفقــرات ( الــرأي املــستقل للقاضــي اخلــاص يوســف :انظــر أيــضا      

 لالسـتدعاء، كـان مـن     هألن رئيس جيبـويت، نتيجـة لعـدم امتثالـ         مبثابة عمل جربي    للشهادة كان بالفعل    
أصــول  مــن قــانون ١٠٩ و ١٠١املمكــن أن ُيجــرب علــى املثــول أمــام قاضــية التحقيــق مبوجــب املــادتني 

 مــن القــانون ١-١٥-٤٣٤مبوجــب املــادة لغرامــات هتديديــة اجلنائيــة الفرنــسي، وأن خيــضع املرافعــات 
 ).٤٥  و٤٤الفقرتان : انظر على وجه اخلصوص(اجلنائي الفرنسي 

قاضـي  الـرأي املـستقل لل   ولالطـالع علـى اسـتنتاج خمتلـف، انظـر        .١٧٩، الفقـرة    جيبويت ضد فرنسا   قضية   انظر )٦٩٨(
  :٥٣، الفقرة يوسف
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 األعمال املستثناة من نطاق تضييق احلصانة  )ج(  

عندما يثبت متتع مسؤول الدولة باحلصانة، جيب توضيح ما إذا كانـت تلـك احلـصانة                  - ٢٤٢
 أم أهنـا ال متنـع     متنع الدولة األجنبية من املضي يف أي إجراءات جنائيـة تتعلـق بـذلك الـشخص،                 

اإلجراءات اليت حتـد مـن حريتـه يف التنقـل أو الـيت        من قبيل   إجراءات معينة فحسب،    ب إال القيام 
 وأكدت حمكمـة العـدل الدوليـة جمـددا، يف           .)٦٩٩(تقيد من قدرته على االضطالع مبهامه الرمسية      

، فيما خيص رئـيس الدولـة، اسـتنتاجاهتا يف          جيبويت ضد فرنسا  حكمها الصادر مؤخرا يف قضية      
 تعـين   “احلصانة الكاملة من الوالية القضائية اجلنائيـة واحلرمـة        ” مبا يفيد أن     ألمر بالقبض اقضية  

 .)٧٠٠(“عـن أداء واجباتـه  ] مـسؤول الدولـة  [من أي عمل لسلطة دولـة أخـرى يعـوق       ”احلماية  
 علـى حـصانة   تعـديا العامل احملدد يف تقييم مـا إذا كـان هنـاك    ”ومن مث، ووفقا للمحكمة، فإن     

ــة مـــ  ــيس الدولـ ــضاع  رئـ ــن يف إخـ ــه يكمـ ــة ن عدمـ ــيس الدولـ ــال    رئـ ــن أعمـ ــربي مـ ــل جـ لعمـ
تنطبـق  أنـه عنـدما     يبـدو   فإنـه    وعلـى الـرغم مـن حمدوديـة املمارسـة إىل حـد مـا،                 .)٧٠١(“السلطة

. احلصانة، فإهنا توفر حصانة عامة من مجيع ممارسـات سـلطة نظـام العدالـة اجلنائيـة علـى الفـرد                    
ال متنـع فحـسب اإلجـراءات الرمسيـة ضـد رئـيس             أن احلصانة   قُضي ب ،  )Honecker (هونكرويف  

غـري مقبـول    أمـرا   أي استجواب أو حتقيق مـن الـشرطة أو املـدعي العـام              ”الدولة، بل يعد أيضا     
أوامـر اإلحـضار وإبـراز      ، فيمـا يتعلـق باحلـصانة مـن          )Doe (دو قضية    وباملثل، يف  .)٧٠٢(“بالتايل

وبــصمات األكــف خــط اليــد،  للــصوت ولمتــهم مــن أجــل تقــدمي منــاذج املوجهــة لاملــستندات 
رفعـت  واألصابع، والسجالت املالية، قررت احملكمـة يف هنايـة املطـاف أن حكومـة الفلـبني قـد                   

__________ 
مل يتبــع ســوى اإلجــراء املــبني يف  ٢٠٠٧ شــباط فربايــر ١٤يبــدو أن االســتدعاء للــشهادة الــصادر يف ”      

وتلك املادة تنظم اإلفادات اخلطيـة مـن ممثلـي          . اجلنائية الفرنسي أصول املرافعات    من قانون    ٦٥٦املادة  
تحقيق إىل احلصول على شهادة من رئيس دولـة     يف هذه احلالة، سعت قاضية ال     لكن  و. جنبيةاألسلطة  ال

لقواعد العرفيـة للقـانون     بشكل ينتهك ا  فقد تصرفت فرنسا، بعدم احترامها أحكام تشريعاهتا،        . جيبويت
 .“الدويل املتعلقة حبصانات رؤساء الدول

 أوامر اإلحـضار أو  أي(السابق ألن األعمال التبعية من النوع موضوع الدراسة هنا      املطلب باملطلب    هذا   يرتبط )٦٩٩(
ميكن يف العديد من احلاالت أن تعد من نفس نوع األعمال اليت ُينظر فيهـا فيمـا يتعلـق                   ) االستدعاءات للشهادة 

خيتلف عـن الـسابق، ألنـه يف الوقـت الـذي       املطلب  إال أن هذا    . باألشخاص غري املتهمني بارتكاب عمل جرمي     
 تسري من األصل على فئة األفراد غري املتهمني بارتكاب عمل           السابق فيما إذا كانت احلصانة    املطلب  ينظر فيه   

 ينطلق من فرضية أن الفرد موضع النظر يتمتع باحلصانة، ويدرس نطاق تلك احلصانة،              املطلبجرمي، فإن هذا    
 .ام العدالة اجلنائية لدولة أخرىظصادرة عن نجربية وال سيما مدى مشوهلا ألعمال تبعية 

 .٥٤، الفقرة ٢٢، الصفحة األمر بالقبض قضية وانظر أيضا. ١٧٠، الفقرة ضد فرنساجيبويت  قضية انظر )٧٠٠(
 .١٧٠ الفقرة ،جيبويت ضد فرنسا قضية انظر )٧٠١(
 .٣٦٦  و٣٦٥ الصفحتاناملرجع السالف الذكر، ، In re Honecker, Judgment of 14 December 1984 قضية انظر )٧٠٢(
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وكان املغزى وراء منطق احملكمة أنـه إن كـان يتمتـع    . صراحة أي حصانة كان املتهم يتمتع هبا     
 املثـل، يف   وب .)٧٠٣(باحلصانة، فتلك احلصانة كانت ستمتد لتـنقض صـحة أوامـر اإلحـضار تلـك              

، وهـي دعـوى تـشهري مدنيـة، طلـب املـدعون       Lasidi, S.A. v. Financiera Avenida, S.Aقـضية  
إفادة مسو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، وهو احلاكم املطلق ألبو ظيب، الذي رفـض اإلدالء                 

دة  وقـدمت وزارة اخلارجيـة يف الواليـات املتحـ       .)٧٠٤(باإلفادة استنادا إىل حصانة رئـيس الدولـة       
 “منـصب الـشيخ زايـد   تطاول علـى كرامـة   أي ” من    إىل أدىن قدر    يفيد باحلد  “ مبصلحة ابيان”

لن تطلب من رئيس دولة أجنيب أن يكشف شخـصيا          تعترب أن حماكمها    وبأن الواليات املتحدة    
ــدة    ــاب ضــرورة أكي ــة املطــاف يف هــذه    .)٧٠٥(“عــن معلومــات يف غي  وقــضت احملكمــة يف هناي

التـصرف الطـوعي يف الـدفع       ”أيـضا، حيـث خلـصت إىل أن         صانة  رفـع احلـ   القضية على أساس    
بدعاوى مضادة أسفر عن إسـقاط أي حـصانة تتعلـق بـاإلدالء بالـشهادة كـان ميكـن أن يتمتـع                     

قـد  تكـن هـذه احلـصانة    لـو مل  ضـمنا أنـه   يفيـد   إال أن االسـتنتاج  )٧٠٦(“هبا الشيخ خالفـا لـذلك   
 .، لكانت انطبقت على اإلفادةرفعت

تأييـد هلـذا النطـاق الواسـع مـن احلـصانة       بعـض ال  ممارسة القـانون الدبلوماسـي      ويرد يف  - ٢٤٣
ولكــن جيــدر . املمتــدة إىل مجيــع أعمــال نظــام العدالــة اجلنائيــة الــيت ميكــن أن متــس حرمــة الفــرد

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا للعالقـــات  ) ٢ (٣١ الـــصلة يف املـــادة يالبنـــد ذالغـــرض مـــن الـــذكر بـــأن 
للدبلوماسيني مـن االلتـزام بـأداء الـشهادة، ال أن يـشكل            جوهريا   ًءالدبلوماسية أن يكون استثنا   

 وقد اخُتـرب هـذا      .)٧٠٧(حصانة إجرائية من ذلك، وهي نقطة كانت حمل نقاش مطول يف اللجنة           
، عنـدما شـهد   ١٨٥٦فعلـى سـبيل املثـال، يف عـام     . عدة مرات يف املمارسة اجلوهري  االستثناء  
__________ 

 In re Grand Jury مـا يتعلـق   وانظـر أيـضا  . ٤٦-٤٣فحات صالف الذكر، ال، املرجع السIn re Doe قضية انظر )٧٠٣(

Proceedings, Doe No. 700،     ورد يف ، ١١١١ املرجـع الـسالف الـذكر، صـفحةInternational Law Reports, 

vol. 81, p. 602) ”مـاركوس مـسؤولني مـدنيا، بـل     آل  أن املـسألة يف هـذه القـضية ال تكمـن فيمـا إذا كـان       غري
ــا باحلــصانة مــن اإلجــراءات و يتمتعــواا كــانإذ مــا ، املرجــع الــسالف الــذكر،  Mallory: انظــر أيــضاو). “ن كلي

يف احلاالت اليت يصبح فيها رئيس الدولة طرفا يف إجراءات قانونيـة، ينبغـي أن جتـري احملـاكم       ” (١٩٦الصفحة  
 ).“منصب رئيس الدولةكرامة بأسلوب يتماشى مع كشفا جزئيا لألدلة قبل احملاكمة 

 Court of Appeals for the State of New York, Lasidi, S.A. v. Financiera Avenida, S.A., 538 N.E.2d :انظـر  )٧٠٤(

332, Judgment of 28 March 1989, pp. 948-951. 
ملتحـدة   يف قـوانني الواليـات ا      “بيـان مبـصلحة   ”ذا الــ    بالنسبة للطابع غري امللزم هلـ     . ٩٤٩املرجع نفسه، الصفحة     )٧٠٥(

 .٦٤٢، انظر أعاله، احلاشية رقم  امللزم“بيان احلصانة”مقارنة بـ 
 .٩٥٠املرجع نفسه، الصفحة  )٧٠٦(
 ٢٥٩، املرجع السالف الذكر، الصفحتان Denza ؛ و١٥٢-١٤٧، الصفحات Yearbook … 1958, vol. I: انظر )٧٠٧(

 دعي العــــام ضــــد أوهــــران أورميــــز قــــضية املــــأقــــرت احملكمــــة العليــــا املاليزيــــة هــــذا التمييــــز يفو. ٢٦٠ و
)Public Prosecutor v. Orhan Ormez (1987 ،املشفوع هبا والنص٧٣٦ أدناه، احلاشية وترد مناقشته . 
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ات املتحــدة، رفــض أن يــديل بــشهادته يف املــسألة أمــام  الــوزير اهلولنــدي جرميــة قتــل يف الواليــ 
وأثـارت حكومـة الواليـات املتحـدة هـذه املـسألة مـع حكومـة         . تابعة للواليات املتحـدة  حمكمة  

ممارسـة الـدول ومبوجـب قـوانني الواليـات        يف أنه حبكم    ما من شك    ”هولندا، مشددة على أنه     
، ولكنــها طلبــت أن يقــوم بــذلك “ادتهسيد دوبــوا قانونــا رفــض اإلدالء بــشه، حيــق للــاملتحــدة

ــر    ــة ال أكث ــصلحة العدال ــى م ــشهادته يف   . حرصــا عل ــدل ب ــوزير مل ي ــولكــن ال ــة امل سألة يف هناي
بـأمر حـضور    ، فيمـا يتعلـق      ١٨٦٤ويف عـام    . )٧٠٩(وأُعلن شخصا غري مرغوب فيه     )٧٠٨(املطاف

 الفرنـسي، أشــار  كــان مقـررا إحالتــه عـرب وزارة اخلارجيــة الربيطانيـة إىل الــسفري   ألداء الـشهادة  
  :موظفون يف جمال القانون اإلنكليزي بأنه

وفقا للمبادئ الراسخة للقانون الدويل، ال يعد السفري مسؤوال أمام الوالية القـضائية        ”  
... حملــاكم الدولــة املعتمــد لــديها، لغــرض اســتدعائه للــشهادة وال ألي غــرض آخــر؛   

لـسفري، أن تقـوم يف أي قـضية    عتمـد لـديها ا  ُيوبالطبع، فإنه من اختصاص أي حكومـة    
تطوع السفري باملثول أمـام     سيعززها  رمبا يوجد فيها مربر لالعتقاد بأن مصلحة العدالة         

احملاكم لإلدالء بشهادته، بتقـدمي البيـان الـذي تـراه الئقـا حلـث الـسفري علـى أن يوافـق             
 ، دون أي أمـــريـــديل بـــشهادتهعلـــى التنـــازل عـــن امتيـــازه الـــذي ال شـــك فيـــه، وأن 

 .)٧١٠(“بالطبع ارإحض

ومــن مث فــرق املوظفــون القــانونيون بــني الــدعوات الطوعيــة لــإلدالء بالــشهادة، وهــي مقبولــة     
مبوجب القانون الدويل، وأوامر اإلحضار اإللزامية بـاملثول والـيت ال تتفـق واحلـصانات الـيت قـد                   

  )٧١١(.يتمتع هبا مسؤول الدولة

__________ 
 .٢٥٨، املرجع السالف الذكر، الصفحة Denza: انظر )٧٠٨(
 .٢٦٠املرجع نفسه، الصفحة  )٧٠٩(
 .٢٥٩  و٢٥٨املرجع نفسه، الصفحتان  )٧١٠(
 ١٩٢٩  و ١٩٨٥ىل أن قرارات معهد القانون الـدويل بـشأن احلـصانات الدبلوماسـية يف عـامي                  إ Denza  ريشيو )٧١١(

جيوز لألشخاص املتمتعني باحلصانة القانونية رفـض املثـول للـشهادة أمـام حمكمـة إقليميـة،                 ”تضم بندا يفيد بأنه     
كـــان اإلقامـــة شـــريطة أن يـــدلوا بـــشهادهتم، إذا طُلـــب منـــهم ذلـــك مـــن خـــالل القنـــوات الدبلوماســـية، يف م 

القـانون  عـن  متامـا  يعـرب   ولكنـه يـضيف أن البنـد ال         .“، لقاض من البلد ُيرسل إلـيهم لـذلك الغـرض          ةالدبلوماسي
الدويل العريف، ألنه على الرغم من أن العديد من الدول تنص يف قوانينها على إدالء الدبلوماسـيني بالـشهادة يف                    

كانـت  وماسي من اإلجبار فيما يتعلق بـاإلدالء بالـشهادة          ال توجد إشارة إىل أن حصانة الدبل      ”،  خاصةظروف  
القانونيـة  الـنظم  مشروطة مبوافقته على االستفادة من هذه التسهيالت اخلاصـة، وهنـاك العديـد مـن          يف أي وقت    

 ،“انكلتــرا والواليــات املتحــدة   مــن قبيــل نظــامي   هــذه الــشروط يف ظــل ال ُتقبــل فيهــا األدلــة املقدمــة    الــيت 
 .٢٥٩صفحة نفسه، ال املرجع
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قتــصر علــى األعمــال الــيت متنــع  إن فكــرة وجــوب اتــساع نطــاق احلــصانة لكــي ال ت  و- ٢٤٤
 مـا ميارسـه نظـام العدالـة     كـل مسؤول الدولة بشكل مباشر من أداء مهامـه الرمسيـة بـل لتـشمل       

األسـاس النظـري    عـن   بـشكل منطقـي     تنبثـق   اجلنائية من سلطات على الفرد، ميكـن اعتبـار أهنـا            
واجباتـه  إجنـاز   ة  يتسىن ملسؤول الدولـ   راجحة مفادها أنه لكي     للحصانة الذي يستند إىل فرضية      

يف إطــار الواليــة األجنبيــة دون هتديــد التعامــل  يتمتــع حبريــة الــسفر والعمــل ونالرمسيــة، جيــب أ
 علـى أنـه     األمـر بـالقبض   قـضية   على سبيل املثال، أكدت احملكمة يف حكم        و. بالتدخل يف عمله  

ــها قــد يعرضــ     جمــرد االحتمــالحــىت ” ــة إىل بلــد آخــر أو مــروره من ــر اخلارجي ه بــأن ســفر وزي
ن الـسفر علـى الـصعيد الـدويل يف الوقـت الـذي              عـ إلجراءات قانونية من شأنه أن يثبط الـوزير         

وبعبـارة أخـرى، ميكـن      . )٧١٢(“أن يقوم بذلك ألغـراض االضـطالع مبهامـه الرمسيـة          فيه  ُيفترض  
ام الرمسيـة،  هـ للتهديد احملتمل بالتدخل أو التقييد، رغم أنه ال مينع بشكل مباشـر االضـطالع بامل             

 كمـا ُوضِّـحت   .)٧١٣(ع مبهامـه الرمسيـة بفعاليـة    د من قدرة مسؤول الدولـة علـى االضـطال         أن حي 
إنفـاذ األمـر يف     ”بلجيكـا بـأن     حجة  عندما رفضت احملكمة     األمر بالقبض هذه النقطة يف قضية     

 للطـابع   ، وأنـه نظـرا    ‘اإلضـافية األوليـة   اإلجـراءات   اختـاذ بعـض     متوقفا علـى    ’الدول الثالثة كان    
 لــسيادة ‘]انتــهاك[’مل يكــن هنــاك فإنــه مــر القــبض فيمــا يتعلــق بالــدول الثالثــة،  أل‘التمهيــدي’
أن جمرد إصـدار وتعمـيم األمـر بـالقبض          مستنتجة  احملكمة املوقف،   رفضت   و .)٧١٤(“]الكونغو[

منــصب وزيــر خارجيــة الكونغــو، متقلــد انتــهك بالفعــل حــصانة الــسيد يروديــا باعتبــاره ”قــد 
ــا ــسؤوال عــن االضــطالع بتــ    كم ــو  كــان م ــة للكونغ ــات اخلارجي  وأكــدت .)٧١٥(“سيري العالق

جمـرد  ”احملكمة أنـه مبـا أن يروديـا كـان كـثريا مـا ُيـدعى للـسفر بـصفته وزيـرا للخارجيـة، فـإن                       
كـان  ، ‘أخـرى إجراءات  ’تعميم األمر بالقبض على الصعيد الدويل، حىت وإن مل تتخذ بلجيكا            

__________ 
 ).التوكيد مضاف (٥٥-٥٣، الفقرات األمر بالقبض قضية انظر )٧١٢(
علـى سـبيل   . احلصانة إال إذا تدخل العمل موضع النظر يف املهـام الرمسيـة للفـرد   تلك  ذلك أال تسري    مع  وميكن   )٧١٣(

واليــة الــسلطات ”تــوفر احلــصانة مــن بينمــا مــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنــصلية، ) ١ (٤٣املثــال، فــإن املــادة 
، فإهنـا   “القضائية أو اإلدارية بالدولة املستقبلة فيما يتعلق باألعمال اليت يقومون هبـا ممارسـة لوظـائفهم القنـصلية                 

تتعارض مع لتقتصر على احلاالت اليت حتد بالفعل من احلصانة يف اجملال احملدود للمسؤولية عن اإلدالء بالشهادة 
أعـضاء املركـز القنـصلي ليـسو ملـزمني بـأن يـدلوا بالـشهادة                ”) (٣ (٤٤املـادة   فـسه،   ناملرجـع   . مهامهم الرمسية 

املرجع : انظر أيضا). “بشأن مسائل تتعلق مبمارسة وظائفهم وال بأن يقدموا مراسالت ووثائق رمسية تتصل هبا       
. ائفـه على السلطة اليت تطلب شـهادة املوظـف القنـصلي أن تتحاشـى عرقلـة أدائـه لوظ        ”) (٢ (٤٤نفسه، املادة   

وفيمـا  ) “وجيوز هلا أخذ هذه الشهادة، إن أمكـن، يف مـسكنه أو يف املركـز القنـصلي أو قبـول بيـان كتـايب منـه                        
أن ... ال جيـوز  ”على أن هذا املسؤول االتفاقية  يتعلق باإلدالء بالشهادة مبا ال يعرقل أدائه ملهامه الرمسية، تنص           

 ).١ (٤٤املادة املرجع نفسه، . “يرفض اإلدالء بالشهادة
 ).واردة يف األصلاملعقوفة األقواس  (٧١، الفقرة األمر بالقبض قضية انظر )٧١٤(
 .املرجع نفسه )٧١٥(
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ــسفر  مــن املمكــن  ــه يف اخلــارج ... أن ي ــهاكا ألحــد التزامــات    ومــن مث،عــن اعتقال  شــكل انت
إصـدار أمـر بـالقبض أو أمـر      مـن قبيـل     -وملا كان العمل التمهيدي     . )٧١٦(بلجيكا جتاه الكونغو  

 ميكن أن يؤثر على قـدرة مـسؤول يف الدولـة علـى االضـطالع بواجباتـه الرمسيـة،                    -باإلحضار  
ارســات ولــيس فقــط ممأيــضا فــإن ذلــك يــستتبع اتــساع نطــاق احلــصانة لتــشمل تلــك األعمــال 

ذهــب  ويف املقابــل، .)٧١٧(الرمسيــةمهماتــه الــسلطة الــيت متنــع املــسؤول مباشــرة وفــورا مــن أداء  
  : إىل القولالقاضي اخلصاونة يف رأيه املخالف

ولكـن جمـرد    ... إنه حيق لوزير اخلارجية احلصانة من النفاذ أثنـاء قيامـه مبهمـة رمسيـة                ”  
 سـري الدبلوماسـية، أيـا كـان املعيـار           فتح حتقيق جنائي ضده ال ميكن اعتباره تـدخال يف         

وميكـــن لـــوزير مــن أن حيـــد مـــن ســـفره اخلـــاص أو يـــشعر  . املوضــوعي املـــستند إليـــه 
االرتيـــاح بـــدافع اخلـــوف أو احلـــساسية املفرطـــة، ولكـــن هـــذا عنـــصر ذايت         بعـــدم
  .)٧١٨(“جتاهله جيب

مفـاده أنـه     واختذت القاضية اخلاصة فان دين وينغارت موقفا وسطا يف رأيها املخالف             - ٢٤٥
من املمكن التحقيق يف شكوى بصفة عامة دون انتهاك حصانة مسؤول مـن مـسؤويل الـدول،                 
لكن احلصانة ستمنع صدور أمر مباشر لذلك املـسؤول بـاإلدالء بالـشهادة أو املثـول مـن أجـل                    

  .)٧١٩(استجوابه
__________ 

 ).التوكيد مضاف(املرجع نفسه،  )٧١٦(
حتمي الشخص املعـين مـن أي عمـل نـابع           ] وزير اخلارجية [وحرمة  ... إن حصانة   ” (٥٤املرجع نفسه، الفقرة     )٧١٧(

 علـى   األمـر بـالقبض   وال يزال األثر الكامل للحكـم يف قـضية          ). “ن أداء واجباته  من سلطة دولة أخرى يعوقه ع     
، املرجـع الـسالف     Wouters: انظر. القوانني الوطنية اليت تنص على حماكمة مسؤويل الدولة األجانب غري واضح          

 قـد   شـارة إىل بقـاء أوجـه الغمـوض فيمـا يتعلـق باألعمـال الـيت                يف معرض اإل   (٢٦٥  و ٢٦٤ الصفحتان   ،الذكر
 ).من القانون البلجيكي، بصيغته املعدلة) ٣ (٥ُتتخذ ضد األشخاص املتمتعني باحلصانة مبوجب املادة 

 .٤انظر الرأي املخالف للقاضي اخلصاونة، الفقرة  )٧١٨(
، املرجـع   Wouters: وترد مناقشة هذه املواقف املختلفة يف     . الرأي املخالف للقاضي اخلاص فان دين وينغارت       )٧١٩(

يالحظ أن احملكمـة اقتـصرت حتديـدا علـى البـت يف إصـدار األمـر                 (٢٥٩-٢٥٨ف الذكر، الصفحات    السال
ــن           ــدا م ــضروري لبلجيكــا أن تتخــذ مزي ــن ال ــه م ــد، وأن ــذ بع ــالقبض مل ينف ــر ب ــه، وأن األم ــالقبض وتعميم ب

ل إىل اسـتنتاج    اإلجراءات إلنفاذ األمر بالقبض يف الدول الثالثة، لكن هذه العوامل مل متنع احملكمة من التوصـ               
مث ينظـر الكاتـب يف مـسألة مـا إذا كـان جمـرد أعمـال تتـصل                 . مفاده أن إصدار األمر انتـهاك حـصانة يريوديـا         

بــإجراء حتقيــق يف هتــم جنائيــة موجهــة ضــد وزيــر للــشؤون اخلارجيــة تفــي مبعيــار الوظيفــة الــذي تتــشبث بــه   
، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     ”… Verhoeven, “Quelques réflexions sur l’affaire: انظـر أيـضا  ). احملكمة
ينــشأ عــن هــذا االعتبــار أن كــل شــروع رمســي يف  ”:  ويــستنتج مــا يلــياألمــر بــالقبضينظــر يف قــضية  (٥٣٤

فـال  . اجراءات جنائية ضد وزير للشؤون اخلارجية لدولة أجنبية يكـون خمالفـا مـن حيـث املبـدأ للقـانون الـدويل              
وهـذا االسـتنتاج    .  سوى يف مهام تتعلق جبمع املعلومات أو يف تـدابري للتحقيـق            يهم أال يشرع، يف مرحلة أولية،     

 ).“وهو باإلضافة إىل ذلك مقبول منذ مدة طويلة يف القانون الدبلوماسي. مصيب
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  التنازل عن احلصانة  -  ٤  

 اجلهة املستفيدة علـى التنـازل عـن          من اجلوانب املشتركة ملختلف أنواع احلصانة قدرة       - ٢٤٦
فعلــى ســبيل املثــال، فيمــا يتعلــق حبــصانة الــدول، تــنص اتفاقيــة األمــم املتحــدة    . تلــك احلــصانة

  :حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية على ما يلي
ال جيوز لدولة أن حتتج باحلصانة من الوالية القـضائية يف دعـوى مقامـة أمـام حمكمـة                   ”  

رى يف ما يتعلق بأي مسألة أو قـضية إذا كانـت قـد وافقـت صـراحة علـى أن                     دولة أخ 
باتفــاق دويل؛ ) أ: (متــارس احملكمــة واليتــها يف مــا يتعلــق بتلــك املــسألة أو القــضية إمــا 

أو بــــإعالن أمــــام احملكمــــة أو برســــالة خطيــــة يف ) ج(أو يف عقــــد مكتــــوب؛ ) ب(
  .)٧٢٠(“حمددة دعوى

، واألحكـام الـصادرة عـن احملـاكم         )٧٢١(ملعاهـدات اإلقليميـة    ويرد هـذا املبـدأ أيـضا يف ا         - ٢٤٧
وباملثل، فيمـا   . )٧٢٤( املتعلقة حبصانة الدول، ويؤيده الشراح     )٧٢٣(، والقوانني الوطنية  )٧٢٢(الوطنية

جيـوز للدولـة    ”يتعلق باحلصانة الدبلوماسية، تنص اتفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية علـى أنـه               
 مـن الواليـة القـضائية الـيت يتمتـع هبـا املبعوثـون الدبلوماسـيون                 املعتمدة أن تتنـازل عـن احلـصانة       

  .)٧٢٥(“]مبوجب االتفاقية[واألشخاص املتمتعون هبا 

__________ 
  ).١ (٧املادة  )٧٢٠(
 .١٩٧٢صانة الدول لعام حل من االتفاقية األوروبية ٢نظر مثال، املادة ا )٧٢١(
ص إىل أن لـ خ (٢٠٠٣مـايو  / أيـار ٢٩ الصادر عـن حمكمـة االسـتئناف يف بوخارسـت يف          انظر، مثال، احلكم   )٧٢٢(

احملاكم الرومانية غري خمتصة بالنظر يف أي نوع من أنواع املنازعات الـيت تكـون فيهـا دولـة أجنبيـة أو ممثلوهـا        
ــاالت الـــيت تتنـــازل فيهـــا الدولـــة         ــيهم، باســـتثناء احلـ ــيون مـــدعى علـ ــة الدبلوماسـ ، )اعـــن حـــصانته املعنيـ

  Council of Europe, Committee of Legal Advisers on Public International: يف لـــه مـــوجز يـــرد
Law (CADHI)/, Database on State practice regarding State Immunities  علـــى املوقـــع الـــشبكي ،

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities/ 
  .)٢٠٠٨مارس / آذار٣يف مرة آخر اطلع عليه (

ــثال  )٧٢٣( ــر م   ,United Kingdom, State Immunity Act, 1978, s2(1) and (2); United States, FSIA: انظ
§ 1605(a)(1). 

م حقهــا يف جيــوز للدولــة، رغــ”. (٣٥١، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  Watts و Jennings: انظــر مــثال )٧٢٤(
  ).“التمتع باحلصانة من حيث املبدأ، أن تتنازل عن حصانتها

 ).١ (٣٢املادة  )٧٢٥(
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 وعلى غرار احلاالت املتعلقة باحلصانة الدبلوماسية وحصانة الـدول، مثـة اتفـاق واسـع                - ٢٤٨
حمكمـة  فقـد خلـصت     . )٧٢٦(النطاق على أنـه ميكـن التنـازل أيـضا عـن حـصانة مـسؤويل الـدول                 

يتوقفــون عــن التمتــع باحلــصانة مــن الواليــة القــضائية  ”العــدل الدوليــة إىل أن مــسؤويل الــدول 
، وهـو  )٧٢٧(“األجنبية إذا قررت التنازل عن تلك احلـصانة الدولـة الـيت ميثلوهنـا أوكـانوا ميثلوهنـا        

نون وعلى نفس املنوال، ينص قـرار معهـد القـا         . )٧٢٨(مؤقف تؤيده احملاكم الوطنية تأييدا صرحيا     
رئـيس الدولـة قـد ال يظـل مـستفيدا مـن احلرمـة أو مـن احلـصانة مـن الواليـة                        ”الدويل علـى أن     

ــه عــن       القــضائية أو احلــصانة مــن تــدابري التنفيــذ الــيت خيوهلــا القــانون الــدويل، إذا تنازلــت دولت
جيـوز التنـازل عـن احلـصانة إن         ”وخيلـص واتـس بـشكل واضـح إىل أنـه            . )٧٢٩(“االستفادة منها 

ــنجــدت ُو ــضائية    وم ــة الق ــى ممارســة الوالي ــة احمللفــني    ويف .)٧٣٠(“ح املوافقــة عل إجــراءات هيئ
، قبلت حمكمة ابتدائية احتادية تنازل حكومة الفلبني املعتـرف هبـا عـن حـصانة فريدنانـد                  الكربى

ماركوس، الرئيس السابق، وزوجته إميلدا، اللذين قضت احملكمة مبـسؤوليتها املدنيـة فيمـا بعـد             

__________ 
يف الواقع، نظرت حماكم وطنية متعـددة حتديـدا يف الـصلة الوثيقـة بـني هـذه األشـكال املختلفـة مـن احلـصانة،             )٧٢٦(

ة الدولـة وهـي مثيلـة    والحظت أن حصانة مسؤويل الدول انبثقت عـن مبـدأي احلـصانة الدبلوماسـية وحـصان        
 .Switzerland, Ferdinand et Imelda Marcos cانظـر مـثال قـضية    . هلما، فاستنتجت جـواز التنـازل عنـها أيـضا    

Office fédéral de la police   ٣٩ و ٣٢جيـب إذن تطبيـق املـادتني    ” (٥٣٦، املرجع السالف الـذكر، الـصفحة 
، ميكن للدولة املعتِمـدة أن تتنـازل   ٣٢فبموجب املادة . اسمن اتفاقية فيينا على رؤساء الدول على سبيل القي       

عن حصانة موظفيها من الوالية القضائية، لكن عليها دائما أن تفعل ذلـك صـراحة، إذ أن األعمـال القاطعـة                   
التنـازل عـن حـصانة    ” (٥٨٧، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     Lafontant v. Aristide؛ وقـضية  “غـري كافيـة  

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٢٩و ) ٢ (٣١و ) أ (٣١ل ألحكـام التنـازل عـن احلـصانة الـواردة يف املـواد          رئيس الدولة مثي  
؛ )“للعالقات الدبلوماسية اليت تنص على أنه جيوز للدول املرسلة أن تتنازل عن حصانة املـوظفني الدبلوماسـيني                

وتناقش التنـازل   (٦٠٢لصفحة ، املرجع السالف الذكر، اIn re Grand Jury Proceedings, Doe No. 700وقضية 
صـحيح أن هـذا احلكـم مـن اتفاقيـة فيينـا       ”عن احلصانة يف إطار اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية وتـستنج أنـه     

ينطبق إال على املوظفني الدبلوماسيني، لكننا ال نرى سببا لعدم انطباق التعليل املتصل به على رؤسـاء الـدول     ال
را شـاذا أن متلـك الدولـة سـلطة رفـع احلـصانة الدبلوماسـية ولـيس حـصانة رئـيس                      فـسيكون يف الواقـع أمـ      . أيضا
ختلــص إىل أن حــصانة رؤســاء الدولــة  (٤٥، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة In re Doe؛ وقــضية )“دولــة

ومبـا أن هـذين     “ عن مبدأي احلصانة الدبلوماسية واحلـصانة الـسيادية األجنبيـة املتـصلتني باملوضـوع             ”انبثقت  
ــازل عــن احلــصانة،   امل ــدأين ُيبيحــان التن ــصلة    ”ب ــدول ذي ال ــدأ حــصانة رؤســاء ال فمــن املنطقــي أن يتــسم مب

  ).“باملوضوع بقابلية التنازل عن احلصانة على نفس املنوال
 .٦١بالقبض، الفقرة األمر انظر قضية  )٧٢٧(
ــثال  )٧٢٨( ، املرجــع Spain, Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4: انظــر م

 .الذكر السالف
 ).١ (٧املادة  )٧٢٩(
  .٦٧، الصفحة )١٩٩٤(، املرجع السالف الذكر Watts: انظر )٧٣٠(
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. )٧٣١(عــدم االمتثــال ألوامــر هيئــة احمللفــني الكــربى االحتاديــة بــاملثول أمامهــا   يف دعــوى مدنيــة ل
، ارُتئــي أن حكومــة هــاييت تنازلــت عــن  )Paul v. Avril (بــول ضــد أفريــلوباملثــل، يف قــضية 

حصانة الفريق السابق يف القوات املسلحة اهلايتية واحلاكم العسكري السابق هلـاييت، وأن ذلـك         
  .)٧٣٢(لرئيس الدولة كان املدعى عليه يتمتع هبا‘‘ تبعية’’صانة التنازل امتد إىل كل ح

ــازل عــن احلــصانة     - ٢٤٩ ــستند األســاس املنطقــي الكــامن وراء التن ــل  - وي  شــأنه شــأن تعلي
وبعبـارة  . )٧٣٣( إىل تـساوي الـدول يف الـسيادة ومبـدأ ال سـيادة لنِـدٍّ علـى نِـدٍّ                   -احلصانة نفسها   

 التنــازل عنــها بأهــداف تعزيــز املــساواة يف الــسيادة   ال ميــس إلغــاء احلــصانة يف حالــة ”أخــرى، 
والدبلوماســــية، وذلــــك ألنــــه ال يــــسمح مبمارســــة الواليــــة القــــضائية دون موافقــــة الدولــــة  

 ورغم أن الدول تعترب عموما متمتعة حبرية حتديد وقت التنازل عن حـصانة أحـد                .)٧٣٤(“املعنية
ار معهـد القـانون الـدويل يـنص         مسؤوليها، بوصف ذلك مهمة من مهام هذه الـسيادة، فـإن قـر            

ذات هذا التنازل ينبغـي أن يقـدم عنـدما يـشتبه يف أن رئـيس الدولـة ارتكـب جـرائم                      ”على أن   
طابع بالغ اخلطورة، أو إذا كان من املـرجح أن التـدابري الـيت رمبـا ُيطلـب مـن سـلطات احملكمـة               

  .)٧٣٥(“اختاذها لن تعوقه عن أداء مهامه
  

  شكل التنازل  )أ(  
ألسئلة املهمـة فيمـا يتعلـق بالتنـازل عـن حـصانة مـسؤويل الـدول الـسؤال املتعلـق                     من ا  - ٢٥٠

فأوال، تطـرح مـسألة مـا إذا كـان جيـب أن يكـون               . بالشكل الذي ميكن أن يتخذه هذا التنازل      
وثانيـا، يف حالـة إجـازة التنـازل الـضمين، تطـرح             . التنازل صرحيا أم أنه يكفـي التنـازل الـضمين         

وســيتناول هــذا املطلــب تباعــا التنــازل الــصريح  .  أن يتــضمنه حتديــداأســئلة إضــافية عمــا جيــب 
  .والتنازل الضمين على السواء

  

__________ 
وانظـر  . ٦٠٢، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة     In re Grand Jury Proceedings, Doe No. 700: انظر قـضية  )٧٣١(

  .٤٦املرجع السالف الذكر، الصفحة ، Mr. and Mrs. Doe v. United Statesأيضا قضية 
 District Court for the Southern District of Florida, Paul v. Avril, Judgment of 14 January 1993, 812: انظـر  )٧٣٢(

F.Supp.207, p. 211. 
لـص إىل  خت (٦٠٢، املرجع السالف الـذكر، الـصفحة   In re Grand Jury Proceedings, Doe No. 700انظر قضية  )٧٣٣(

ينبغـي أال تطبـق   ] و[... يستند إىل ضرورة اجملاملة بني األمم واحترام سيادة األمم األخرى         ”أن تعليل احلصانة    
  .)“إال عندما خيدم هذه األهداف

  .٦٧٣، املرجع السالف الذكر، الصفحة Tunks: انظر )٧٣٤(
 ).٢ (٧املادة  )٧٣٥(
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  التنازل الصريح  ‘١’  
 مثة تأييد قوي للطرح الذي يرى أنه يصح التنازل الـصريح عـن حـصانة دولـة، بـل يف       - ٢٥١

فمــثال، . الواقــع خلــصت بعــض احملــاكم إىل أن التنــازل الــصريح هــو وحــده التنــازل الــصحيح  
خلصت احملكمة االحتادية السويسرية إىل أن التنازل عن حصانة رؤساء الدول جيـب أن يكـون                

، خلـص احلكـم إىل   الفونتون ضد أريستيدويف قضية . )٧٣٦()”renonciation expresse“(صرحيا 
أمحــد ضــد  ويف قــضية .)٧٣٧(“جيــب أن يكــون صــرحيا”أن التنــازل عــن حــصانة رئــيس الدولــة 

جيـب أن يكـون عـن       ) حـصانة الدولـة   (، ارُتئي أن التنازل عن احلصانة       ية السعودية اململكة العرب 
ــة           ــى اخلــضوع للوالي ــا عل ــا صــرحيا وتام ــسبق، وجيــب أن يكــون اتفاق ــاق خطــي م ــق اتف طري

  .)٧٣٩(وذهب عدة شراح إىل القول أيضا بأن التنازل جيب أن يكون صرحيا. )٧٣٨(القضائية
فـأوال، يف قـضية   . نـازل عـن احلـصانة يف املمارسـة     وميكن الوقوف علـى عـدة أمثلـة للت       - ٢٥٢

  :، صرح وزير العدل جلمهورية هاييت بأن)Paul v. Avril( بول ضد أفريل
بروســـبري أفريـــل، الفريـــق الـــسابق يف القـــوات املـــسلحة اهلايتيـــة ورئـــيس احلكومـــة   ”  

العــسكرية جلمهوريــة هــاييت ســابقا، ال يتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال احلــصانة علــى   
ــة ســابق؛     اإلطــال ــة أو رئــيس دول ق، ســواء كانــت حــصانة عاهــل بلــد أو رئــيس دول

__________ 
 .٥٣٦، املرجع السالف الذكر، الصفحة للشرطةفرديناند ماركوس ضد املكتب االحتادي قضية  )٧٣٦(
  .٥٨٧، املرجع السالف الذكر، الصفحة الفونتان ضد أريستيدقضية  )٧٣٧(
 ,Ahmed v. Government of the Kingdom of Saudi Arabia: أمحـد ضـد اململكـة العربيـة الـسعودية     انظـر قـضية    )٧٣٨(

Decision of 6 July 1995  ورد مـوجز هلـا يف ، :Council of Europe, Committee of Legal Advisers on Public 

International Law (CADHI)/, Database on State practice regarding State Immunities    متـاح علـى املوقـع ،
ــايل  /http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/State_Immunities: التــ

  ).٢٠٠٨مارس / آذار٣اطلع عليه آخر مرة يف (
وكمـا أكـده اللـورد    ” (٦٩٧، الـصفحة  )“٣ رقـم   بينوشيهقضية  ”(، املرجع السالف الذكر     Fox: انظر مثال  )٧٣٩(

غــوف بــشكل ملفــت للنظــر يف رأيــه املخــالف، فــإن القــانون الــدويل يــشترط أن يكــون التنــازل عــن حــصانة 
 أمريادا هـيس ر أكثر عن طريق احملكمة العليا للواليات املتحدة يف قضية   وتأكد هذا األم  . الدول تنازال صرحيا  

)Amerada Hess (         عندما نقضت بدعوى الغلط حكما صـادرا عـن حمكمـة ابتدائيـة احتاديـة يقـضي بـأن احتـاد
اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية تنازل ضمنيا عن حـصانة الدولـة فيمـا يتعلـق بانتـهاك حـصانات موظـف                    

ــ ــا يف   دبلوماســ ــبح طرفــ ــدما أصــ ــية  [ي عنــ ــات الدبلوماســ ــا للعالقــ ــة فيينــ ــام ] اتفاقيــ ــة ١٩٦١لعــ  واتفاقيــ
ــا لعــام   األشــخاص ــازل عــن      ... ١٩٧٣احملمــيني دولي ــة أن تتن ــة أجنبي ــرى كيــف ميكــن لدول ــا ال ن كمــا أنن
اكم بالتوقيع على اتفاق دويل ال يتضمن أي إشارة إىل تنـازل عـن احلـصانة مـن املقاضـاة يف حمـ         ... حصانتها  

 علــى نظريــة التنــازل يف بينوشــيهوهلــذا الــسبب تنتقــد اعتمــاد بعــض اللــوردات يف قــضية  . الواليــات املتحــدة
، املرجـع الـسالف الـذكر،       Fenet ؛)“االتفاقية املتعلقـة بالتعـذيب دون وجـود حكـم ضـمين يـدل علـى ذلـك                 

ــرورة     (٥٩٤-٥٩٣الـــصفحتان  ــازل وضـ ــراض التنـ ــواز افتـ ــدم جـ ــول بعـ ــون حيـــث يـــذهب إىل القـ أن يكـ
  ).صرحيا التنازل
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أي اإلدالء بالـشهادة، أو  حـصانة مـن   وسواء كانت حـصانة دبلوماسـية أو قنـصلية أو         
حــصانات أخــرى، مبــا يف ذلــك احلــصانة مــن احملاكمــة أو اإلجــراءات القــضائية أو         

دور حكــــم  احملــــاكم قبــــل صــــامإنفــــاذ األحكــــام واحلــــصانة مــــن املثــــول أمــــ مــــن
  .)٧٤٠(“هرصدو وبعد

 والحظت احملكمة يف تلك القضية أن التنازل ُنفـذ عـن طريـق وزيـر العـدل جلمهوريـة               - ٢٥٣
التنـــازل قلمـــا ورد بـــصيغة أكثـــر ”هـــاييت، وذُيلـــت وثيقـــة التنـــازل خبـــامت وزيـــر العـــدل، وأن 

، طةفريدنانــد وإمييلــدا مــاركوس ضــد املكتــب االحتــادي للــشر وباملثــل، يف قــضية . )٧٤١(“شــدة
  :لوحظ التنازل الصريح عن احلصانة املقدم من الفلبني بالصيغة التالية

ــذه   ”   ــبني مبوجـــب هـ ــة الفلـ ــازل حكومـ ــذكرةتتنـ ــصانة  املـ ــل حـ ــن كـ ــة، ) ١( عـ دولـ
حــصانة دبلوماســية، ميكــن لــرئيس الفلبــيني      ) ٣(حــصانة رئــيس دولــة ، أو    )٢( أو

ا أو أن يكونا قد متتعـا       هب فريدناند ماركوس وزوجته إميلدا ماركوس أن يتمتعا         السابق
وميتــد هــذا التنــازل ليــشمل  ...   القــانون األمريكــي أو القــانون الــدويل بنــاء علــىهبــا 

فريدناند ماركوس وإميلدا مـاركوس يف القـضية املـشار إليهـا أعـاله          املالحقة القضائية ل  
 أوجنائيـة   ، وكـذلك كـل قـضية        )اجلنوبية لوالية نيويـورك   الدائرة  التحقيق اجلاري يف    (

غريهــا مــن القــضايا ذات الــصلة الــيت قــد حيــاول فيهــا هــذا الشخــصان االحتجــاج          
  .)٧٤٢(“هماتحبصان

 تنازال صرحيا عـن احلـصانة مـن جانـب           توخلصت احملكمة إىل أن تلك املذكرة الشفوية شكل       
 العـدل جلمهوريـة   زارة وتوأخريا، يف القضية املرفوعة ضـد حـسني هـربي، تنازلـ         .)٧٤٣(الفلبني

  :ةالتاليبالعبارات  عن احلصانة تشاد بشكل صريح
__________ 

 .٢١٠، املرجع السالف الذكر، الصفحة بول ضد أفريلقضية  )٧٤٠(
 .املرجع نفسه )٧٤١(
 .٥٣٧، املرجع السالف الذكر، الصفحة فرديناند وإميلدا ماركوس ضد املكتب االحتادي للشرطةقضية  )٧٤٢(
، وهـي  )In re Doe v. United States (تحـدة مـا يتعلـق بــدو ضـد الواليـات امل     وباملثـل، يف قـضية   . املرجع نفسه )٧٤٣(

دعوى مدنية كان الزوجان ماركوس طرفا فيها أمام حمكمة احتادية يف الواليات املتحـدة، أصـدرت حكومـة                  
تتنـازل حكومـة الفلـبني    ”: الفلبني مذكرة دبلوماسية تتضمن التنازل الصريح التايل عن حصانة رئيس الدولـة        

 حصانة رئيس دولة أو حصانة دبلوماسية احتياطية، رمبا يتمتـع هبـا رئـيس    فيما يلي عن أي حصانة حاكم أو 
مبـا يف ذلـك علـى    الفلبني سابقا وزوجته إميلدا ماركوس يف إطار القانون الدويل أو قانون الواليات املتحدة،            

ــا للعالقــات الدبلوماســية [مــن ) ٢ (٣٩ســبيل املثــال ال احلــصر املــادة   هما ، علــى أســاس منــصبي ]اتفاقيــة فيين
ويقتــصر هــذا التنــازل علــى تقــدمي األدلــة والتوجيهــات واملــواد األخــرى مــن    . الــسابقني يف حكومــة الفلــبني

فريدناند وإميلدا ماركوس يف التحقيق املذكور آنفا الـذي جتريـه هيئـة احمللفـني الكـربى، وال يـشمل حكومـة                      
 In re Doe v. Unitedويف قـضية   .“...الفلـبني نفـسها أو أي مـسؤول مـن مـسؤوليها احلـاليني أو الـسابقني        
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ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٥رفع املؤمتر الوطين السيادي املعقود يف جنامينا يف الفتـرة مـن             ”  
 رمسيا كـل حـصانة مـن الواليـة القـضائية يتمتـع هبـا الـسيد                  ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٧إىل  

يـه  يون/ حزيـران  ٩ املـؤرخ    PR/95/010وأكد هـذا املوقـف القـانون رقـم          . حسني هربي 
ولألشـخاص املـشاركني    العـام للـسجناء الـسياسيني واملنفـيني          الذي مينح العفو     ١٩٩٥

رئــيس اجلمهوريـة الـسابق، حــسني هـربي ومــساعديه     يف املعارضـة املـسلحة، باســتثناء  
وبالتايل، من الواضح أن السيد حسني هربي ال ميكنـه االحتجـاج بـأي              . أو شركائه /و

 املـــؤمتر الـــوطين  اختتـــاماعتبـــارا مـــن  ذلـــك حـــصانة لـــدى الـــسلطات التـــشادية، و   
  .)٧٤٤(“السيادي

 وُيطــرح الــسؤال عمــا إذا جيــب علــى الدولــة أن تعلــن بــشكل حمــدد عــن التنــازل عــن  - ٢٥٤
ــة       حــصانة مــسؤول الدولــة، مــن أجــل صــياغة تنــازل صــريح، أو مــا إذا كــان يكفــي إبــداء ني

ف الـوطين لكوسـتاريكا     فمثال، يف قضية مصرف ليربا احملدود ضد املصر       . واضحة للقيام بذلك  
)Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional de Costa Rica (     قـدم املـصرف الـوطين لكوسـتاريكا- 

وهو آلية مـن آليـات كوسـتاريكا وبالتـايل حيـق لـه مـن حيـث املبـدأ التمتـع باحلـصانة الـسيادية                          
بني كـل منـها     أربعة سندات إذنية لصاحل املصارف املدعيـة األربعـة، تـ           -مبوجب قانون احملكمة    

املقترض يتنازل فيما يلي بشكل ال رجعة فيه ودون قيد أو شرط عن أي حق أو حـصانة                  ”أن  
من اإلجراءات القانونية اليت تشمل صدور حكم وتنفيذه وذلك على أسـاس احلـصانة الـيت قـد                  

ويف قــضية مدنيــة متعلقــة حبجــز  . )٧٤٥(“يتمتــع هبــا اآلن أو ســيتمتع هبــا الحقــا هــو أو ممتلكاتــه 
ظــي ألصــول املــصرف، حاججــت املــصارف األربعــة املدعيــة بــأن الــسند اإلذين مل يــشكل   حتف

ــدا احلجــز        ــذكر حتدي ــه مل ي ــازال صــرحيا عــن احلــصانة مــن احلجــز التحفظــي لألصــول مبــا أن تن
واستنتجت احملكمـة أن الغـرض مـن الـشرط الـوارد يف إطـار       . التحفظي لألصول بصريح اللفظ 

__________ 
States      أيا كانت احلصانة اليت كـان يتمتـع هبـا    ”، خلصت احملكمة إىل أنه  ٤٣، املرجع السالف الذكر، الصفحة

املرجـع نفـسه،   . “أكينـو اخللـف قـد تنازلـت عنـها      الزوجان ماركوس بصفتهما رئيـسي الدولـة، فـإن حكومـة            
ــة   علــى افتــراض أن الــسيادة مــاركوس  (٤٤الــصفحة   بوصــفها الــسيدة األوىل يف الفلــبني ســابقا رئيــسة دول

 ).ألغراض هذا املبدأ، ودون احلسم يف ذلك
ــدائرة بروكــسل،            )٧٤٤( ــابع ل ــق الت ــشاد إىل قاضــي التحقي ــة ت ــة مجهوري ــدل حلكوم ــر الع ــن وزي ــة م ــالة موجه رس

ــة ــشرين األول ٧ مؤرخـــــــ ــوبر /تـــــــ ــع    ٢٠٠٢أكتـــــــ ــى املوقـــــــ ــت علـــــــ ــى اإلنترنـــــــ ــة علـــــــ ، متاحـــــــ
www.hrw.org/french/press/2002/tchad1205a.htm .ــر   و ــشات، انظـــ ــن املناقـــ ــد مـــ ــى مزيـــ ــالع علـــ : لالطـــ

Paola Gaeta, “Ratione Materiae Immunities of Former Heads of State…” (2003) pp. 186-196 ؛
 ,Bruce Baker, “Twilight of Impunity for Africa’s Presidential Criminals’, Third World Quarterly و

vol. 25 (2004), p. 1491.  
 Court of Appeals for the Second Circuit, Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional de Costa Rica, S.A., 676: انظر )٧٤٥(

F.2d 47, Judgment of 12 April 1982, p. 49.  
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ــة الــذي يــستوجب أن يكــون  قــانون احلــصانات الــسيادية األجن   هــو )٧٤٦(“التنــازل صــرحيا”بي
احليلولة دون حدوث تنازل غري مقصود أو ضمين أو ممهـد يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا نيـة            ”

التنازل الذي قام به املصرف الـوطين كـان تنـازال           ] وأن[... الدولة األجنبية ملتبسة أو غامضة      
وبناء على ذلك، تـرى هـذا   . )٧٤٧(“ األساسيصرحيا بشكل واضح يف إطار هذا التفسري للنظام   

يكــون قــابال لإلنفــاذ؛ وأن التنــازل “ أي حــق أو حــصانة”احملكمــة أن إظهــار نيــة التنــازل عــن 
الصريح ال حيتاج حتديـدا إىل جـرد كـل نـوع مـن أنـواع احلـصانات املمكنـة مـن أجـل التنـازل                          

ت علـى نفـس   وكانت هذه القاعدة موضع توضيح مـسهب يف قـضية أخـرى عرضـ            . )٧٤٨(عنها
الوالية القضائية وارُتئي فيها أن العبارة اليت ترد يف اتفاق جتاري ومتنع أطرافا تابعـة للـدول مـن                   

ــذ حكــم    ” ــع حبــصانات مــن املقاضــاة أو تنفي ــة أو التمت “ و غــري ذلــك مــن االلتزامــات  أاملطالب
لــيس مــن الواضــح علــى ”تــشكل تنــازال عــن احلــصانة مــن احلجــز التحفظــي لألصــول ألنــه  ال

__________ 
، )أ (١٦٠٣فهــا يف املــادة ال تكــون ممتلكــات دولــة أجنبيــة، الــوارد تعري” (U.S.C. § 1610(d)(1) 28: انظــر )٧٤٦(

واملستخدمة يف نشاط جتاري يف الواليات املتحدة، متمتعة باحلصانة من احلجز التحفظي يف أي دعوى ترفـع            
ــة صــراحة عــن   ... أمــام حمكمــة تابعــة للواليــات املتحــدة أو إلحــدى الواليــات     ــة األجنبي إذا تنازلــت الدول

 ).“...حصانتها من احلجز التحفظي 
  .Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional de Costa Rica, S.A., p. 49: انظر )٧٤٧(
وعلى العكس، أثارت احملكمة االبتدائية االحتادية يف القضية واملدعى عليه يف مرحلـة االسـتئناف عـدة قـضايا                    )٧٤٨(

فيـذ  من دفـع الـضرائب، واملقاضـاة، وتن       ”تتناول معاهدة صداقة بني الواليات املتحدة وإيران رفعت احلصانة          
يف معرض  (Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional de Costa Rica, S.A., p. 50،“األحكام وغريها من االلتزامات

-Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights, 15 August 1955, United States: اإلشـارة إىل 

Iran, art. XI, para. 4, U.S.T. vol. 8, p. 899, at p. 909, T.I.A.S. No. 3853(      حـوجج فيهـا بـأن هـذه القـضايا ،
يف (كتنــازل صــريح عــن احلــصانة مــن احلجــز التحفظــي  “ غريهــا مــن االلتزامــات”الــسابقة مل تفــسر عبــارة 

 .District Court for the Central District of California, Security Pacific National Bank v: معرض اإلشـارة إىل 

Iran, 513 F.Supp. 864, 1981, pp. 879-80; District Court for the Southern District of New York, New 

England Merchants National Bank v. Iran Power Generation & Transmission Co., 502 F.Supp. 120, 1980, 

pp. 126-27, remanded, 646 F.2d 779 (2d Cir. 1981); District Court for the Northern District of Texas, E-

Systems, Inc. v. Islamic Republic of Iran, 491 F.Supp. 1294, 1980, pp. 1301-1302; District Court for the 

Southern District of New York, Reading & Bates Corp. v. National Iranian Oil Co., 478 F.Supp. 724, 1979, 

p. 728; District Court for the District of New Jersey, Behring International, Inc. v. Imperial Iranian Air 

Force, 475 F.Supp. 383, 1979, pp. 392-93 . قـارن :District Court of the Southern District of New York, 

Reading & Bates Drilling Co. v. National Iranian Oil Co., Bench Ruling of 29 November 1979; District 

Court of the Southern District of New York, Electronic Data Systems Corp. v. Social Security Organization 

of the Government of Iran, Bench Ruling of 23 May 1979, remanded, 610 F.2d 94 (2d Cir. 1979) .
ما دام يقـال إن هـذه القـضايا رمبـا تـوحي بـأن       ”إىل أنه ) Libra Bank (مصرف ليربامة يف قضية وخلصت احملك

تنــازل دولــة أجنبيــة عــن مجيــع احلــصانات ال يــشكل تنــازال صــرحيا عــن احلــصانة مــن احلجــز التحفظــي، فإننــا    
 .املرجع نفسه. “سنعترض على ذلك وسنالحظ أن تلك القضايا ال تقيد هذه احملكمة
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وبالتـايل، فـإن التنـازل الـذي        . )٧٤٩(“اإلطالق أن احلجوز التحفظي لألصـول تـشكل التزامـات         
يكفـي إلظهـار نيـة التنـازل عـن أشـكال التزامـات              ) “أي حـق أو حـصانة     ”(ُيصاغ بلغة عامـة     

يذكرها حتديدا، لكن التنازل الذي يفتقـر إىل هـذه اللغـة العامـة ويقتـصر علـى قائمـة حمـددة                       مل
غري أن مدى أمهيـة هـذه االجتاهـات بالنـسبة لإلجـراءات             . تزام مل ُيذكر حتديدا   يكفي لرفع ال   ال

  .اجلنائية أمر غري واضح
 وأخريا، تنشأ مسألة مـا إذا كانـت احلـصانة الـيت قـد تكـون قائمـة فيمـا يتعلـق جبهـود                         - ٢٥٥

 ختــضع لــشرط التنــازل )٧٥٠(ترمــي إىل إجبــار مــسؤول دولــة علــى اإلدالء بالــشهادة يف دعــوى  
وقـد كانـت هـذه املـسألة موضـوعا لـبعض         . ح احملدد بـاإلدالء بالـشهادة أو التنـازل العـام          الصري

 املـدعي العـام ضـد أورهـان أورميـز         ففـي قـضية     . املمارسات فيمـا يتعلـق بالقـانون الدبلوماسـي        
)Public Prosecutor v. Orhan Ormez(       ارتـأت احملكمـة العليـا ملاليزيـا أن مـذكرة دبلوماسـية ،

ألغــراض التــصديق علــى ”ذن للــسكرتري األول للــسفارة التركيــة اإلدالء بــشهادة تفيــد بأنــه يــؤ
مل تـشكل تنـازال عـن احلـصانة نظـرا لعـدم وجـود أي التـزام بـاإلدالء                    “ وثائق قانونيـة فحـسب    

واسـتندت يف هـذا االسـتنتاج إىل مـا وردت مناقـشته أعـاله               . بالشهادة يف القانون الدبلوماسـي    
 من اتفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية تـشكل إعفـاء موضـوعيا        ٣١  من املادة  ٢من أن الفقرة    

  .)٧٥١(من التزام اإلدالء بالشهادة، وليس تنازال إجرائيا عن التزام موضوعي قائم
  

  التنازل الضمين  ‘٢’  
 ُيعــد اجلانــب األكثــر إثــارة للجــدل يتعلــق بالتنــازل عــن حــصانة مــسؤويل الــدول هــو  - ٢٥٦

ل الضمين عن هذه احلصانة تنازال صـحيحا، وإذا كـان األمـر كـذلك،               مسألة ما إذا كان التناز    
ُيطرح السؤال بشأن الشكل الذي قد يتخذه ذلك التنازل، واملقلـق يف التنـازل الـضمين هـو أن          

 مبــا يتــسق مــع ســيادة الدولــة ومبــدأ  -كــل تنــازل ال بــد وأن يفــسر بدقــة نيــة الدولــة املتنازلــة  

__________ 
 Court of Appeals for the Second Circuit, S & S Machinery Co. v. Masinexportimport, 706 F.2d: ظـر ان )٧٤٩(

411, Judgment of 26 April 1983, p. 417 (followed in United States, Court of Appeals for the Second 

Circuit, O’Connell Machinery Company, Inc. v. M.V. “Americana” and Italia Di Navigazione, S.p.A., 

734 F.2d 115, Judgment of 4 May 1984, pp. 115-118; District Court for the Southern District of New 

York, ICC Chemical Corporation v. The Industrial and Commercial Bank of China, 886 F.Supp. 1, 

Judgment of 9 May 1995, pp. 1-2). 
  .“األعمال املستثناة من نطاق تطبيق احلصانة”أعاله بشأن ) ج (٣-انظر الفرع جيم )٧٥٠(
 International Law Reports, vol. 87, p. 212، وردت يف Public Prosecutor v. Orhan Ormez, 1987: انظـر  )٧٥١(

ا املوقــف الــذي اختذتــه ويتــسق هــذ). ٢٦١، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  Denzaوردت مناقــشته يف (
  . والنص املشفوع هبا٧٠٧اللجنة، والذي نوقش أعاله يف احلاشية 
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يف ) Watts(وقـد خلـص واتـس       . قوم على أساسه احلصانة نفـسها     سيادة لنِدٍّ على نِّد الذي ت      ال
يف كل قضية تتعلق حبصانة رئيس دولة، ال ُيرجح أن تـستهني أي حمكمـة               ”هذا الصدد إىل أنه     

بــــاألمر فتــــستنتج ضــــمنيا وجــــود تنــــازل، ومــــن البــــديهي أن وجــــود تنــــازل صــــريح أمــــر  
 للتنـازل عـن احلـصانة مـن         إال أنه قد تنـشأ حـاالت تظهـر فيهـا نيـة واضـحة              . )٧٥٢(“مستصوب

ويف هــذا الــصدد، بــيَّن معهــد القــانون  . أقــوال دولــة مــا أو أفعاهلــا، دون وجــود تنــازل صــريح 
 وباملثـل،  .)٧٥٣(“ شرط أن يكون أكيـدا  -جيوز أن يكون التنازل صرحيا أو ضمنيا        ”الدويل أنه   

ات يف تأكيد القـرارات     إتقاء للتجاوز ”بني فريهوفني، املقرر املعين هبذا املوضوع يف املعهد، أنه          
إىل أن رفــع احلــصانة ال بــد أن يكــون صــرحيا مــن حيــث  الــضمنية، ُيــشار علــى وجــه التحديــد

وجتـدر  . )٧٥٤(“فإذا مل يكن كذلك، فإنه جيب أال تكون نية السلطة املختـصة حمـل شـك               املبدأ،  
سـية، علـى   اإلشارة إىل أن هذا النهج خيتلف عن النهج املقبول فيما يتعلـق باحلـصانات الدبلوما              

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية، الـيت تـنص          ٣٢ مـن املـادة      ٢حنو ما يتضح من الفقرة      
  .)٧٥٥(“أن يكون التنازل صرحيا يف مجيع األحوال”على 
 وللقيام على أفضل وجه بتحديد مدى قبول التنازل الـضمين يف إطـار القـانون الـدول               - ٢٥٧

ــني ظــا     ــز ب ــضروري التميي ــن ال ــتنيياحلــايل، م ــشراح   . هرتني خمتلف ــرغم أن بعــض احملــاكم وال ف
فـأوال،  . يعتربون كلتيهما تنازال ضمنيا، يبدو أن إحدامها حتظى بتأييد أكرب بكثري من األخـرى             

مثة تأييد قوي نسبيا لشكل من أشكال التنازل الضمين يشار فيـه ضـمنيا إىل ذلـك التنـازل عـن        
 شـركة فمـثال يف قـضية      . )٧٥٦(ة بإقامـة الـدعوى    طريق قيام السلطة املختصة للتنازل عـن احلـصان        

Lasidi, S.A. ضــد شــركة Financiera Avenida, S.A. وهــي دعــوى مدنيــة متعلقــة بالتــشهري ،
ُرفعــت يف حمكمــة واليــة نيويــورك وتتعلــق بــسمو الــشيخ زايــد بــن ســلطان آل هنيــان، احلــاكم   

التقدم بطلبات مـضادة أسـفر      تمثل يف   اإلجراء الطوعي امل  ”املطلق ألبو ظيب، ارتأت احملكمة أن       
عن التنازل عـن أي حـصانة مـن اإلدالء الـشهادة كـان مـن احملتمـل أن يتمتـع هبـا الـشيخ لـو مل                

 ويف إطــار احلــصانة الدبلوماســية، رغــم أن اتفاقيــة فيينــا  .)٧٥٧(“يتقــدم بتلــك الطلبــات املــضادة 
 فإهنـا تـنص     ،)٧٥٨(“للعالقات الدبلوماسية تنص على أن يكون التنازل صرحيا يف مجيع األحوال          

__________ 
  .٦٨، الصفحة )١٩٩٤(، املرجع السالف الذكر Watts: انظر )٧٥٢(
 ).١ (٧املادة  )٧٥٣(
  .٨، الفقرة ٥٩٣، املرجع السالف الذكر، الصفحة Institut, Annuaire: انظر )٧٥٤(
 ).٢ (٣٢املادة  )٧٥٥(
 .ناقش املسألة املتصلة بالسلطة املختصة بالتنازل عن احلصانة يف املطلب التايلت )٧٥٦(
  .٩٥٠، املرجع السالف الذكر، الصفحة .Lasidi, S.A. v. Financiera Avenida, S.Aقضية  )٧٥٧(
 ).٢ (٣٢املادة  )٧٥٨(
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ال حيق ملبعوث دبلوماسي أو للشخص املتمتع باحلصانة من الواليـة القـضائية             ”كذلك على أنه    
، إن أقام دعوى، االحتجاج باحلصانة من الوالية القـضائية فيمـا يتعلـق           ]هذه االتفاقية [مبوجب  

 إمـا أهنـا    وبالتـايل، فـإن اتفاقيـة فيينـا     .)٧٥٩(“بأي طلـب مـضاد يتـصل مباشـرة بالطلـب األصـلي            
تعترب أن رفع دعوى يشكل شـكال مـن أشـكال التنـازل الـضمين، وإمـا أهنـا تقبـل هـذا الـشكل                 

أن اتفاقيـة البعثـات     ) Watts(وبالفعل، يالحـظ واتـس      . )٧٦٠(احملدود من أشكال التنازل الضمين    
 مــن املــواد املتعلقــة مبــسؤولية الــدول،   ٧اخلاصــة تتخــذ نفــس املوقــف، وحتــذو حــذوها املــادة    

االستثناء الوحيد املشترك بني مجيع النصوص الثالثة يشمل احلالـة الـيت يكـون              ” إىل أن    وخيلص
مبثابة موافقة على الواليـة القـضائية   وهذا ال يعترب : فيها رئيس دولة هو من رفع الدعوى بنفسه     

لدولة احملكمة فحسب، بـل يـستبعد كـل ادعـاء للحـصانة فيمـا يتعلـق بطلـب مـضاد ذي صـلة                        
يف تقريــره املقــدم إىل ) Verhoeven( ويف هــذا الــصدد، علــق فريهــوفني .)٧٦١(“ةمباشــرة بالقــضي

معهد القانون الدويل قائال إنه لـيس مـن الـضروري أن يكـون التنـازل خطيـا، شـرط أن تكـون              
وبــدل . نيــة الدولــة يف التنــازل عــن حــصانة أحــد مــسؤوليها احلــاليني أو الــسابقني نيــة واضــحة 

ضمنا من قرار تتخذه سلطة خمتصة مبقاضاة رئـيس دولـة سـابق             ذلك، ميكن أن تفهم هذه النية       
  .)٧٦٢(يف اخلارج الستعادة ممتلكات اهتم باختالسها

 ثانيا، وعلى النقـيض مـن ذلـك، هنـاك نـوع مـن التنـازل الـضمين أكثـر إثـارة للجـدل                         - ٢٥٨
لـضرورة  ينشأ يف احلاالت اليت ُتستنتج فيها احلصانة من قبول الدولة لصك أو التفاق يستتبع با              

__________ 
 ).٣ (٣٢املادة  )٧٥٩(
 التنـازل الـصريح والتنـازل    أبـاح طة الـذي وضـعته اللجنـة    جتدر اإلشارة إىل أن مشروع املادة املتعلقة هبذه النق   )٧٦٠(

دل هــذا احلكــم يف آخــر املطــاف  وُعــ). ولــيس اجلنائيــة(يف ســياق اإلجــراءات املدنيــة علــى الــسواء الــضمين 
كـل مـن اللجنـة ومـؤمتر     إذا احُتج يف ليشترط وجود تنازل صريح يف اإلجراءات املدنية واجلنائية على السواء   

لة وعـدم    املنطقـي إجـازة التنـازل الـضمين عنـدما تكـون احلـصانات مملوكـة للدولـة املرسِـ                    فيينا بأنـه لـيس مـن      
تفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية،      ال) Denza(ديرتا  شرح  انظر  . لفرادى أعضاء البعثات الدبلوماسية   ه  إجازت

 .٢٧٨، الصفحة السالف الذكراملرجع 
  .٦٨، الصفحة )١٩٩٤(، املرجع السالف الذكر Watts: انظر )٧٦١(
إذا وجـب أن تكـون نيـة    ” (٥٥٠، املرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة    ”Verhoeven, “Rapport provisoire: انظر )٧٦٢(

التنازل من احلصانة نية مؤكدة، فال جيب بالضرورة صياغتها خطيا؛ فهـي مـثال مفهومـة ضـمنيا بالـضرورة مـن                      
يف اخلارج من أجل استعادة ممتلكات أو أصول ) سابق(خالل قرار تتخذه السلطة املختصة مبقاضاة رئيس دولة  

، يف  )Jennings(وجينـيرت   ) Watts(وباملثـل، يرتئـي واتـس       ). “أخرى يشبته يف أنه حازهـا بـصورة غـري مـشروعة           
دولــة يف حكــم الدولــة املتنازلــة عــن  ... جيــوز اعتبــار ”املرجــع الــسالف الــذكر، يف إطــار حــصانة الدولــة أنــه   

 أو باختـاذ أي إجـراءات يف اإلجـراءات املتعلقـة جبـوهر      - برفـع دعـوى أو التـدخل فيهـا           حصانتها ضـمنيا، مـثال    
ال يعترب الدولة متنازلة عن حصانتها إذا مثلت يف دعوى مرفوعة ضدها هبدف             ”لكنهما يالحظان أنه    “ القضية

 سـتتمتع  تأكيد حصانتها، أو لتأكيد مصلحة هلا يف ممتلكات تشكل موضوع دعوى ليست طرفـا فيهـا وكانـت            
 ).٣٥٥-٣٥٤الصفحتان (. “باحلصانة لو أن الدعوى رفعت ضدها
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ففـي  . )٧٦٣(خضوع مسؤوليها احلاليني أو السابقني إلجـراءات جنائيـة يف واليـة قـضائية أخـرى              
على سبيل املثال، كانت مسألة التنـازل تتمحـور حـول تـصديق شـيلي              ) ٣رقم   (بينوشيهقضية  

 موضوع التنـازل إىل حـد       )٧٦٤(على اتفاقية مناهضة التعذيب، وتناول اللوردات السبعة مجيعهم       
حني اعترب أحد اللوردات أن التصديق يشكل هنا حالة تنازل صريح، فـإن سـتة منـهم                 ويف  . ما

مل تعتــربه حــىت حالــة تنــازل ضــمين، وإن خلُــص مخــسة مــن جممــوع اللــوردات الــسبعة إىل أنــه  
يؤدي يف هنايـة املطـاف إىل إبـراز موافقـة شـيلي علـى أن خيـضع رئـيس دولتـها الـسابق للواليـة                          

تطــرح مــسألة مــا إذا كــان قــد مت يف الواقــع إعمــال نــوع مــن أنــواع   وبالتــايل، . )٧٦٥(القــضائية
مــن ) ١) (أ (١٦٠٥املــادة ”والحــظ اللــورد هــوب أوف كريغهيــد أن . )٧٦٦(التنــازل الــضمين

قانون حصانة السيادة االحتادي للواليات املتحدة األمريكية تنص على التنازل الـضمين غـري أن               

__________ 
الحــظ الــشراح نفــس هــذا التمييــز بــني األشــكال املقبولــة واألشــكال اخلالفيــة للحــصانة الــضمنية يف ســياق     )٧٦٣(

 وباإلشـارة إىل املـادة    . حصانة الدول يف قانون الواليات املتحدة مبوجب قانون احلـصانات الـسيادية األجنبيـة             
الــذي يــنص علــى أنــه ال يكــون لدولــة أجنبيــة احلــق يف احلــصانة يف أي حالــة  (مــن القــانون ) ١) (أ (١٦٠٥

، يـدرس كاهـال وفيغـا يف التحليـل          )“سـواء بـشكل صـريح أو ضـمين        ”تكون قد تنازلت فيها عن حصانتها       
تنـازالت الـضمنية،    فيمـا يتعلـق بال    ”: املفصل لكل مادة من مواد التاريخ التشريعي النص الـذي يفيـد مـا يلـي               

يف احلاالت اليت توافق فيها دولة أجنبية على اللجوء إىل التحكـيم يف بلـد        وافقت احملاكم على هذه التنازالت      
ويـشمل التنـازل الـضمين    . آخر، أو حيثما توافق دولة أجنبية على أن خيضع عقد ما ألحكام قانون بلد معني           

كاهـال  . ة جوابية يف دعوى معينة دون الدفع باحلصانة السيادية        أيضا احلالة اليت تقدم فيها دولة أجنبية مذكر       
، ١٤٨٧نقــال عــن تقريــر جملــس النــواب رقــم    (٢٣٣ و ٢٣٢وفيغــا، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحتان   

يبـدو أن التحليـل املفـصل لكـل بـاب مـن             ”وحيـاجج املؤلفـان أنـه       ). ١٨، الدورة الثانية، الصفحة     ٩٤ املؤمتر
ويف حــني أن مبــدأ التنــازل القــائم علــى . ض القــانون احلــايل بــشأن التنــازالت الــضمنيةاألبــواب يبــالغ يف عــر

الظاهر العام أمر واضح، فـإن مثـة شـكوك بـشأن صـحة الطـرح القائـل بـأن بنـد اختيـار القـانون أو التحكـيم                             
 .٢٣٣املرجع نفسه، الصفحة . “يشكل تنازال عن احلصانة قبل سن قانون احلصانات

  .٣١٦-٣١٤، املرجع السالف الذكر، الصفحات )O’Neil(شة يف أونيل انظر املناق )٧٦٤(
) Lord Saville of Newdigate(كما يتضح من املناقشة أدناه، تشمل هذه اجملموعة اللورد سـايف أو نيوديغايـت    )٧٦٥(

) Lord Philips of Worth Matravers(واللـورد فيليـبس أوف وورث مـاترافرس    ) Lord Millet(واللـورد ميلـي   
  ).Lord Hutton(واللورد هاتن ) Lord Browne-Wilkinson( ويلكينسون -واللورد براون 

فــون دارديــل ضــد احتــاد   ففــي ســياق مناقــشة قــضية   . مثــة قــضية أخــرى علــى األقــل اعتمــدت هنجــا ممــاثال     )٧٦٦(
 حمكمـة  ، وهي قضية مدنيـة كانـت معروضـة أمـام    )Von Dardel v. USSR (اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية

ــو       ــا، يالحــظ كويف ــة كولومبي ــة يف مقاطع ــات املتحــدة األمريكي ــة للوالي ــة احتادي ــة ) Koivu(ابتدائي أن احملكم
أصبح مقبوال يف أوساط احلقوقيني أن تتنازل جهة سيادية تنازال ضمنيا عن حصانتها فيمـا               ”خلصت إىل أنه    

وبالتـايل، ميكـن اعتبـار    .  اإلنـسان يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنـسان مبوجـب التـصديق علـى اتفاقـات حقـوق           
التصديق على اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان مبثابة تنـازل عـن احلـصانة فيمـا يتعلـق بانتـهاكات حقـوق                      

كويفـــو، املرجـــع الـــسالف الـــذكر، . “اإلنـــسان الـــيت تكـــون موضـــوع إجـــراءات جنائيـــة يف دولـــة أجنبيـــة 
 .٣١٨ الصفحة
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مجهورية األرجنتني ضـد شـركة أمـريادا         ففي قضية     وبالفعل، .)٧٦٧(تفسري هذه املادة يظل ضيقا    
، فــسرت )Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corporation (هــيس شــيبينغ

احملكمــة العليــا للواليــات املتحــدة األمريكيــة هــذا احلكــم املتعلــق بالتنــازل الــضمين وارتــأت أنــه 
يـع اتفـاق دويل ال يتـضمن أي إشـارة        بتوق... جيوز أن تتنازل دولـة أجنبيـة عـن حـصانتها             ال”

إىل تنازل عن احلصانة من املقاضاة يف حماكم الواليات املتحدة األمريكية أو حـىت تـوافر سـبب                  
ــة   ــات املتحــدة األمريكي ــدعوى يف الوالي ــه    . )٧٦٨(لل ــشراح أن ــل، اســتنتج ال إذا ”ويف ســياق مماث

 عـن العقـد للتحكـيم، فـإن         كانت الدولة قد وافقت يف عقد مـا علـى إحالـة املنازعـات الناشـئة               
احملاكم سترفض عادة ادعاء الدولة للحصانة سواء يف إجراءات التحكيم أو يف إجـراءات إنفـاذ             

وبالتايل، يبدو أن هناك ترددا يف قبول شـكل مـن أشـكال        . )٧٦٩(“قرار التحكيم الصادر ضدها   
احلـصانة نـاجم عـن      احلصانة الضمنية استنادا إىل قبول اتفاق كل ما ُيفهـم منـه أن التنـازل عـن                  

أن هذه احلصانة سـتكون متنافيـة نوعـا مـا مـع حمتـوى االتفـاق، دون أن يـرد ذلـك يف االتفـاق              
  .)٧٧٠(بصريح العبارة

__________ 
سـيدرمان دو  يف معـرض اإلشـارة إىل قـضية     (٦٢٣، الـصفحة  )Pinochet (No. 3)) (٣رقـم   (بينوشـيه قـضية   )٧٦٧(

؛ )Siderman de Blake v. Republic of Argentina (1992) 965 F.2d 699, p. 720 (بليك ضـد مجهوريـة األرجنـتني   
 ,Princz v. Federal Republic of Germany (1994) 26 F.3d 1166 (برينسز ضد مجهورية أملانيـا االحتاديـة  وقضية 

p. 1174( مجهورية األرجنتني ضد شركة أمريادا هيس شيبينغ؛ وقضية) Argentine Republic v. Amerada Hess 

Shipping Corporation ( ٦٩٣، الصفحة ١٩٨٩يناير / كانون الثاين٢٣احلكم املؤرخ.  
 Argentine Republic v. Amerada (مجهورية األرجنتني ضد شـركة أمـريادا هـيس شـيبينغ    احملكمة العليا، قضية  )٧٦٨(

Hess Shipping Corporation( ٤٤٣ و ٤٤٢، املرجع السالف الذكر، الصفحتان. 
  .٣٥٢، املرجع السالف الذكر، الصفحة )Jennings and Watts(جينينغ وواتس  )٧٦٩(
لدوليـة يـشكل   نظر بعض الباحثني أيضا يف ما إذا كان التوقيع على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة ا          )٧٧٠(

 ٤٠، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحتان     )Koller(قـارن كـولر   . تنازال عن احلصانات أمـام احملـاكم الوطنيـة    
مثة القليل يف نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مما ميكن تأويله على أنه يـشكل تنـازال    ” (٤١ و

حدا على األقل جيـادل بـأن النظـام األساسـي للمحكمـة             عن احلصانات فيما بني احملاكم احمللية، لكن باحثا وا        
اجلنائية الدولية يرفع احلـصانات أمـام كـل مـن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ويف احملاكمـات اجلاريـة أمـام احملـاكم                     

 من مشروع قانون مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن تطبيق النظـام          ٩عالوة على ذلك، فإن املادة      . الوطنية
احلـصانات أو قواعـد     ”لمحكمة اجلنائيـة الدوليـة، تـنص فيمـا يتعلـق باحملاكمـات احملليـة، علـى أن                   األساسي ل 

اإلجراءات اخلاصة املرتبطة بأشخاص ذوي صفة رمسية، مبوجب القانون الداخلي أو الدويل، ال متنع القاضي               
، املرجــع )Klingberg(إىل جانـب كيلنبــورغ  ). “ختـصاصه فيمــا يتعلــق بالـشخص املعــين بــاألمر  مـن ممارســة ا 

 من نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة            ٢٧تسمح املادة   ” (٥٥٠ و   ٥٤٩السالف الذكر، الصفحتان    
الدولية بتجاهل احلصانات اليت قد يتمتع هبا مواطنو األطراف املتعاقدة يف حاالت أخرى؛ ويف هـذا النطـاق،                  

نه جيرد أيضا مواطين دولـة ثالثـة مـن حـصاناهتم            بيد أن تفسري النص بأ    . يشكل النص تنازال عن هذه احلصانة     
 يف تــضارب مــع مبــدأ املعاهــدات ال تنــشئ حقوقــا وال التزامــات للــدول الثالثــة إال برضــاها  ٢٧يــضع املــادة 

)pacta tertiis non nocent( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ويشكل جزءا من ٣٤، وهو مبدأ تكرسه املادة 
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 ويف ضوء التردد العام يف قبول تنازل ضمين استنادا إىل قبول اتفاق مـا، تبـدو النتيجـة             - ٢٥٩
 حد كـبري علـى تـصديق شـيلي      واليت ارتكزت إىل-) ٣رقم  (بينوشيهاليت خلصت إليها قضية    

فإذا كان سـت مـن جممـوع سـبع          .  نتيجة استثنائية إىل حدا ما     -على اتفاقية مناهضة التعذيب     
لوردات قد أنكروا أن تنطوي هذه القضية على تنازل عن احلصانة مما يتماشى مع هـذا التـردد                  

ية بأهنا حالـة تنـازل      العام، فإنه يلزم إجراء مزيد من التحليل لفهم كيف تفادوا نعت هذه القض            
ذلك أن فهم تعليلهم سيساعد يف توضيح ما إذا كان هذا الشكل من التنـازل الـضمين                 . ضمين

ففيمـا يتعلـق بإمكانيـة    . املوجود، وحتاول هذه الدراسة إجراء هذا التحليل بشيء من اإلسهاب 
ديغايـت إىل   فمن جهـة، ذهـب اللـورد سـافيي أوف نو          . التنازل الصريح، مل يتناوهلا إال قاضيان     

  :القول بأن التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب تشكل تنازال صرحيا
ففيمــا خيــص الــدول األطــراف يف االتفاقيــة، ال أرى كيــف ميكــن هلــذه احلــصانة أن    ”  

فقـد وافقـت    . تقوم يف انسجام مع أحكام هذه االتفاقية عندما يتعلـق األمـر بالتعـذيب             
ل األطـراف األخـرى أن متـارس واليتـها     كل دولـة طـرف علـى أن يكـون بوسـع الـدو            

القــضائية علــى مــرتكيب التعــذيب املفترضــني مــن املــوظفني الــرمسيني املوجــودين داخــل  
أقاليمها، وذلك إمـا بتـسليمهم أو بإحالتـهم إىل سـلطاهتا املختـصة ألغـراض احملاكمـة؛         

حملاكمـة  وبالتايل، أرى أنه ال ميكنها يف الوقت نفسه أن تطلب حصانة من التسليم أو ا              
يقـال أن أي    ... و  ... تستند بالضرورة إىل الطابع الرمسـي للتعـذيب املُـدعى ارتكابـه             

. تنازل من جانب الدول على احلـصانات جيـب أن يكـون صـرحيا، أو علـى األقـل بيِّنـا        
وما كنت ألختلف مع هذا الطرح العـام، لكـن يبـدو يل أن األحكـام الـصرحية والبينـة                 

  .)٧٧١( تستويف كال من هذين الشرطنيالتفاقية مناهضة التعذيب
 وعلى النقيض من ذلك، ال جيد اللورد غـوف أوف شـيفلي، وهـو القاضـي املخـالف                    - ٢٦٠

الوحيــد، أي تنــازل صــريح عــن حــصانة رئــيس دولــة يف اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب أو حــىت يف  
وم التنـازل  وبعدما رفض أيضا مفهـ . املناقشات ذات الصلة اليت جرت أثناء األعمال التحضريية   

ــة   ــيس دولـ ــصانة رئـ ــن حـ ــضمين عـ ــصانة   )٧٧٢(الـ ــع باحلـ ــيه ال يتمتـ ــن ، خلـــص إىل أن بينوشـ مـ
  .)٧٧٣(املوضوع حيث

__________ 
 مـن النظـام األساسـي    ٦ مـن املـادة      ٢ويـصدق القـول نفـسه فيمـا يتعلـق بـالفقرة             .... يف  القانون الدويل العـر   
 .“للمحكمة اخلاصة

 .٦٤٣ و ٦٤٢، الصفحتان )٣رقم  (بينوشيهقضية  )٧٧١(
 .٦٠٤-٦٠٢املرجع نفسه، الصفحات  )٧٧٢(
 .٦٠٩-٦٠٤املرجع نفسه، الصفحات  )٧٧٣(
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 وخلص باقي اللوردات عمومـا إىل أن تـصديق شـيلي علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب                   - ٢٦١
وخلص قاض واحد، هـو اللـورد هـوب أوف كريغهيـد، إىل             . تنشئ تنازال صرحيا أو ضمنيا     مل

نازل ليس موضع نقـاش ألن مـا يتنـاىف مـع حـصانة رئـيس الدولـة هـو وضـع حظـر عـريف               أن الت 
وانطالقـا مـن فرضـية      . جلرمية تعذيب دولية وليس تصديق شيلي على اتفاقية مناهـضة التعـذيب           

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية املدرجـة يف قـانون اململكـة                  ٣٢ من املادة    ٢أن الفقرة   
يف حالــة حــصانات رؤســاء الــدول، تــنص علــى أن أي تنــازل عــن احلــصانة    املتحــدة واملطبقــة 

  : خلص إىل ما يلي،)٧٧٤(“يكون صرحيا يف مجيع األحوال”
وال أقبــل أن يكــون يف اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب حكــم . ال أعتــرب هــذه حالــة تنــازل”  

ــسابقني جيــردون مــن حــصانتهم       ــدول ال ــى أن رؤســاء ال ــنص عل مــن حيــث  ضــمين ي
 يتعلق جبميع أعمال التعذيب الصادرة عن املوظـف الرمسـي علـى النحـو                فيما املوضوع

كل مـا هنالـك أن االلتزامـات الـيت أُقـرت مبوجـب القـانون الـدويل                  . ١احملدد يف املادة    
العريف يف حالة تلك اجلرائم الدولية اخلطرية حبلول تاريخ تصديق شيلي علـى االتفاقيـة               

مـن حيـث    ن جانبـها، يـستند إىل احلـصانة         التزامات قوية حبيـث جتـبُّ كـل اعتـراض مـ           
، على ممارسة الوالية القضائية فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة بعد التاريخ الـذي             املوضوع

  .)٧٧٥(“أتاحته اململكة املتحدة
 واتبع باقي القضاة هنجا يعمل فيه تصديق شيلي علـى اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب علـى                   - ٢٦٢

ن بدال من أن يعمل عمل التنازل اإلجرائي، أحدث تنازعـا           حنو يرفع حصانة رئيس الدولة، لك     
واعتـرب بعـض القـضاة أن التعـذيب        . موضوعيا بني قواعد حظر التعذيب وحصانة رئيس الدولة       

يشكل حبكم طبيعته مهمة رمسية من مهام رئيس الدولة واستخدموا هـذه الفرضـية للقـول بـأن                  
__________ 

 .٦٢٣املرجع نفسه، الصفحة  )٧٧٤(
ومع ذلك، يبدو أن اللورد هوب أوف كريغهيد يعول بعض الشيء يف نقـاط              . ٦٢٦، الصفحة   املرجع نفسه  )٧٧٥(

مـن  ” (٦٢٦انظـر علـى سـبيل املثـال، املرجـع نفـسه، الـصفحة               . أخرى من تعليله على تطور نظـام االتفاقيـة        
 علـى تلـك     أنشئت اآللية اليت تـنص عليهـا االتفاقيـة لتيـسري ممارسـة الواليـة القـضائية                وجهة نظري، مبجرد ما     

اجلرائم يف حماكم دولة أجنبية، أصبح من غري املمكن ألي دولة موقعـة علـى االتفاقيـة أن تعتـد باحلـصانة مـن        
حيث املوضوع يف حالة نـشوء ادعـاءات بارتكـاب تعـذيب منـهجي أو واسـع النطـاق بعـد ذلـك التـاريخ يف                     

علـى ذلـك، فـإن      عـالوة   ). “يـة حماكم تلك الدولة ضد مسؤوليها أو أي مـن األشـخاص العـاملني بـصفة رمس               
 تـــشرين ٣٠ الـــذي ســـقطت فيـــه احلـــصانة مـــن حيـــث املوضـــوع كـــان يعتـــرب أن التـــاريخ”اللـــورد هـــوب 

ــة مناهـــضة التعـــذيب يف    ١٩٨٨أكتـــوبر /األول ــاذ تـــصديق شـــيلي علـــى اتفاقيـ ــاريخ بـــدء نفـ  ٣٠، وهـــو تـ
ف بـأن تـصديق شـيلي علـى         بيد أن اللورد هوب سـلم يف هنايـة املطـا          . املرجع نفسه . “١٩٨٨سبتمرب  /أيلول

اتفاقية مناهضة التعذيب ال متـس مباشـرة مـسألة احلـصانة قيـد نظـره وإمنـا كانـت النقطـة الـيت أصـبحت فيهـا                 
حمرومة من احلق يف االعتراض على الوالية القضائية املمتدة إقليميـا الـيت متكنـت اململكـة املتحـدة مـن         ”شيلي  

 .املرجع نفسه. “دةفرضها على تلك اجلرائم عندما بدأ نفاذ املا
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 آخرون أن التعـذيب ال ميكـن أن يـشكل    وعلى النقيض من ذلك ارتأى   . )٧٧٦(التنازل غري وارد  
ــيس        ــازل لـ ــأن التنـ ــول بـ ــية للقـ ــذه الفرضـ ــتندوا إىل هـ ــة واسـ ــيس الدولـ ــام رئـ ــن مهـ ــة مـ مهمـ

  .)٧٧٧(خالف موضع
خبـط رفيـع للغايـة بـني        ) ٣رقـم    (بينوشـيه  وبصفة عامة، فصل غالبية القضاء يف قـضية          - ٢٦٣

ع املوضــوعي بــني قواعــد والتنــاز) الــذي أنكــروا أن يكــون موضــع خــالف(التنــازل اإلجرائــي 
__________ 

ال ميكــن أن ُيرتكــب ” مــن االتفاقيــة ١علــى ســبيل املثــال، اســتنتج اللــورد ميلــي أن التعــذيب مبوجــب املــادة  )٧٧٦(
، “موظف عام، أو شخص آخر يتصرف بـصفة رمسيـة أو بتحـريض منـه أو مبوافقتـه أو رضـاه            من جانب    إال
ذي ال ميكـن أن ُيرتكـب إال يف ظـروف تـثري          اجلرميـة مـن النـوع الـ       ] ألن[ال توجد حصانة موضع تنـازل       ” و

اجملتمـع الـدويل   ”وهكـذا علـل موقفـه بـأن     . ٦٥١، الـصفحة  )٣رقـم   (بينوشـيه قـضية  “ عادة مسألة احلصانة 
ال ميكـن افتـراض   ”ألنـه  “ أحدث جرمية ال ميكن بأي حال من األحوال أن تتيح حصانة من حيث املوضوع      

 القواعد اآلمرة ونص يف نفس الوقـت علـى حـصانة تـشمل االلتـزام                أن القانون الدويل قد أقر جرمية هلا طابع       
املرجـع  . واتبـع اللـورد فيليـبس أوف وورث مـاترافرس فهمـا ممـاثال           . نفـسه املرجـع   . “الذي يسعى إىل فرضه   

السلوك الوحيد الذي تغطيه هذه االتفاقية هـو الـسلوك الـذي خيـضع للحـصانة مـن                  ” (٦٦١نفسه، الصفحة   
 فإن االتفاقية تتناىف مع إمكانية تطبيـق احلـصانة مـن           وبالتايل،. لة انطباق تلك احلصانة   حيث املوضوع، يف حا   

األول أن تكون الدول األطراف يف االتفاقية قـد تـصرفت علـى             . وال يوجد سوى احتمالني   . حيث املوضوع 
الفة للقـانون  أساس أنه ال ميكن أن توجد حصانة من حيث املوضوع فيما يتعلق بالتعذيب، باعتباره جرمية خم    

والثــاين أن تكــون الــدول األطــراف يف االتفاقيــة قــد وافقــت صــراحة علــى أن احلــصانة مــن حيــث     . الــدويل
وأعتقد أن أول هذين االحتمالني هـو الـصحيح، بيـد أن كالمهـا             . املوضوع ينبغي أال ُتطبق يف حالة التعذيب      

 ).“يفند ادعاء شيلي
تفاقيـة مناهـضة التعـذيب ال ينـشئ تنـازال إجرائيـا وإمنـا جيـرم التعـذيب                  وفقا هلذا املنطق، فإن التـصديق علـى ا         )٧٧٧(

فعلـى سـبيل املثـال،    . من حيـث املوضـوع  بصفة هنائية، مما يستحيل معه اعتباره مهمة رمسية تتاح هلا احلصانة          
ن إذا ثبت، كما ُيدعى، أن السيناتور بينوشيه نظم التعـذيب وأذ ” ويلكينسون إىل أنه -خلص اللورد براون  

، فإنـه مل يكـن يتـصرف بـأي صـفة تنـشأ عنـها حـصانة مـن حيـث                      ١٩٨٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٨به بعـد    
. “ شـيلي وافقـت علـى حتـرمي ذلـك الـسلوك      ]و[املوضوع ألن تلك األعمـال كانـت خمالفـة للقـانون الـدويل          

نون كيـف ميكـن، ألغـراض القـا       ” (٥٩٤انظر أيـضا املرجـع نفـسه، الـصفحة          . ٥٩٥نفسه، الصفحة   املرجع  
واختـذ اللـورد هـاتن      ). “؟الدويل، أن يكون القيـام بعمـل حيظـره وجيرمـه القـانون الـدويل نفـسه مهمـة رمسيـة                    

ال يوجد أي تنـازل عـن حـصانة    ”موقفا مماثال حيث خلُص إىل أنه إذا كان بينوشيه ال حتق له احلصانة، فإنه           
مال التعـذيب لـيس مـن مهـام رئـيس           إن ارتكاب أع  ”بل  “ رئيس دولة سابق فيما يتعلق مبهامه كرئيس دولة       

الدولة وبالتايل، فإن احلـصانة الـيت يـستحقها الـسيناتور بينوشـيه، يف هـذه احلالـة، بوصـفه رئـيس دولـة سـابق                    
أرى مـع  ” (٦٣٩، الـصفحة  )٣رقـم   (بينوشـيه قـضية  . “تنشأ فيما يتعلق بأعمال التعذيب وال تـرتبط هبـا          ال

 ١٩٨٨ســبتمرب / أيلــول٢٩تكــاب أعمــال التعــذيب بعــد تــاريخ   االحتــرام أن االســتنتاج الــذي مفــاده أن ار 
يشكل مبوجب القانون الدويل مهمة من مهام رئيس دولة شيلي اسـتنتاج ال يفيـد ضـمنا اعتبـار أن شـيلي                       ال

وجهـة نظـري، مل يكـن مثـة أي تنـازل عـن حـصانة            ومـن   . قد تنازلت ضمنا عـن حـصانة رئـيس دولـة سـابق            
واستنتاجي بأن الـسيناتور بينوشـيه ال حتـق لـه احلـصانة             .  مبهامه كرئيس دولة   رئيس الدولة السابق فيما يتعلق    

يستند إىل الرأي القائل بأن ارتكاب أعمال التعـذيب لـيس مهمـة مـن مهـام رئـيس الدولـة وبالتـايل، يف هـذه                      
ل احلالــة، فــإن احلــصانة الــيت حتــق للــسيناتور بينوشــيه بوصــفه رئــيس دولــة ســابق ال تنــشأ فيمــا يتعلــق بأعمــا  

 ).٣رقم  (بينوشيهقضية ). “التعذيب وال ترتبط هبا
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ولقـي هـذا التمييـز      ). الـذي ادعـوا أنـه موضـع خـالف         (حظر التعذيب وحصانة رئـيس الدولـة        
بـالرغم مـن أن بعـض القـضاة     ”فعلى سـبيل املثـال، يقـول أونيـل أنـه          . انتقادا من بعض الشراح   

فـإذا  ... أعلنوا صراحة أن األمر ال يتعلق هنـا حبالـة تنـازل عـن احلـصانة، فـإن حتليلـهم خيـذهلم                       
سقط حق الدولة بسبب قرارهـا توقيـع معاهـدة يبـدو مـن البـديهي أن الدولـة قـد تنازلـت عـن                         

عـزوف القـضاة عـن اإلعـالن بـأن األمـر       ” وخيلص أونيل إىل أن السبب وراء   .)٧٧٨(“هذا احلق 
خشية أن يؤدي أي إلغـاء للقاعـدة العرفيـة للتنـازل            ] ... إمنا كان [كان يتعلق فعال حبالة تنازل      

توصــلت حمــاكم دول خمتلفــة ] إذا[فوضــى دوليــة ”ريح عــن احلــصانة إىل احتمــال وقــوع  الــص
تكون أطرافا يف معاهدة مـا إىل اسـتنتاجات خمتلفـة بـشأن مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يكـون                 

امليـزة الكـربى    ”وباملثـل يـذهب مكالكلـن إىل القـول بـأن            . )٧٧٩(“ضـمنيا التنازل عن احلـصانة     
ه يـستند،  سألة قبول دويل، هو أنه كان يستند، وكان ينظـر إليـه علـى أنـ             هلذا النهج، باعتباره م   

وكمـا أوضـح اللـورد    . واملشكلة فيه أن هذا القبـول جمـرد وهـم يف األسـاس           . إىل موافقة الدولة  
كم سيكون خارقا، بل يا له من فـخ منـصوب لكـل غافـل،               ”“ غوف ببالغه يف رأيه املخالف    

 وينتهي كـل مـن      .)٧٨٠(“الدول يف معاهدة ما بالسكوت    لو كان باإلمكان التنازل عن حصانة       
هـذا النـوع   “ رفـضت بـشكل قـاطع     ”مكالكلن وأونيل مع ذلك إىل أن حمكمة العدل الدوليـة           

 عنــدما خلــصت بينوشــيهمــن التنــازل املوضــوعي الــذي أخــذت بــه غالبيــة اللــوردات يف قــضية  
  : إىل ما يلياألمر بالقبضاحملكمة يف قضية 

تفاقيات الدولية املعنية مبنع بعـض اجلـرائم اخلطـرية واملعاقبـة عليهـا              رغم أن خمتلف اال   ”  
يفــرض علــى الــدول التزامــات مبالحقــة مرتكبيهــا أو تــسليمهم، ممــا يقتــضي منــها أن    
ــؤثر بــأي حــال مــن        ــة، فــإن هــذا التوســيع ال ي ــها القــضائية اجلنائي توســع نطــاق واليت

ــانون الــدو       ــوال علــى احلــصانات املمنوحــة مبوجــب الق يل العــريف، مبــا يف ذلــك   األح
ويظل باإلمكان االعتراض عليها أمام حماكم دولة أجنبيـة،         . حصانات وزراء اخلارجية  

  .)٧٨١(“حىت عندما متارس تلك احملاكم الوالية القضائية مبوجب هذه االتفاقيات
وهذا االستنتاج اليت توصلت إليه حمكمة العدل الدولية يبدو بالفعل متناقضا بشكل مباشـر مـع            

  ).٣رقم  (بينوشيهنهج الذي اتبعته األغلبية يف جملس اللوردات يف قضية ال
__________ 

 .٣١٥ و ٣١٤، املرجع السالف الذكر، الصفحتان )O’Neil(انظر أونيل  )٧٧٨(
، الرأي املخـالف للـورد غـوف        )٣رقم   (بينوشيهيف معرض اإلشارة إىل قضية       (٣١٦املرجع نفسه، الصفحة     )٧٧٩(

 ).٦٠٤أوف شيفلي، الصفحة 
 بينوشـيه نقـال عـن قـضية        (٩٦١، املرجع الـسالف الـذكر، الـصفحة         )٢٠٠٢) (McLachlan(انظر مكالكلن    )٧٨٠(

 ).٦٠٨، رأي اللورد غوف أوف شيفلي، الصفحة )٣رقم (
 .٥٩، الفقرة األمر بالقبضقضية  )٧٨١(
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ــا أنــه جيــوز للــدول أن تتنــازل عــن     - ٢٦٤  وخالصــة القــول إنــه يف حــني يقبــل اجلميــع تقريب
حــصانة مــسؤوليها احلــاليني أو الــسابقني بواســطة تنــازل صــريح، فــإن مفهــوم التنــازل الــضمين  

ع تعقيـدا أن احملـاكم والـشراح ينعتـون ظـاهرتني خمتلفـتني              وممـا يزيـد الوضـ     . أكثر إثـارة للجـدل    
فمــن جهــة، هنــاك تأييــد قــوي نــسبيا، وخباصــة يف اإلجــراءات املدنيــة،    . بأهنمــا تنــازل ضــمين 

للتنازل الضمين عن احلصانة يف حالة خاصة تنشأ نتيجة رفع دعـوى مـن جانـب سـلطة خمتـصة                  
لتنازل الضمين أكثر إثـارة للجـدل ينـشأ         ومن جهة أخرى، مثة نوع من ا      . بالتنازل عن احلصانة  

عندما ُتفهم احلصانة من قبـول دولـة مـن الـدول لـصك أو التفـاق يـستتبع بالـضرورة خـضوع                       
ــضائية أخــرى       ــة يف واليــة ق ــسابقني إلجــراءات جنائي ــسؤوليها احلــاليني أو ال ويف حــني أن . م

بتنـازل علـى هـذا      يعتـرف علـى مـا يبـدو         ) ٣رقـم    (بينوشـيه استنتاج جملس اللوردات يف قـضية       
، وخلـصت حمكمـة العـدل       )٧٨٢(املنوال، ُينكر مجيع اللوردات صراحة إعمـال أي تنـازل ضـمين           

الدولية بعـد ذلـك إىل أن التـصديق علـى اتفاقيـات دوليـة بـشأن منـع اجلـرائم اخلطـرية واملعاقبـة                        
  .يفعليها ال يؤثر بأي حال من األحوال على احلصانات املخولة مبوجب القانون الدويل العر

  
  السلطة املختصة بالتنازل عن احلصانة  )ب(  

 فيمــا يتعلــق بالــسلطة املختــصة بالتنــازل عــن حــصانة مــسؤويل دولــة مــا، مــن املقبــول  - ٢٦٥
عموما أن احلكومة القائمة اليت ينتمي إليها املسؤول األجنيب هي الوحيدة اليت جيوز هلا التنـازل                

فن يف تقريــره املقــدم إىل معهــد القــانون ويف هــذا الــصدد، ذكــر فرهــو. )٧٨٣(عــن هــذه احلــصانة
  :الدويل أنه
ليس لرئيس الدولة األجنبية أن يتنـازل شخـصيا عـن احلـصانات املخولـة لـه مبوجـب                   ”  

وبالتـايل،  . القانون الدويل ألهنا حتمي مهامـا ميارسـها فقـط لـصاحل الدولـة الـيت يرأسـها                 
 تلـك احلـصانات إذا    فإنه للسلطات املختصة يف تلك الدولة يعـود أمـر سـحب أو رفـع              

  .)٧٨٤(“مناسبا ارتأت ذلك
 وفيمــا يتعلــق باألســاس املنطقــي الــذي تــستند إليــه هــذه القاعــدة، يالحــظ تــانكس أن - ٢٦٦

حصانة رئيس امتياز ُيمنح إىل دولة أجنبيـة ألغـراض تعزيـز االحتـرام              ”القانون الدويل يعترب أن     
وبالتـايل،  . )٧٨٥(“ة ميلكهـا كـل قائـد      والدبلوماسية واجملاملة على الصعيد الدويل، وليست سـلط       

__________ 
خلُص أحد اللوردات إىل أهنا كانت حالة تنازل صريح وخلص اللوردات الستة املتبقني إىل عـدم وجـود أي                 )٧٨٢(

 . والنص املشفوع به٧٦٥انظر أعاله، احلاشية . زل على اإلطالقتنا
 .٦١، الفقرة األمر بالقبضقضية  )٧٨٣(
 .٥٥٠، الصفحة )”Verhoeven, “Rapport provisoire(فرهوفن، التقرير  )٧٨٤(
 .٦٧٣ و ٦٧٢، املرجع السالف الذكر، الصفحتان )Tunks(انظر تانكس  )٧٨٥(
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يستتبع هذا أنه ينبغي أن تناط بالدولة ذاهتا، وليس برئيس الدولة أو بغريه من املـسؤولني فيهـا،                  
  .سلطة التنازل عن هذا االمتياز

 ويكتسي املبدأ القائل بأن احلكومة القائمـة حاليـا هـي وحـدها الـيت جيـوز هلـا التنـازل                      - ٢٦٧
الدولـة طابعـا أكثـر تعقيـدا عنـدما تكـون احلكومـة الرمسيـة موضـع                  عن حـصانة مـسؤويل تلـك        

، وبعـد يـومني مـن عمليـة القتـل      ال فونتـون ضـد أريـستيد   فعلى سبيل املثـال، يف قـضية    . منازعة
اليت ُيـدعى أن أريـستيد أمـر هبـا والـيت تـشكل أسـاس الـدعوى، ُعـزل أريـستيد مـن الـسلطة يف                           

وأصبح جوزيـف نرييـت     . )٧٨٦(ت املتحدة األمريكية  انقالب عسكري والتمس املنفى يف الواليا     
الرئيس املؤقت هلاييت وفقا للقانون الدستوري هلاييت، وصـدر أمـر مبوجـب قـانون هـاييت إللقـاء                   

واُدعي أيضا أن أريستيد وقـع رسـالة يتنـازل فيهـا عـن لقـب رئـيس                  . )٧٨٧(القبض على أريستيد  
يــات املتحــدة األمريكيــة يعتــرف ومــع ذلــك، ظــل اجلهــاز التنفيــذي للوال. )٧٨٨(هــاييت مجهوريــة

وحـاجج املـدعي بـأن حكومـة نرييـت قـد تنازلـت ضـمنيا            . )٧٨٩(بأريستيد رئيسا شرعيا للدولـة    
عــن حــصانة أريــستيد بعــدم تنفيــذها التفــاق كانــت قــد وقعتــه معــه ويــسمح لــه بــالعودة              

 جيـوز حلكومـة   ”ورفضت احملكمة قبول حجة التنازل هذه ورأت أنه لئن كـان            . )٧٩٠(هاييت إىل
، فإن حكومـة    )٧٩١(التنفيذي أن تتنازل عن حصانة رئيس دولتها      دولة أجنبية يعترف هبا اجلهاز      

األمر الواقع يف هذا احلالـة اخلاصـة، ال متلـك سـلطة التنـازل عـن حـصانة الـرئيس أريـستيد ألن                        
  .)٧٩٢(“الواليات املتحدة ال تعترف هبا

ت التابعــة للحكومــة القائمــة  وأخــريا، جيــب تنــاول مــسألة حتديــد األجهــزة أو الــسلطا- ٢٦٨
ويـنص  . املعترف هبا للمسؤول احلكومي واليت هلا اختصاص التنازل عن حصانة ذلك املـسؤول  

__________ 
، يــرد يف ١٣٠، املرجــع الــسالف الــذكر، الــصفحة  )Lafontant v. Aristide( الفونتــون ضــد أريــستيد قــضية  )٧٨٦(

International Law Reports ٥٨٣ ، الصفحة١٠٣، اجمللد.  
  .٥٨٤املرجع نفسه، الصفحة  )٧٨٧(
 .املرجع نفسه )٧٨٨(
 .٥٨٤ و ٥٨٣املرجع نفسه، الصفحتان  )٧٨٩(
 .٥٨٧-٥٨٤املرجع نفسه، الصحفات  )٧٩٠(
 .٥٨٦الصفحة املرجع نفسه،  )٧٩١(
بـالرغم مـن أن هـذا النـهج املتمثـل يف النظـر إىل قـانون دولـة احملكمـة لتحديـد           . ٥٨٧الصفحة . املرجع نفسه  )٧٩٢(

حيـث ميكـن، كمـا تـبني هـذه      (احلكومة اليت هلـا احلـق يف التنـازل عـن احلـصانة يـثري شـواغل تتعلـق بالـسيادة                      
، فـإن ميزتـه أنـه    ) اليت ينتمي إليها املـسؤول احلكـومي       احلالة، أن يتعارض مع اإلجراءات الدستورية يف الدولة       

منطقي باعتبار أن األساس املنطقـي للحـصانة يعمـل بالدرجـة األوىل لكفالـة حـسن عالقـات دبلوماسـية بـني                       
احلكومــات، مــا دامــت العالقــات الدبلوماســية الــيت ســتقيمها دولــة احلكومــة ســتكون مــع احملكمــة الــيت            

 .هبا تعترف
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القانون احمللي الدويل للدولة املعنيـة حيـدد اجلهـاز املخـتص            ”قرار معهد القانون الدويل على أن       
لــدى نظرهــا يف قــضية  ومل تبحــث احملكمــة االحتاديــة السويــسرية  . )٧٩٣(“بــإجراء هــذا التنــازل 

 يف تفاصـيل الـوزير أو الـوزارة الـيت           فرديناند وإمييلدا ماركوس ضـد املكتـب االحتـادي للـشرطة          
أصدرت التنازل، وإمنا توصلت إىل استنتاج عام بأن اإلعالن قد صدر عـن أجهـزة حاكمـة يف               

در التنـازل  ، صـ بول ضد أفريـل  ويف قضية   . )٧٩٤(الفلبني ميكن اعتبارها ممثال مؤهال لتلك الدولة      
وبـالرجوع  . )٧٩٥(عن حصانة قائد عسكري سابق يف هاييت عن وزارة العـدل جلمهوريـة هـاييت              

إىل املمارسة فيما يتعلـق حبـصانة الـدول، يالحـظ كاهـال وفيغـا أن قـانون احلـصانات الـسيادية            
يـسكت عـن مـسألة سـلطة الـشخص أو اهليئـة الـيت        ”األجنبيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة     

وعلـى عكـس ذلـك، يـنص        . )٧٩٦(“املتحدة األمريكية ل عن احلصانة أمام حماكم الواليات       تتناز
رئــيس البعثــة الدبلوماســية لدولــة مــا يف  ”قــانون حــصانة الــدول يف اململكــة املتحــدة علــى أن   

اململكة املتحدة، أو الشخص الذي يتـوىل مهامـه يف الوقـت الـراهن، تكـون لـه سـلطة التـدخل                      
 عالوة على ذلك، ورغم أن املشكلة ال تبـدو          .)٧٩٧(“يتعلق بأي إجراءات  نيابة عن الدولة فيما     

مــا يزيــد مـن تعقيــد التنــازل عــن  ”شـائعة يف املمارســة، يــثري واتـس مــسألة مقلقــة تتمثـل يف أن    
ميكـن اعتبـاره، حبكـم    ] و... [هو أنـه يـشكل الـسلطة العليـا يف دولتـه      ... حصانة رئيس دولة  

ــى التنــ    ــادرا عل ــه، ق ــاال  مركــزه يف دولت ــازال فع  ويف ضــوء تعريــف  .)٧٩٨(“ازل عــن حــصانته تن
من مشاريع املواد املتعلقـة حبـصانات الـدول وممتلكاهتـا           ) ١) (ب (٢الوارد يف املادة    “ الدولة”

__________ 
ــرار املعهــد  )٧٩٣( ــادة ٢٠٠١ يف عــام ق ــا    ). ١ (٧، امل ــصدد، يالحــظ كاهــال وفيغ يف ســياق حــصانة  (ويف هــذا ال

ميكن أن تنشأ املشكلة عادة يف احلاالت اليت ُيمنع فيها مبوجب دستور أو قـوانني بلـد أجـنيب علـى         ”): الدول
ل للقـانون   يكـون هـذا التأويـ     وحيثمـا   . احلكومة األجنبية إجراء أي تنازل عن حـصانة سـيادية كيفمـا كانـت             

األجنيب واضحا وقائما وقت التنـازل املطلـوب، ميكـن االحتجـاج بـأن التنـازل كـان متجـاوزا للـسلطة وغـري                        
ومــا دامــت . صـحيح، وال ســيما إذا كــان الطــرف اخلــاص علــى علــم بالقــانون األجــنيب الــذي حيظــر التنــازل 

ال يف هـذا التحليـل، فـإن احلكمـة     القواعد التقليديـة الختيـار القـانون بـشأن مـسألة الـسلطة تظـل عـامال حمـتم          
من أجـل   ... تفضي بأن يقوم الطرف اخلاص الذي يعوِّل على تنازل تعاقدي بدراسة متأنية للقانون األجنيب               

 .٢٣٢ و ٢٣١املرجع السالف الذكر، الصفحتان .  كاهال وفيغا.“حتديد صحة التنازل مبوجبها
 ٥٣٧، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة          درايل للـشرطة  فرديناند وإميلـدا مـاركوس ضـد املكتـب الفيـ          قضية   )٧٩٤(

مــن الناحيــة الــشكلية، مــن األمهيــة مبكــان أن يــصدر هــذا اإلعــالن عــن جهــاز مــن األجهــزة احلاكمــة يف    ”(
 ).“الفلبني، ميكن للمحكمة أن تعتربه ممثال مؤهال للدولة

  .٢١٠ ، املرجع السالف الذكر، الصفحة)Paul v. Avril(بول ضد أفريل قضية  )٧٩٥(
 .٢٣١كاهل وفيغا، املرجع السالف الذكر، الصفحة  )٧٩٦(
، أورده كاهـال وفيغـا، املرجـع الـسالف الـذكر،      United Kingdom, State Immunity Act, 1978, § 2(7): انظـر  )٧٩٧(

 .١٠٢، احلاشية ٢٣٢ و ٢٣١الصفحتان 
 .٦٧، املرجع السالف الذكر، الصفحة )Watts(انظر واتس  )٧٩٨(
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من الوالية القضائية، يذهب إىل القول بأن هذا التعريف يـضم رئـيس الدولـة وحكومـة الدولـة               
 يبدو أن التنازل الصادر عن أي منـهما سـيكون           قد”معا بوصفهما جزءا من الدولة، وبالتايل،       

وفيمــا يتعلــق بــاإلجراءات املتخــذة ضــد رئــيس دولــة   . )٧٩٩(“فعــاال ألغــراض مــشاريع املــوارد 
يبدو أكثر وضوحا أن بإمكانه أن جيـري بنفـسه تنـازال فعـاال          ”بصفته اخلاصة، يقول واتس أنه      

  .)٨٠١(قوم بذلك، لكنه يعتقد أيضا أن بوسع دولته أن ت)٨٠٠(“عن تلك احلصانة
  

  اآلثار القانونية للتنازل عن احلصانة  )ج(  
 مبــا يف ذلــك أي حــصانة تبعيــة  - فيمــا يتعلــق باآلثــار القانونيــة للتنــازل عــن احلــصانة  - ٢٦٩

 يف حالة التنـازل الـصريح، ينبغـي توضـيح هـذه املـسألة بواسـطة األحكـام                 -يشملها التنازل    ال
ه، تكــون التنــازالت الــصرحية واســعة بــشكل عــام وكمــا لــوحظ أعــال. الــصرحية للتنــازل نفــسه

ال يتمتع إطالقا بـأي شـكل مـن    ”تترك جماال ُيذكر للتأويل، كأن تنص مثال على أن الفرد      وال
حـصانة  ) ٣(رئـيس دولـة أو      ) ٢(دولـة أو    ) ١(كل حصانة   ”، أو ترفع    )٨٠٢(“أشكال احلصانة 

. ى نـوع التنـازل الـضمين املعـين        ويتوقف النطاق القانوين للتنازل الضمين علـ      . )٨٠٣(“دبلوماسية
التنـازل الـذي ُيفهـم ضـمنا مـن          (فإذا كان يندرج ضمن الطائفة األوىل الواردة مناقشتها أعاله          

، ميكـن حـصر هـذا التنـازل يف تلـك            )قيام السلطة املختصة بالتنـازل عـن احلـصانة برفـع دعـوى            
لتنازل الذي ُيفهم ضمنا مـن      ا(وإذا كان األمر يتعلق بتنازل ضمين من الطائفة الثانية          . الدعوى

قبول اتفاق دويل يستتبع بالضرورة خـضوع مـسؤويل الدولـة احلـاليني أو الـسابقني إلجـراءات                  
يكون األثر أقل وضوحا كما يتـبني مـن اختالفـات الـرأي بـني               ) جنائية يف والية قضائية أخرى    

 الطريقـة الـيت    وبصرف النظر عـن   . )٨٠٤(“اليت نوقشت أعاله  ) ٣رقم   (بينوشيهالقضاة يف قضية    
 )٨٠٥(يتم هبا التنـازل عـن احلـصانة، مـن الواضـح علـى األقـل فيمـا يتعلـق باحلـصانة الدبلوماسـية                       

__________ 
 .ع نفسهاملرج )٧٩٩(
، )Prince of X Road Accident Case (حادثـة سـري األمـري سـني    يف معـرض اإلشـارة إىل قـضية    (املرجـع نفـسه    )٨٠٠(

 ).١٣املرجع السالف الذكر، الصفحة 
 .املرجع نفسه )٨٠١(
والـنص   أعـاله  ٧٤٠، الفريق السابق يف القوات املسلحة هلاييت، احلاشية )Prosper Avril(تنازل بروسرب أفريل  )٨٠٢(

 .املشفوع هبا
  . أعاله والنص املشفوع هبا٧٤٢تنازل رئيس الفلبني السابق، فرديناند ماركوس، احلاشية  )٨٠٣(
 . أعاله والنص املشفوع هبا٧٧٧-٧٦٤انظر احلواشي  )٨٠٤(
، )Denza(تـرد مناقـشة مفـصلة هلـذا الـنص يف ديـرتا            . مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية         ) ٤ (٣٢املادة   )٨٠٥(

 .٢٨٦ إىل ٢٨٤املرجع السالف الذكر، الصفحات من 
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 أن التنازل عن احلصانة من الوالية القـضائية ال يعـين التنـازل عـن احلـصانة              )٨٠٦(وحصانة الدول 
 الـسليم يف    غـري أنـه ال ُيعـرف مـدى إمكانيـة التطبيـق            . من التنفيذ الذي يـستلزم تنـازال مـستقال        

  .)٨٠٧(اإلجراءات اجلنائية هلذه القاعدة اليت تستلزم تنازال مستقال

__________ 
تتمثـل إحـدى النتـائج      ” (١٦، املرجـع الـسالف الـذكر، الـصفحة          )Rousseau(انظر على سبيل املثـال روسـو         )٨٠٦(

اهلامة للفصل بني احلصانتني يف أن التنـازل عـن احلـصانة مـن الواليـة القـضائية ال تعـين بالـضرورة تنـازال عـن                           
برحت احملاكم الفرنسية من جهتـها تـرى أن سـقوط احلـصانة مـن الواليـة القـضائية                   وما  . نفيذاحلصانة من الت  

، فإنه ال ميكـن     ‘طابع مطلق ’ذلك أنه بالنظر إىل ما هلذه األخرية من         : يؤدي إىل فقدان احلصانة من التنفيذ      ال
نفاذ تنطوي على اسـتعمال  بأي حال من األحوال تقويض سيادة الدول األجنبية واستقالهلا باختاذ إجراءات إ   

 ).“العمومية القوة
إن املــادة ”: علــى ســبيل املثــال يف تعليقهــا علــى اتفاقيــة فيينــا للعالقــات الدبلوماســية  ) Denza(تالحــظ ديــرتا  )٨٠٧(

. وال توجد أي إشارة إىل املوقف إزاء اإلجراءات اجلنائيـة . االجراءات املدنية واإلدارية تتناول فقط   ) ٤( ٣٢
كن القول بأن املقصود من النص هو أن اإلجراءات اجلنائية ال تتطلب تنـازال مـستقال فيمـا يتعلـق               وبالتايل، مي 

. “بتنفيذ أي عقوبة وأن التنازل عـن احلـصانة يف قـضية جنائيـة ال ميكـن أن ينحـصر يف إجـراء إثبـات اإلدانـة                      
  :غري أهنا الحظت كذلك. ٢٨٤املرجع السالف الذكر، الصفحة ) Denza(ديرتا 

أن املــشروع ذلــك .  رمبــا حــدث عرضــا ٣٢إن إغفــال أي إشــارة إىل االجــراءات اجلنائيــة يف املــادة   ”      
ال جيـوز تفـسري التنـازل عـن         ” الـذي أعـده املقـرر اخلـاص كـان يـنص علـى أنـه                  ٤-٣٢األصلي للمادة   

مـا يتعلـق   احلصانة من الوالية القضائية فيما يتعلق باالجراءات القانونية علـى أنـه تنـازل عـن احلـصانة في               
يـضع مبـدأ كـان، يف       ’وبـشأن هـذا املـشروع، علـق رئـيس جلنـة القـانون الـدويل بأنـه                   . “ بتنفيذ احلكم 

بيد أن جلنة الصياغة التابعة للجنـة قـصرت الـنص علـى             . ومل يناقش بعد ذلك   ‘ اعتقاده، معترفا به عامليا   
ابق مـن املـادة كـان قـد         والـسبب يف ذلـك يكمـن علـى األرجـح يف أن اجلـزء الـس                . ‘اإلجراءات املدنية ’

ُعدل حبيـث يـنص علـى أنـه إذا كانـت االجـراءات اجلنائيـة تقتـضي أن يكـون التنـازل صـرحيا يف مجيـع                            
وبالتــايل، مل يكــن مــن الــضروري، يف  . األحــوال، فإنــه ميكــن أن يكــون ضــمنيا يف اإلجــراءات املدنيــة  

جراءات ال يعين تنازال عـن احلـصانة   اإلجراءات اجلنائية، توضيح أن التنازل عن احلصانة فيما يتعلق باإل      
فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ مــا دام أن التنــازل الــصريح كفيــل بتوضــيح هــذا املوقــف لكــن ملــا تقــرر الــسماح    
بالتنــازل الــضمين يف اإلجــراءات املدنيــة، أصــبح مــن املهــم توضــيح أنــه ال ميكــن أن يكــون التنــازل عــن 

ونقض املؤمتر قرار اللجنة بشأن مـسألة التنـازل الـضمين           . احلصانة من التنفيذ يف الدعاوى املدنية ضمنيا      
 ٢٨٤ نفـسه، الفقرتـان      املرجـع . “٤لكنه أغفل على ما يبدو اآلثار املترتبة على ذلك يف صـياغة الفقـرة             

  .٢٨٥ و
احلجـة املعارضـة الشـتراط تنـازل مـستقل فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ أو              ”وتذهب ديـرتا إىل القـول إنـه لـئن كانـت                 

ميتد التنازل فقط إىل حد نقطة اإلدانة أو التربئة تكمن يف أن اإلجـراءات اجلنائيـة كـل ال يتجـزأ                     ح بأن   السما
، املرجـع   “سـري اإلجـراءات اجلنائيـة يف املمارسـة لـيس كـذلك            ”، إال أن    “وأن العقوبة ال تنفصم عن اإلدانـة      

  .٢٨٥سه، الصفحة نف
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 .ميثاق حمكمة نورنربغ

 .، تسليم جمرمي احلرب ومعاقبتهم١٩٤٦ر فرباي/ شباط١٣املؤرخ ) ١- د (٣القرار 
 .، تسليم جمرمي احلرب واخلونة١٩٤٧أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ ) ٢- د (١٧٠القرار 
  .، مشروع إعالن حقوق الدول وواجباهتا١٩٤٩ديسمرب / كانون األول٦املؤرخ ) ٤- د (٣٧٥القرار 
ادئ التعاون الدويل يف اكتشاف واعتقال ، مب١٩٧٣ديسمرب / كانون األول٣املؤرخ ) ٢٨- د (٣٠٧٤القرار 

 .وتسليم ومعاقبة األشخاص املذنبني يف جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
  

 قرارات جملس األمن –باء  
  

، املعتمد للنظام األساسي للمحكمة الدولية حملاكمة ١٩٩٣مايو / أيار٢٥املؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٢٧القرار 
 االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين لدويل املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة األشخاص املسؤولني عن

  .١٩٩١منذ سنة 
، املشفوع مبرفق متضمن للنظام األساسي ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٨املؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٥٥القرار 

ية وغريها من االنتهاكات للمحكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماع
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة 

 ١٩٩٤يناير/ كانون الثاين١اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة بني 
 .١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١  و
  

  وثائق جلنة القانون الدويل -جيم  
  

Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal 
and in the Judgment of the Tribunal, in Yearbook of the International Law 
Commission, 1950, vol. II, pp. 374-378, paras. 97-127. 

Report on the Question of International Criminal Jurisdiction, by Mr. Ricardo J. 
Alfaro, Special Rapporteur, document A/CN.4/15 and Corr.1, in Yearbook of the 
International Law Commission, 1950, vol. II, pp. 1-18. 

Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, Report of the 
International Law Commission on the work of its sixth session (3 June-28 July 
1954), in Yearbook of the International Law Commission, 1954, vol. II, para. 54. 

Second report on Special Missions, by Milan Bartoš, Special Rapporteur, document 
A/CN.4/179, in Yearbook of the International Law Commission, 1965, vol. II, 
pp. 109-144.  

Third report on Special Missions, by Milan Bartoš, Special Rapporteur, document 
A/CN.4/189 and Add.1 and 2, in Yearbook of the International Law Commission, 
1966, vol. II, pp. 125-168. 
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Second report on jurisdictional immunities of States and their property, by Sompong 
Sucharitkul, Special Rapporteur, document A/CN.4/331 and Add.1, in Yearbook of 
the International Law Commission, 1980, vol. II (Part One), pp. 199-230. 

التقرير السابع عن حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية ، من إعداد سومبونغ سوتشاريتكول، املقرر اخلاص، 
، )اجلزء األول(اجمللد الثاين ، ١٩٨٥حولية جلنة القانون الدويل، ، يف 2و  Corr.1و A/CN.4/388الوثيقة 

 .٦٩ – ٢٧الصفحات 
ل وممتلكاهتا من الوالية، أعده موتو أوجيسو، املقرر اخلاص، الوثيقة تقرير أويل عن حصانات الدو

A/CN.4/415  وCorr.1  اجلزء األول(اجمللد الثاين ، ١٩٨٨حولية جلنة القانون الدويل، ، يف( ،
 .٣٣٧ – ٢٦٣  الصفحات

 الوثيقة التقرير الثاين عن حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية، أعده موتو أوجيسو، املقرر اخلاص،
A/CN.4/422  وCorr.1  وAdd.l  وCorr.1 اجلزء (اجمللد الثاين ، ١٩٨٩حولية جلنة القانون الدويل،  ، يف

 .٢١٣ – ١٧٣، الصفحات )األول
التقرير الثالث عن حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية ، أعده موتو أوجيسو، املقرر اخلاص، الوثيقة 

A/CN.4/431  وCorr.1  اجلزء األول(اجمللد الثاين ، ١٩٩٠ة جلنة القانون الدويل، حولي، يف( ،
  .٥٧- ٣  الصفحات

، الوثيقة )١٩٩٦يوليه / متوز٢٦ –مايو / أيار٦(تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعني 
A/51/10 ،١١١- ٣٢ات ، الصفح)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦، يف حولية جلنة القانون الدويل. 

حولية جلنة ، يف ١٩٩١مشاريع مواد بشأن حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية والتعليقات عليها، 
 .١٤٢- ٢٧ ، الصفحات٢٨، الفقرة، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩١القانون الدويل، 

ون الدويل عن أعمال دورهتا الثامنة مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، تقرير جلنة القان
، يف حولية جلنة القانون الدويل، A/51/10، الوثيقة )١٩٩٦يوليه / متوز٢٦ –مايو / أيار٦(واألربعني 

  .١١١- ٣٢، الصفحات )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦
، يف A/CN.4/L.576يقة تقرير الفريق العامل املعين حبصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية، الوث

 .املرفق، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٩حولية جلنة القانون الدويل، 
حولية جلنة يف  مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا والتعليقات عليها،

   .١٨٦ -  ٣٧الصفحات ، ٧٧، الفقرة، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١القانون الدويل، 
   

  دراسات أعدها األمني العام أو األمانة العامة -دال  
 

Memorandum submitted by the Secretary-General, The Charter and Judgment of the 
Nürnberg Tribunal, History and Analysis, document A/CN.4/5 (United Nations 
publication, Sales No. 1949.V.7). 

Analytical survey prepared in accordance with Economic and Social Council 
resolution 1691 (LII), Principles of international cooperation in the detection, arrest, 
extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against 
humanity, report of the Secretary-General, document A/8823, 17 October 1972.  

Study by the Secretariat, Historical Review of Developments relating to Aggression 
(United Nations publication, Sales No. E.03.V.10). 

Study prepared by the Secretary-General, Study as regards ensuring the arrest, 
extradition and punishment of persons responsible for war crimes and crimes 
against humanity and exchange of documentation, documents E/CN.4/983 and 
Add.1 and 2 and A/8345. 
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Memorandum submitted by the Secretary-General, Historical Survey of the 
Question of International Criminal Jurisdiction, document A/CN.4/7/Rev.1 (United 
Nations publication, Sales No. 1949.V.8). 

 
 مراجع أخرى -هاء  

  
United Nations Transitional Administration in East Timor, section 15 of Regulation 
No. 2000/15 of 6 June 2000 on the establishment of Panels with the exclusive 
jurisdiction over serious criminal offences. 

  
 ة األخرىوثائق املنظمات الدولي  -رابعا  

 
 االحتاد األفريقي  

 
حسني ، بنجول، مقرر بشأن قضية ٢٠٠٦يوليه / متوز٢- ١مجعية االحتاد األفريقي، الدورة العادية السابعة، 

 Assembly/AU/Dec.127(VII)) هربي واالحتاد األفريقي
Report of the Committee of Eminent African Jurists on the case of Hissene Habré, 
presented to the Summit of the African Union in July 2006, available at: 
http://www.hrw.org/justice/habre/CEJA_Repor0506.pdf. 

 
 جملس أوروبا  

 
Committee of Legal Advisers on Public International Law (CAHDI), Immunities of 
Heads of State and Government and Certain Categories of Senior Officials vis-à-vis 
the States’ Obligations to Prosecute Perpetrators of International Crimes, Report, 
23rd meeting, 4-5 March 2002. 

  
 التشريع واالجتهاد القضائي الوطنيان -خامسا  

 
 التشريع الوطين واملواد ذات الصلة  -ألف   

   
 الياأستر  

 
Diplomatic Privileges and Immunities Act 1967. 

Foreign States Immunities Act (Act No. 196 of 1985) (reproduced in Andrew 
Dickinson, Rae Lindsay and James P. Loonam (eds.), State Immunity: Selected 
Materials and Commentary (Oxford, Clifford Chance, Oxford University Press, 
2004), pp. 469-487.  

International Criminal Court Act 2002, No. 41, available in the database established 
by the International Criminal Court on national legislation, at: http://www.icc-
cpi.int/legaltools/. 
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 بلجيكا  
 

Act Concerning the Punishment of Grave Breaches of International Humanitarian 
Law, 16 June 1993, as amended by the Law of 10 February 1999 (reproduced in 
International Legal Materials, vol. 38 (1999), pp. 921-925). 

Act Concerning the Punishment of Grave Breaches of International Humanitarian 
Law, as further amended on 23 April 2003, reproduced in International Legal 
Materials, vol. 42 (2003), pp. 1258-1283, together with the original French version. 

 
  كندا  

 
State Immunity Act, reproduced in Andrew Dickinson, Rae Lindsay and James P. 
Loonam (eds.), State Immunity. Selected Materials and Commentary (Oxford, 
Clifford Chance, Oxford University Press, 2004), pp. 488-495. 

Crimes Against Humanity and War Crimes Act (2000, c. 24). 
 

 كولومبيا  
 

Decree Number 2764 of 2002 promulgating the Rome Statute of the International 
Criminal Court, Diario Oficial Year CXXXVIII, No. 45015, 30 November 2002. 

 
 كرواتيا  

 
Law on the Application of the Statute of the International Criminal Court and on the 
Prosecution of Criminal Acts against the International Law on War and 
Humanitarian Law, 4 November 2003, available in the database established by the 
International Criminal Court on national legislation, at: http://www.icc-
cpi.int/legaltools/. 

  جورجيا  
  

Law on Cooperation between the International Criminal Court and Georgia, 
available in the database established by the International Criminal Court on national 
legislation, at: http://www.icc-cpi.int/legaltools/. 

 
  ليختنشتاين  

  
Law of 20 October 2004 on Cooperation with the International Criminal Court and 
other International Tribunals, available in the database established by the 
International Criminal Court on national legislation, at: http://www.icc-
cpi.int/legaltools/. 

 
  باكستان  

  
Pakistani State Immunity Ordinance No. VI of 1981, reproduced in Andrew 
Dickinson, Rae Lindsay and James P. Loonam (eds.), State Immunity. Selected 
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Materials and Commentary (Oxford, Clifford Chance, Oxford University Press, 
2004), pp. 496-503. 

 
  سنغافورة  

  
State Immunity Act of 1979, reproduced in Andrew Dickinson, Rae Lindsay and 
James P. Loonam (eds.), State Immunity. Selected Materials and Commentary 
(Oxford, Clifford Chance, Oxford University Press, 2004), pp. 504-512. 

 
  جنوب أفريقيا  

  
Foreign States Immunities Act No. 87 of 1981, reproduced in Andrew Dickinson, 
Rae Lindsay and James P. Loonam (eds.), State Immunity. Selected Materials and 
Commentary (Oxford, Clifford Chance, Oxford University Press, 2004), 
pp. 513-522. 

Diplomatic Immunities and Privileges Act 37 of 2001, available in the database 
established by the International Criminal Court on national legislation, at: 
http://www.icc-cpi.int/legaltools/. 

Act No. 27 of 2002 on the Implementation of the Rome Statute of the International 
Criminal Court, available in the database established by the International Criminal 
Court on national legislation, at: http://www.icc-cpi.int/legaltools/. 

 
  سويسرا  

  
Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court of 22 June 2001, 
available in the database established by the International Criminal Court on national 
legislation, at: http://www.icc-cpi.int/legaltools/. 

 
  يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  

  
State Immunity Act of 20 July 1978, reproduced in International Legal Materials, 
vol. 17, 1978, p. 1123. 

International Criminal Court Act, 2001, available in the database established by the 
International Criminal Court on national legislation, at: http://www.icc-
cpi.int/legaltools/. 

 
  الواليات املتحدة األمريكية  

  
Alien Tort Claims Act, enacted in 1789 and codified as 28 U.S.C.§ 1350. 

Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), 28 U.S.C. §§ 1602-1611 (1976). 

Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism Act of 1986, 18 U.S.C. (now 
codified as 18 U.S.C. § 2332). 

Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Section 221, Public Law 
104-132, 110 Stat. 1214 (1996). 
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 االجتهاد القضائي الوطين والوثائق املتعلقة باإلجراءات اجلنائية الوطنية  -باء   

 
  النمسا  

  
Supreme Court, Prince of X Road Accident Case, 1964, reproduced in International 
Law Reports, vol. 65, p. 13-15. 

Supreme Court, W. v. Prince of Liechtenstein, Judgment of 14 February 2001,  
7 Ob 316/00x.  

 
 بلجيكا  

 
Juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles, Damien 
Vandermeersch, Order of 6 November 1998, Section 3.1, reproduced in Revue de 
droit pénal et de criminologie, vol. 79, No. 2 (1999), Brussels, Palais de Justice, 
p. 278. 

Civil Court of Brussels (Attachment Jurisdiction), Mobutu v. SA Cotoni, reproduced 
in International Law Reports, vol. 91, pp. 259-263. 

Court of Cassation, H.S.A. et al. v. S.A. et al., Decision related to the indictment of 
Ariel Sharon, Amos Yaron and others, No. P.02.1139.f, 12 February 2003, 
reproduced in International Legal Materials, vol. 42, No. 3 (2003), pp. 596-605.  

 
  كندا  

 
Bouzari et al. v. Islamic Republic of Iran, (2004), reproduced in International Law 
Reports, vol. 128, p. 586. 

Ontario Court of Appeal, Jaffe v. Miller and others (delivered by Finlayson, J. A.), 
reproduced in International Law Reports, vol. 95, pp. 446-467  

 
 فرنسا  

 
Cour d’appel de Paris, Mellerio c. Isabelle de Bourbon, ex-Reine d’Espagne,  
3 June 1872.  

Tribunal civil de la Seine, Seyyid Ali Ben Hammond, Prince Rashid c. Wiercinski, 
25 July 1916. 

Cour d’appel de Paris, Ex-Roi Farouk d’Egypte c. s.a.r.l. Christian Dior, 11 April 
1957, reproduced in Journal du droit international (1957), pp. 716-718. 

Cour d’appel de Paris, Ali Ali Reza v. Grimpel, Judgment of 28 April 1961, 
reproduced in International Law Reports, vol. 47, pp. 275-277 (original French 
version in Revue générale de droit international public (1962), p. 418), cited and 
interpreted as in the text by Watts, op. cit., p. 106 (International Law Reports, 
vol. 47, p. 276). 



A/CN.4/596  
 

08-29073 243 
 

Tribunal de Grande Instance de la Seine, Société Jean Dessès c. Prince Farouk et 
Dame Sadek, 12 June 1963, reproduced in Clunet (1964), p. 285 (English version in 
International Law Reports, vol. 33, pp. 37-38). 

Cour de cassation (Chambre criminelle), Fédération Nationale des Déportées et 
Internés Résistants et Patriotes and Others v. Barbie, 20 December 1985, 
reproduced in International Law Reports, vol. 78, pp. 124-148. 

Conseil constitutionnel, Decision 98-408 DC of 22 January 1999 on the Treaty 
laying down the Statute of the International Criminal Court, available at: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/a98408dc.pdf. 

Cour d’appel de Paris (Chambre d’accusation), Affaire Kadhafi, Judgment of 
20 October 2000, partly reproduced in Revue générale de droit international public, 
vol. 105, 2001, p. 475-476; English version in International Law Reports, vol. 125, 
p. 493-498. 

Cour de cassation, Affaire Kadhafi, Judgment No. 1414 of 13 March 2001, 
reproduced in Revue générale de droit international public, vol. 105 (2001), p. 474; 
English version in International Law Reports, vol. 125, p. 508-510. 

 
 مجهورية أملانيا االحتادية  

 
Federal Supreme Court, Church of Scientology Case, Case No. VIZR267/76, 1978, 
reproduced in International Law Reports, vol. 65, p. 193. 

Federal Supreme Court (Second Criminal Chamber), Re Honecker, Case No. 2 ARs 
252/84, Judgment of 14 December 1984, reproduced in International Law Reports, 
vol. 80, pp. 365-366. 

Federal Administrative Court, Judgment of 30 September 1988, in Deutsches 
Verwaltungsblatt 1989, summarized in Council of Europe, Committee of Legal Advisers 
on Public International Law (CADHI)/, Database on State practice regarding State 
Immunities, available at: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/ 
public_international_law/State_Immunities/ (last accessed 3 March 2008). 

Federal Constitutional Court, 21 February 1992, Honecker, published in German in 
Deutsche Rechtsprechung zum Völkerrecht und Europarecht, 1986-1993 (Berlin, 
Springer, 1997), pp. 129-130. 

Federal Supreme Court, Border Guards Prosecution, Judgment of 3 November 
1992, reproduced in International Law Reports, vol. 100, pp. 372-373.  

Federal Constitutional Court, Decision of 15 May 1995, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts, vol. 92, pp. 277ff, summarized in the database on State 
practice regarding State Immunities of the Committee of Legal Advisers on Public 
International Law (CADHI) of the Council of Europe, available at: 
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/public_international_law/ 
State_Immunities/. 

Federal Constitutional Court, Former Syrian Ambassador to the German 
Democratic Republic, Case No. 2 BvR 1516/96, reproduced in International Law 
Reports, vol. 115, pp. 596-618. 
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 اهلند  
 

High Court of Allahabad, Rani Amrit Kunwar v. Commissioner of Income Tax, 
21 December 1945, reproduced in International Law Reports, vol. 22, pp. 73-75.  

Supreme Court, Colonel H.H. Raja Sir Harinder Singh Barar Bans Ahadur v. 
Commissioner of Income Tax, Judgment of 15 October 1971, reproduced in 
International Law Reports, vol. 64, pp. 523-534. 

 
 يرلنداأ  

 
Supreme Court, Norburt Schmidt v. Home Secretary of the United Kingdom, 
24 April 1997. 

 
 إسرائيل  

 
Supreme Court (sitting as a Court of Criminal Appeal), Attorney-General of the 
Government of Israel v. Adolf Eichmann, Judgement of 29 May 1962, reproduced in 
International Law Reports, vol. 36, pp. 277-343. 

District Court of Jerusalem, Attorney-General of the Government of Israel v. Adolf 
Eichmann, Judgment of 12 December 1961, reproduced in International Law 
Reports, vol. 36, pp. 5-276. 

 
 إيطاليا  

 
Court of cassation, Bacchelli v. Comune di Bologna, Judgment of 20 February 1978, 
(No. 804), reproduced in Italian Yearbook of International Law, vol. IV (1978-1979) 
(note by Luigi Condorelli), pp. 137-145. 

Court of cassation, Arafat e Salah, Judgment of 28 June 1985 (No. 1981), 
reproduced in Rivista di diritto internazionale, vol. LXIX, pp. 884-889. 

Court of cassation, Ferrini v. Federal Republic of Germany, Judgment of 11 March 
2004 (No. 5044), in Rivista di diritto internazionale, 2004, Fasc. II, pp. 540-551. 

Court of cassation, Public Prosecutor (Tribunal of Naples) v. Milo Djukanovic, 
No. 49666, Judgment of 28 December 2004. 

 
 هولندا  

 
Special Court of cassation, In re Rauter, 12 January 1949, reproduced in Annual 
Digest and Reports of Public International Law Cases (1949), Case No. 193, 
pp. 526-548. 

Special Court of cassation, In re Ahlbrecht, 11 April 1949, reproduced in Annual 
Digest and Reports of Public International Law Cases (1949), Case No. 141, 
pp. 397-399. 
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 نيوزيلندا  
 

High Court of Auckland, R. v. Mafart and Prieur, Judgment of 22 November 1985, 
reproduced in International Law Reports, vol. 74. 

 
 باكستان  

 
Supreme Court, Qureshi v. URSS, 8 July 1981, reproduced in International Law 
Reports, vol. 64, pp. 586-653. 

 
 بولندا  

 
Supreme National Tribunal, In re Buhler, 10 July 1948, reproduced in Annual Digest 
and Reports of Public International Law Cases (1948), pp. 680-682. 

 
 السنغال  

 
Court of Appeal of Dakar (Chambre d’accusation), Hissène Habré case, 4 July 
2000, and Court of Cassation, 20 March 2001, International Law Reports, vol. 125, 
pp. 569-580. 

 
 سرياليون  

 
Supreme Court, Issa Hassan Sesay a.k.a. Issa Sesay, Allieu Kondewa, Moinina 
Fofana v. President of the Special Court, Registrar of the Special Court, Prosecutor 
of the Special Court, Attorney-General and Minister of Justice, Judgment of 
14 October 2005, SC no. 1/2003. 

 
 إسبانيا  

 
Auto de solicitud de extradición de Pinochet (Request for extradition delivered on 
3 November 1998), available at: http://www.ua.es/up/pinochet/documentos/auto-
03-11-98/auto24.htm. 

Audiencia Nacional, Auto del Pleno de la Sala de lo Penal, 4 March 1999, 
No. 1999/2723 (regarding Fidel Castro). 

Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4, 6 February 
2008 (regarding Mr. Kagame, current Head of State of Rwanda). 

 
  سويسرا  

 
Federal Tribunal, Ferdinand et Imelda Marcos v. Office fédéral de la police (recours 
de droit administratif), Judgment of 2 November 1989 (ATF 115 Ib 496), partially 
reproduced in Revue suisse de droit international et de droit européen (1991), 
pp. 534-537 (English version in International Law Reports, vol. 102, pp. 198-205). 
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Federal Tribunal, Evgeny Adamov v. Federal Office of Justice, Judgment of 
22 December 2005, ATF 132 II 81. 

 
 اململكة املتحدة  

 
House of Lords, Government of the Republic of Spain v. SS “Arantzazu Mendi” and 
others, 23 February 1939, American Journal of International Law, vol. 33, No. 3, 
pp. 583-588. 

House of Lords, Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis 
and Others Ex Parte Pinochet Ugarte, 25 November 1998, reproduced in 
International Legal Materials, vol. 37 (1998), pp. 1302-1339 (cited as “Pinochet 
(No. 1)”). 

House of Lords, Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis 
and Others Ex Parte Pinochet Ugarte, 24 March 1999, reproduced in International 
Legal Materials, vol. 38 (1999), pp. 581-663 (cited as “Pinochet (No. 3)”). 

House of Lords, Kuwait Airways Corp v. Iraqi Airways Co. et al. (No. 2), 16 May 
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