مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الدويل

اتفاقية األمم املتحدة حلصاانت الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية
بقلم فيليبا ويب

أستاذة مشاركة يف القانون الدويل العام
كلية كينغز يف لندن
 - 1السياق التارخيي الذي اعتُمد فيه الصك

نش أ أ أ أ اتفاقية األمم املتحدة حلصأ أ أ أأا الدول وممتلكاهتا من الوالية القضأ أ أ أأا ية (املشأ أ أ أأار إليها
فيما يلي ابالتفاقية) كمش أ أ أ أ أ أأرو يهدف إىل مواءمة القانون املتعلق حبص أ أ أ أ أ أأانة الدول وتوض أ أ أ أ أ أأيح ِّ .
وتكرس
االتفاقية مبدأ احلص أ أ أأانة التقييدي ،الذي ينطوي على متييز بني األفعال اليت يُض أ أ أأطلع هبا يف إطار ممارس أ أ أأة
س أ أ أألطة س أ أ أأيا ية ،أي األفعال الس أ أ أأيا ية (أفعال ذا حص أ أ أأانة) ،واألفعال ذا الطابع التجاري أو طابع
القانون اخلاص ،أي األفعال اإل ارية (أفعال غري ذا حصانة).
( European Convention

وتتبع االتفاقيةُ االتفاقية األوروبية املتعلقة حبصانة الدول لعام 1972
 )on State Immunityوالتش أ أ أ أريعا احمللية لدول من قبيل الوالاي املتحدة (قانون حص أ أ أأا الس أ أ أأيا ة
األجنبية لعام  ))Foreign Sovereign Immunities Act( 197٦واململكة املتحدة (قانون حصأأانة الدول
لعام  ،))State Immunity Act( 197٨حيث تنص على قاعدة عامة تقضأأي ابسأأتفا ة الدول وممتلكاهتا
من احلص أأانة من الوالية القض أأا ية حملاكم ولة أخرى ،مث حتد االس أأتاناءا من هذه القاعدة ،مبا يف ذلك
التنازل عنها .وتقتصأأر االتفاقية ،ش أ ا ش أ ن تلك الصأأكو  ،على احلصأأانة من الوالية املدنية (ال اجلنا ية)
للمحاكم األجنبية.
واعتمد اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقية ون تصأ أ أ أ أ أ أأوي يف  2كانون األول /يسأ أ أ أ أ أ أأمر
( 200٤القرار  .)٣٨/٥9واعتبارا من نيسأ أ أ أ أ أ أأان/أبريل  ،2019بلغ عد األطراف يف االتفاقية  22طرفا
من أص أ أ أ أ أأل  ٣0طرفا الزما لدخوهلا حيز النفاذ مبوجب املا ة  ٣0منها .ومع ذلك ،أثبت االتفاقية أن هلا
أتثريا على تطوير قانون حص أ أ أ أ أأانة الدول ،ويُنظر إىل بعض أحكامها على أ ا تدوين للقانون الدويل العريف
(انظر أ ه).
 - 2التطورات املهمة اليت شهدها اتريخ التفاوض
توج االتفاقية سأ أأنوا من العمل الذي اضأ أأطلع ب جلنة القانون الدويل ،واللجنة السأ أأا سأ أأة
التابعة للجمعية العامة ،واللجنة املخصصة حلصا الدول وممتلكاهتا من الوالية القضا ية املنش ة مبوجب
قرار اجلمعية العامة  1٥0/٥٥املؤرخ  12كانون األول /يسأأمر  .2000واتسأأم املفاوضأأا ابلصأأعوبة
أحيا  ،لكن القض أ أ أ أ أ أأاة واملعلقني األكا مييني اعرتفوا مبا أُجنز على مدى عقو من العمل بش أ أ أ أ أ أ أ ن االتفاقية
بوص أأف ليال على النقاط اليت حتظى بتوافق ويل فيما يتعلق مبس أأا ل معينة ،والنقاط اليت ال يزال فيها هذا
التوافق بعيد املنال.
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وبأأدأ العمأأل على االتفأأاقيأأة يف جلنأأة القأأانون الأأدويل يف أواخر سأ أ أ أ أ أ أأبعينأأا القرن املأأاضأ أ أ أ أ أ أأي .ويف
عام  ،1977أ رج اجلمعية العامة موض أ أ أ أأو ”حص أ أ أ أأا الدول وممتلكاهتا من الوالية القض أ أ أ أأا ية“ يف
وعِّني س أأومبونغ س أأوتش أأاريتكول (اتيلند) مقررا خاص أأا للموض أأو  .ويف عام ،19٨٦
بر مج عمل اللجنةُ ،
اعتمد اللجنة مش أ أأرو نص يف القراءة األوىل .ويف عام  ،19٨7توىل موتو أوجيس أ أأو (الياابن) منص أ أأب
املقرر اخلاص .ويف عام  ،1991اعتمد اللجنة يف القراءة الاانية مشاريع املوا املنقحة املتعلقة حبصا
الدول وممتلكاهتا من الوالية القضأ أأا ية ،وقُدَّم هذه املشأ أأاريع إىل اجلمعية العامة ،مع التوصأ أأية بعقد مؤمتر
ويل من أجل النظر يف مش أ أأاريع موا اللجنة وإبرام اتفاقية .وقوبل التوص أ أأية بر و فعل خمتلطة .وأحيل
املس أأا ل املوض أأوعية املعلقة ومسأ أ لة عقد مؤمتر العتما االتفاقية إىل فريق عامل مفتوح ابب العض أأوية اتبع
للجنة الس أ أ أأا س أ أ أأة ،أنش أ أ أ ت اجلمعية العامة .ويف عام  ،199٤وافق اجلمعية العامة من حيث املبدأ على
فكرة عقد مؤمتر (القرار  ،)٦1/٤9لكن املناقشا تواصل أيضا يف الفريق العامل املفتوح ابب العضوية
التابع اللجنة السا سة.
وفيما يلي املسا ل املوضوعية اخلمس اليت انقسم الدول بش ا يف تسعينا القرن املاضي:
’‘1

كيفية حتديد مفهوم الدولة ألغراض احلصانة؛

’‘2

معايري حتديد الطابع التجاري للعقد أو املعاملة؛

’‘٣

مفهوم املؤسسة التابعة للدولة أو أي كيان آخر فيما يتصل ابملعامال التجارية؛

’‘٤

طبيعة ومدى االستاناء من حصانة الدول فيما يتعلق بعقو العمل؛

’‘٥

طبيعة ومدى اإلجراءا اجلرية اليت ميكن اختاذها ضد ممتلكا الدولة.

ونوقش أ هذه املس أأا ل يف الفريق العامل التابع للجنة الس أأا س أأة ،الذي ترأس أ كارلوس كالريو -
رو ريغيس (الرازيل) مث غريهار هافنر (النمسا).
ويف عام  ،1999أحيل املوضأأو جمد ا إىل جلنة القانون الدويل ،اليت أنش أ فريقا عامال بش أ ن
حص أأا الدول وممتلكاهتا من الوالية القض أأا ية ترأس أ أيض أأا غريهار هافنر ،وقدم الفريق تعليقا بش أ ن
املس أ أأا ل املعلقة .وأفض أ أ املناقش أ أأا  ،يف ض أ أأوء تعليقا اللجنة ،إىل مس أ أ لتني أخريني طُرحتا لكي تنظر
فيهما اللجنة السا سة ،ومها:
’‘٦

الشأ أ أ أ أ أ أأكل الذي ينبغي أن تتخذه نتا ج أعمال جلنة القانون الدويل (اتفاقية أو قانون
منوذجي أو مبا ئ توجيهية على سبيل املاال)؛

’‘7

ما إذا كان هنا استاناء من حصانة الدول فيما يتعلق ابنتها القواعد اآلمرة.

وارتُئي أن الوق مل حين بعد لتدوين مس لة االستاناء من احلصانة فيما يتعلق ابنتهاكا القواعد
اآلمرة .ومن أجل تعزيز العمل املنجز وتعزيز جماال االتفاق وتسوية املسا ل املعلقة ،قرر اجلمعية العامة
يف عام  2000إنشأ أ أ أ أأاء اللجنة املخص أ أ أ أ أصأ أ أ أ أأة حلصأ أ أ أ أأا الدول وممتلكاهتا من الوالية القضأ أ أ أ أأا ية (القرار
 .)1٥0/٥٥ويف عام  ،2002توصل اللجنة املخصصة إىل حلول توفيقية بش ن املسا ل املعلقة ونشر
نص أأا منقحا .ويف عام  ،200٣قام اللجنة املخصأ أص أأة ،اليت عمل يف أفرقة اس أأتش أأارية غري رمسية توىل
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تنس أ أأيقها ش أ أأوس أ أأي ايما ا (الياابن) ومايكل بْليس (أس أ أرتاليا) ،بتس أ أأوية املس أ أأا ل املعلقة .ويف عام ،200٤
وضأأع اللجنة املخص أصأأة الصأأيغة النها ية للنص .وبناء على توصأأية اللجنة السأأا سأأة ،اعتمد اجلمعية
العأامأة هأذا النص بوص أ أ أ أ أ أ أفأ االتفأاقيأة (القرار  .)٣٨/٥9وبعأد عقو من العمأل ،مت حتقيق التوازن الأدقيق
الالزم لتوافق اآلراء من خالل التفاعل بني جلنة القانون الدويل واللجنة السا سة واللجنة املخصصة .ومل يُر
أن من الضروري عقد مؤمتر إلبرام معاهدة.
 - 3موجز لألحكام الرئيسية
تتماأأل نقط أةُ بأأدايأأة االتفأأاقيأأة يف املأأا ة  ٥اليت تنص على مأأا يلي” :تتمتع الأأدولأأة ،فيمأأا يتعلق
بنفس أ أ أأها ومبمتلكاهتا ،ابحلص أ أ أأانة من والية حماكم ولة أخرى ،رهنا أبحكام هذه االتفاقية “.وميكن النظر
إىل بقية االتفاقية بوصفها وسيلة لتحديد معىن هذا املبدأ واالستاناءا من .
وتنقسأ أ أ أأم االتفاقية إىل مخسأ أ أ أأة أبواب .ففي الباب األول (مقدمة)ِّ ،
حتد املا ة  2املصأ أ أ أأطلحا

املس أ أ أ أ أ أأتخدمة ،مبا يف ذلك معىن عبارا ”احملكمة“ و ”الدولة“ و ”املعاملة التجارية“ ،ويش أ أ أ أ أ أأري احلكم
التفسأ أ أ أ أ أ أأريي املاري للجدل الوار يف املا ة  )2( 2إىل طبيعة ”املعاملة التجارية“ والغرض منها على حد
س أ أواء .وتوض أ أ املا ة  ٣أن االتفاقية ال ختل ابالمتيازا واحلصأ أأا اليت تتمتع هبا البعاا الدبلوماسأ أأية
وغريها من البعاا واألش أأخاص املرتبطني هبا ،وامتيازا وحص أأا رؤس أأاء الدول بص أأفتهم الش أأخص أأية،
واحلص أ أ أ أ أ أ أأا اليت تتمتع هبا الدولة فيما يتعلق ابلطا را أو األجس أ أ أ أ أ أ أأام الفض أ أ أ أ أ أ أأا ية اليت متلكها الدولة
أو تشغلها .وتنص املا ة  ٤على عدم رجعية هذه االتفاقية.
وحيد الباب الااين (مبا ئ عامة) القواعد املتعلقة ابلتنازل الص أ أري  ،واالش أ أرتا يف الدعوى أمام
احملكمة من جانب الدولة األجنبية ،والطلبا املضأأا ة .وتتبع االتفاقية املمارسأأة الواسأأعة االنتشأأار املتمالة
يف التعامل مع احلصانة من املقاضاة (الباب الاالث) واحلصانة من اإلنفاذ (الباب الرابع) كل على حدة.
ويتضمن الباب الاالث مثانية أنوا من الدعاوى اليت ال جيوز للدول أن حتتج ابحلصانة فيها .وقد
ُوض أ أ أ أ أأع هذه االس أ أ أ أ أأتاناءا على غرار االتفاقية األوروبية املتعلقة حبص أ أ أ أ أأانة الدول لعام  ،1972وقانون
الوالاي املتحدة حلص أ أ أأا الس أ أ أأيا ة األجنبية ،وقانون اململكة املتحدة حلص أ أ أأانة الدول ،ولكنها ليس أ أ أ
مطابقة هلا .وتش أ أ أ أ أ أأمل االس أ أ أ أ أ أأتاناءا ما يلي :املعامال التجارية؛ وعقو العمل؛ واألضأ أ أ أ أ أ أرار اليت تلحق
ابألش أأخاص واملمتلكا ؛ وامللكية وحيازة املمتلكا واس أأتعماهلا؛ وامللكية الفكرية والص أأناعية؛ واالشأ أرتا
يف شركا أو يف هيئا مجاعية أخرى؛ والسفن قيد االستخدام التجاري؛ واتفاقا التحكيم.
ويتنأاول البأاب الرابع احلص أ أ أ أ أ أ أأانأة من اإلجراءا اجلريأة فيمأا يتعلق بأدعوى مقأامأة أمأام حمكمة.
ويتض أ أأمن قواعد منفص أ أألة بشأ أ أ ن اإلجراءا اجلرية الس أ أأابقة لص أ أأدور احلكم (املا ة  )1٨والتالية لص أ أأدور
احلكم (املا ة  .)19وتر يف املا ة  21مخس فئا من ممتلكا الدول اليت لديها حص أ أ أ أ أ أ أأانة من احلجز
أو احلجز التحفظي أو احلجز التنفيذي.
ويتناول الباب اخلامس (أحكام متنوعة) تبليغ صأ أ أ أ أ أ أأحيفة الدعوى (املا ة  ،)22واحلكم الغيايب
(املا ة  ،)2٣وعدم االمتاال ألمر صأ أ أأا ر من احملكمة ،وعلى وج اخلصأ أ أأوص ،إعفاء الدولة من الغراما
أو العقواب أو تقدمي الكفاال لتحمل النفقا (املا ة  .)2٤ويتضمن الباب السا س (أحكام ختامية)
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األحكام املوحدة املتعلقة ابلتوقيع (املا ة  ،)2٨والتصأأديق (املا ة  ،)29وبدء النفاذ (املا ة  ،)٣0والنقض
(املا ة  ،)٣1والو يع واإلخطارا (املا ة  ،)٣2وحجية النصأ أ أ أ أ أ أأوص (املا ة  .)٣٣وتنص املا ة  2٥على
أن املرفق ،الذي يتض أ أأمن التفامها املتعلقة ببعض أحكام االتفاقية ،يش أ أأكل جزءا ال يتجزأ من االتفاقية.
وتنص املا ة  2٦على أن ليس يف االتفاقية ما ميس حبقوق وواجبا الدول األطراف مبوجب االتفاقا
الدولية القا مة.
وتتضأأمن املا ة  27شأأرط حتكيم ينص على تسأأوية املنازعا املتعلقة بتفسأأري أو تطبيق االتفاقية
عن طريق التحكيم أو اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية ،إىل جانب إجراء يتي اختيار عدم االلتزام هبذا
الشرط عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام.
 - 4أتثري الصك على التطورات القانونية الالحقة ،مبا يف ذلك املعاهدات والسوابق القضائية
ما زال ينقص االتفاقية ،بعد مرور مخسأ أ أ أ أأة عشأ أ أ أ أأر عاما على اعتما ها ،مثانية من التصأ أ أ أ أأديقا
الاالثني الالزمة لدخوهلا حيز النفاذ .ومعظم الدول األطراف فيها هي من أورواب الغربية وأجزاء من أورواب
الشأأرقية والشأأرق األوسأ  .لكن عد األطراف القليل نسأأبيا ال يعطي صأأورة صأأحيحة عن أتثريها بوصأأفها
ليال على ممارس أ أ أأة الدول واالعتقا ابإللزام فيما يتعلق بقانون حص أ أ أأانة الدول .ورأ حماكم ولية ووطنية
أن بعض أحكامها يعكس القانون الدويل العريف .وحىت يف احلاال اليت قد تشأ أ أ أ أ أ أأكك فيها حمكمة ما يف
املركز العريف لالتفاقية ،فإن اإلشارة إليها ابت أمرا روتينيا يف اإلجراءا املتعلقة مبسا ل احلصانة.
واعتمد ول من بينها إس أأبانيا والس أأويد والياابن أحكام االتفاقية يف ش أأكل تشأ أريعا وطنية.
وميكن للدول أيض أأا أن تعتمد هذه األحكام بش أأكل جز ي فق  ،كما هو احلال يف القانون الفرنس أأي لعام
 201٦الأذي يسأ أ أ أ أ أ أأتنأد إىل األحكأام املتعلقأة بتأدابري اإلنفأاذ الوار ة يف البأاب الرابع من االتفأاقيأة .ولدى
روسأ أأيا ،وهي ولة موقعة على االتفاقية ،قانون ُو ِّض أ أع عام  201٥يتبىن مبدأ احلصأ أأانة التقييدي على حنو
مشاب لالتفاقية.
ومع ذلك ،رفض أ أ أ أ أ أ الصأ أ أ أ أ أأني ،املوقِّعة على االتفاقية أيضأ أ أ أ أ أأا ،االفرتاض القا ل أبن التوقيع على

االتفاقية ينطوي على أتييد للمبدأ التقييدي .وش أ أ أ أأرح مكتب مفوض وزارة الش أ أ أ أأؤون اخلارجية ،يف س أ أ أ أأياق
املنازعة القض أأا ية (مجهورية الكونغو الدميقراطية وآخرون ض أأد ش أأركة FG Hemisphere Associates LLC
( ]Democratic Republic of the Congo and Others v. FG Hemisphere Associates LLC [2011
 )HKCFA 43ما يلي:
وقع الصأأني االتفاقية يف  1٤أيلول/سأأبتمر  200٥للتعبري عن عم الصأأني ل أ أ أ أ أ أ أ أ ...
جهو التنس أأيق اليت يبذهلا اجملتمع الدويل .إال أن الص أأني مل تص أأدق على االتفاقية حىت اآلن ،ومل
تدخل االتفاقية نفسأ أ أأها حيز النفاذ بعد .ولذلك ،ليس لالتفاقية طابع اإللزام ابلنسأ أ أأبة للصأ أ أأني،
وهي عالوة على ذلك ال ميكن أن تش أ أأكل األس أ أأاس لتقييم موقف الص أ أأني املبد ي من املس أ أأا ل
ذا الصلة.
وبعد التوقيع على االتفاقية ،مل يتغري موقف الص أ أ أ أ أأني فيما يتعلق ابالحتفاظ ابحلص أ أ أ أ أأانة
املطلقة ،وهي مل تطبق ومل تعرتف ق مبا يسمى مبدأ أو نظرية ”احلصانة التقييدية“.
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ومل تبذل اململكة املتحدة ،وهي ولة أخرى موقعة على االتفاقية ولكنها ليس أ أ أ أ أ طرفًا فيها ،أي
حماولة لتعديل تشأ أ أ أريعاهتا املتعلقة حبص أ أ أأانة الدول ،لكن احملاكم أول اهتماما قيقا لالتفاقية .ومتال النهج
العام يف راس أ أ أ أ أأة االتفاقية على أس أ أ أ أ أأاس كل حكم على حدة (مبا يف ذلك األعمال التحض أ أ أ أ أأريية) ،لتقييم
ما إذا كان تعكس القانون الدويل العريف .ويف عام  ،200٦أشار اللور بينغام يف قضية جونز ضد وزارة
الداخلية يف اململكة العربية السأ أ أ أ أأعو ية وآخر (مع تدخل وزير اخلارجية للشأ أ أ أ أ أ أأؤون الدسأ أ أ أ أ أ أأتورية وآخر)
( Jones v. Ministry of the Interior of the Kingdom of Saudi Arabia and another (Secretary of
( )State for Constitutional Affairs and another intervening) [2006] UKHL 26جونز ضأ أ أ أ أأد
اململكة العربية السأ أ أأعو ية) إىل االتفاقية بوص أ أ أأفها ليال على عدم وجو اس أ أ أأتاناء من حص أ أ أأانة الدول من
اإلجراءا املدنية فيما يتعلق ابنتها القواعد اآلمرة من قبيل التعذيب .والحظ أن ”هذه االتفاقية ،على
الرغم من مركزها الناشأ أ أ  ،هي أكار البيا املتاحة حجيةً بشأ أ أ ن الفهم الدويل احلايل للحدو املفروض أ أأة
وعدم وجو اسأ أ أأتاناء بش أ أ أ ن التعذيب أو القواعد اآلمرة هو أمر
على حصأ أ أأانة الدول يف القضأ أ أأااي املدنيةُ ،
مض أ أ أ أأر متاما اب عاء املدعني“ (الفقرة  2٦من النص اإلنكليزي) .ورأى اللور هوفمان أيض أ أ أ أأا أن االتفاقية
مهمة ،مش أ أريا إىل أ ا ”نتيجة العمل الذي اضأ أأطلع ب جلنة القانون الدويل على مدى سأ أأنوا عديدة،
وهي تدون قانون حصانة الدول“ (الفقرة .)٤7
والحظ احملكمة العليا يف نيوزيلندا ،يف أعقاب قض أأية جونز ض أأد اململكة العربية الس أأعو ية ،أن
”عدم وجو استاناء من حصانة الدول يف اتفاقية األمم املتحدة بش ن احلصا لعام  200٤فيما يتعلق
ابلتعذيب أو القواعد اآلمرة هو أمر يتناىف بش أ أ أ أ أ أ أأدة مع حجة املدعني .وهذه االتفاقية هي تعبري حديث
العه أأد مت أأام أأا عن توافق آراء ال أأدول بشأ أ أ أ أ أ أ أ أ ن ه أأذا املوضأ أ أ أ أ أ أأو “ (ف أأانغ وآخرون ضأ أ أ أ أ أأد جي أأانغ وآخرين
).)(Fang and Others v. Jiang and Others, 21 December 2006, para. 65

ويف عام  ،2017أشأ أأار احملكمة العليا يف اململكة املتحدة يف قضأ أأية بلحاج وآخر ضأ أأد سأ أأرتو
وآخرين ()Belhaj and another v. Straw and others؛ ورمحةُ هللا (رقم  )1ض أ أ أ أ أأد وزارة الدفا وآخر

( ) Rahmatullah (No.1) v. Ministry of Defence and another [2017] UKSC 3إىل عبارة ”مصاحلها
أو أنشأ أ أ أ أ أ أأطتها“ الوار ة يف املا ة ( )2( ٦ب) من االتفاقية .ومتال الس أ أ أ أ أ أ أؤال املطروح فيما إذا كان هذه
العبارة تنطوي على توسأ أأيع لنطاق الضأ أأم غري املباشأ أأر للدول إىل الدعاوى مبا يتعدى ممتلكا هذه الدول
وحقوقها ،وإذا كان األمر كذلك ،ما إذا كان ذلك ميال ”توافق اآلراء احلايل للدول“ (الفقرة  19٥من
النص اإلنكليزي ،حسأأبما أفا اللور سأأومبشأأن) .والحظ اللور مانس أن السأؤال املطروح يف قضأأية جونز
ض أ أأد اململكة العربية الس أ أأعو ية كان يتعلق بوجو اس أ أأتاناء من احلص أ أأانة من اإلجراءا املدنية فيما يتعلق
ابلتعذيب ،وهو س أؤال يشأأكل ”مس أ لة أسأأاسأأية ميكن التوقع أبن تشأأملها االتفاقية ،مهما كان يف طور
النشأ أ أ أ أ أ أأوء“ (الفقرة  .)2٥ومع ذلك ،فإن ”إيالء قدر معا ل من األمهية ملا ور يف اتفاقية ليس هلا مركز
ويل ملزم من اسأأتخدام للمصأأطلحا املبهمة الوار ة يف املا ة ( )2( ٦ب) هو مباابة إخراج لكالم اللور
بينغام من سياق “ (املرجع نفس ) .وبعد حتليل األعمال املتعلقة ابملا ة  ،٦خلص احملكمة إىل أن مفهوم
”املصأأاح“ ال ميكن الذهاب ب إىل حد القول أبن يشأأمل إحلاق ”ضأأرر ابلسأأمعة أو ضأأرر مماثل“ لدولة
مأأا وأن الضأ أ أ أ أ أ أأم غري املبأأاشأ أ أ أ أ أ أأر إىل الأأدعأأاوى يسأ أ أ أ أ أ أأتلزم وجو بعض األثر القأأانوين احملأأد الالحق ابلأأدولأة
(الفقرا  2٦و  29و .)19٥
حقوق الطبع © حمفوظة لألمم املتحدة .2019 ،مجيع احلقوق حمفوظة
www.un.org/law/avl

)19-07326 (A

6/10

مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الدويل

ويف قضأ أأية بن خربوش ضأ أأد وزير خارجية اململكة املتحدة للشأ أأؤون اخلارجية وشأ أأؤون الكمنولث

(،)Benkharbouche v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, [2017] UKSC 62
نظر احملكمة العليا يف اململكة املتحدة يف االس أ أأتاناء من احلص أ أأانة فيما يتعلق بعقو العمل ،الذي ص أ أأيغ
بش أأكل خمتلف يف قانون اململكة املتحدة حلص أأانة الدول ويف االتفاقية .والحظ اللور س أأومبش أأن أن ”من
الض أأروري لذلك التمييز بني أحكام االتفاقية اليت اتس أأم أس أأاس أأا بطابع بياين وتلك اليت اتس أأم بطابع
تشأ أ أ أريعي مبعىن أ ا س أ أ أأع إىل تس أ أ أأوية اخلالفا بدالً من التس أ أ أأليم بتوافق اآلراء احلايل“ (الفقرة  ٣2من
النص اإلنكليزي) .وحذر قا ال إن ”حىت يف احلاال اليت تكون فيها [االتفاقية] ذا طابع بياين ،فهي
ال ميكن أبدا أن تكون قطعية ،حىت لو اقتصأ أ أأر اهلدف على إاتحة تطوير ممارسأ أ أأا الدولة يف املسأ أ أأتقبل“
(الفقرة  .)٣9ورأى أن املا ة  11من االتفاقية ال متال القانون الدويل العريف بعد (الفقرة .)72
ويف قضأ أ أ أ أ أ أأية أخرى ،نظر اللجنة القضأ أ أ أ أ أ أأا ية للمجلس امللكي اخلاص فيما إذا كان االتفاقية
تتضمن ”مفهوما وليا مستقال للملكية“ ميكن تطبيق على قضية بدأ يف جريسي :بورو هاتالري إيلي
برتول اتش أأيما آش وآخرون ض أأد تييب إنس أأا س أأا يي إي إس ( Boru Hatlari Ile Petrol Taşima AŞ
 .)and others v Tepe Insaat Sanayii AS, [2018] UKPC 31, para 17وبعد تقدمي معلوما مفصأألة
بش أ ن األعمال ،خلص اجمللس امللكي اخلاص إىل أن ال ميكن اسأأتنتاج مفهوم امللكية هذا من املفاوضأأا
ُ
املتعلقة ابلصأ أ أأياغة (الفقرا من  2٤إىل  27من النص اإلنكليزي) ،وطبق مفهوم ”امللكية“ ابلرجو إىل
القانون احمللي ذي الصلة (الفقرة .)17
وطبقأ احملكمأأة العليأأا اهلولنأأديأأة مأأا ور يف املأأا ة  19من االتفأأاقيأأة من اسأ أ أ أ أ أ أأتانأأاءا ثالثأأة من
حصأ أ أ أ أ أ أأانة أصأ أ أ أ أ أ أأول الدولة األجنبية ،على الرغم من أن هولندا مل توقع على االتفاقية ومل تصأ أ أ أ أ أ أأدق عليها:
هولندا ضد سريفاس (.)Netherlands v. Servaas, 14 October 2016, Hoge Raad
وكان احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أكار استعدا ا لتبين االتفاقية بوصفها تعبريا عن القانون
الدويل العريف ،وال س أ أ أ أأيما املا ة  11املتعلقة ابالس أ أ أ أأتاناءا من حص أ أ أ أأانة الدول فيما يتعلق بعقو العمل.
ورأ احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسأ أ أ أ أ أأان أن االتفاقية (أو أحكامها احملد ة) تعكس القانون الدويل العريف
املنطبق على كل ولة:
’‘1

مل تعرتض على اعتمأ أأا االتفأ أأاقيأ أأة :كو ا ض أ أ أ أ أ أأد ليتوانيأ أأا

( Cudak v. Lithuania,

Application no. 15869/02 (ECtHR Grand Chamber, 23 March 2010), paras.

)66-67؛ و

كو ضد ليتوانيا والسويد ( Naku v. Lithuania and Sweden, Application

)no. 26126/07 (ECtHR Fourth Section, 8 November 2016), para. 60؛ أو
’‘2

مل تعرتض على اعتما قاعدة حمد ة يف مشأأاريع موا جلنة القانون الدويل :فاليسأأهاوسأأر
ضأأد النمسأأا ( Wallishauser v. Austria, Application no. 156/04 (ECtHR First

’‘٣

وقع االتفاقية :أولينيكوف ضأ أأد روسأ أأيا

)Section, 17 July 2012), para. 69؛ أو

( Oleynikov v. Russia, Application no.

)36703/04 (ECtHR First Section, 14 March 2013), para. 67؛ أو
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’‘٤

كان يف طور التصأ أأديق على االتفاقية :سأ أأبع الليل ضأ أأد فرنسأ أأا

( Sabeh El Leil v.

France, Application no. 34869/05 (ECtHR Grand Chamber, 29 June 2011),

.)para. 58
ووفقا للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنس أ أ أ أ أ أ أأان ،فإن مش أ أ أ أ أ أ أأاركة الدولة يف التفاوض على االتفاقية
أو اعتما ها جيعل ”من املمكن الت كيد على أن [مشأأرو املا ة] ينطبق على الدولة املدعى عليها مبوجب
القأأانون الأأدويل العريف“ (كو ا  ،الفقرة  ٦7من النص اإلنكليزي) .ويف احلكم الص أ أ أ أ أ أ أ أأا ر يف قض أ أ أ أ أ أ أيأأة
أوليكينوف ،رأ احملكمة أن روس أ أ أ أ أأيا قبل على ما يبدو احلص أ أ أ أ أأانة التقييدية بوص أ أ أ أ أأفها مبدأً من مبا ئ
القانون الدويل العريف ،حىت قبل توقيعها على االتفاقية (الفقراتن  ٦7و  ٦٨من النص اإلنكليزي).

الدولة من الوالية القضا ية (أملانيا ضد إيطاليا:

واتبع حمكمة العدل الدولية يف قضية حصا
مأ أأع تأ أ أأدخأ أ أأل ال أ أي أ أأو ن) ( Jurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy: Greece
 ،)Intervening), Judgment, ICJ Reports 2012, p. 99جا أكار حذرا إزاء االتفاقية بوصفها انعكاسا

للقانون الدويل العريف .وميكن أن يشأ أ أ أ أ أ أأكل عمل جلنة القانون الدويل بش أ أ أ أ أ أ أ ن االتفاقية والتفاوض عليها
وتوقيعها والتصأ أ أ أ أ أ أأديق عليها وتطبيقها ليالً على ممارسأ أ أ أ أ أ أأة الدول واالعتقا ابإللزام (الفقرة  ٥٥من النص
اإلنكليزي):
يتعني الوقوف على ممارس أ أأا الدول اليت تكتس أ أأي أمهية خاص أ أأة ،يف هذا الس أ أأياق ،يف
األحكام الصأ أأا رة عن احملاكم الوطنية اليت نظر يف مس أ أ لة ما إذا كان إحدى الدول األجنبية
تتمتع ابحلصأأانة ،ويف تش أريعا الدول اليت سأأن قوانني تتعلق ابحلصأأانة ،ويف الدفو ابحلصأأانة
اليت تقوم هبا الدول أمام احملاكم األجنبية ،ويف البيا اليت أ ل هبا الدول ،أوالً يف سأ أ أ أ أ أ أأياق
الدراسأأة املسأأتفيضأأة للموضأأو اليت أجرهتا جلنة القانون الدويل ،مث يف سأأياق اعتما اتفاقية األمم
املتحدة .واالعتقا ابإللزام يف هذا الس أأياق ينعكس بص أأورة خاص أأة يف أتكيد الدول اليت تطالب
ابحلصأ أأانة أن القانون الدويل مينحها احلق يف هذه احلصأ أأانة من الوالية القضأ أأا ية للدول األخرى؛
كمأا ينعكس يف إقرار الأدول اليت متن احلص أ أ أ أ أ أ أأانأة أبن القأانون الأدويل يفرض عليهأا االلتزام أبن
تفعل ذلك؛ فض أ أ أالً عن أن ينعكس ،بشأ أ أأكل عكسأ أ أأي ،يف أتكيد الدول يف قضأ أ أأااي أخرى حق
ممارسة واليتها القضا ية على الدول األجنبية.
ونظر حمكمة العدل الدولية يف املا ة ( 12األضرار اليت تلحق ابألشخاص واملمتلكا ) واملا ة
( 19احلص أأانة من اإلجراءا اجلريأ أ أ أ أ أ أ أ أأة التالية لص أأدور احلكم) من االتفاقية ،يف حني الحظ بعناية أن
أحكام االتفاقية ”مهمة فق ابلقدر الذي تلقي في أحكامها وعملية اعتما ها وتنفيذها الضأ أ أ أ أ أ أأوء على
مضمون القانون الدويل العريف“ (الفقرة .)٦٦
وال يتوقف أتثري االتفأأاقيأأة على خوهلأأا حيز النفأأاذ .فقأأد تعأأاملأ معهأأا احملأأاكم الأأدوليأأة والوطنيأة
بوصفها نقطة بداية مفيدة ،ولكنها ليس ا ما حامسة ،ابلنسبة ملا تقوم ب هذه احملاكم من حتليل لقانون
حصأأانة الدول .وبذلك ،فإن االعتقا أبن االتفاقية سأأيكون هلا أثر املواءمة على القانون واملمارسأأة (الفقرة
 ٣من يباجة االتفاقية) هو أكار واقعية مما يوحي ب ب ء وترية التصديق.
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املواد ذات الصلة
ألف  -الصكوك القانونية
الدولية
European Convention on State Immunity, Basel, 16 May 1972, European Treaty Series,
No. 074.

اتفأأاقيأأة األمم املتحأأدة حلص أ أ أ أ أ أ أأا
يسمر .200٤

الأأدول وممتلكأأاهتأأا من الواليأأة القض أ أ أ أ أ أ أأا يأأة ،نيويور  2 ،كأأانون األول/

الوطنية
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Chap. 97 (1976).
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)United Kingdom, State Immunity Act (1978

ابء  -الواثئق
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الدول وممتلكاهتا من الوالية القضا ية (.)1991

قرار اجلمعية العامة  ٦1/٤9املؤرخ  9كانون األول /يس أ أأمر ( 199٤اتفاقية حص أ أأا
من الوالية القضا ية).

الدول وممتلكاهتا

قرار اجلمعيأأة العأأامأأة  1٥0/٥٥املؤرخ  12كأأانون األول /يسأ أ أ أ أ أ أأمر ( 2000اتفأأاقيأأة حص أ أ أ أ أ أ أأا
وممتلكاهتا من الوالية القضا ية).

الأأدول

قرار اجلمعية العامة  ٣٨/٥9املؤرخ  2كانون األول /يس أ أ أ أ أ أأمر ( 200٤اتفاقية األمم املتحدة حلص أ أ أ أ أ أأا
الدول وممتلكاهتا من الوالية القضا ية).
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