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  الفصل احلادي عشر
)aut dedere aut judicare( االلتزام بالتسليم أو احملاكمة

  مقدمة  -ألف
عـام  (حددت اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمـسني         -٢١٢

 aut dedere aut(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة "موضوع ) ٢٠٠٤

judicare( " موضــوعاً يــدرج يف برنــامج عملــها الطويــل
وأُرفق بتقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة عن أعمال        . )٩٦٠(األجل

دورهتا السادسة واخلمسني خمطط عام يصف بإجياز اهليكل العام         
حاطت اجلمعية العامة علماً    وأ. )٩٦١(والنهج املمكنني هلذا املوضوع   

، ٢٠٠٤ ديـسمرب / كانون األول  ٢، املؤرخ   ٥٩/٤١يف قرارها   
  .بتقرير اللجنة فيما يتعلق بربنامج عملها الطويل األجل

قررت ) ٢٠٠٥عام (ويف أثناء الدورة السابعة واخلمسني  -٢١٣
 ٢٠٠٥ أغسطس/ آب ٤ املعقودة يف    ٢٨٦٥اللجنة يف جلستها    

ــوع  ــدرج موض ــز"أن ت ــة االلت ــسليم أو احملاكم ام بالت
)aut dedere aut judicare( "      يف برنامج عملها احلايل، وأن تعّين

. )٩٦٢(السيد جيسالف غالتسكي مقرراً خاصاً هلذا املوضـوع       
 ٦٠/٢٢ مـن قرارهـا      ٥واعتمدت اجلمعية العامة يف الفقرة      

 مقرر اللجنة بـإدراج     ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ املؤرخ
  .مج عملهااملوضوع يف برنا

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء
كان معروضاً على اللجنة يف دورهتا احلالية التقرير األويل  -٢١٤

ونظـرت اللجنـة يف     . (A/CN.4/571)املقدم من املقرر اخلاص     
 املعقودة يف الفتـرة     ٢٩٠٣ إىل   ٢٨٩٩التقرير يف جلساهتا من     

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢يوليه إىل / متوز٢٥ من

  عرض املقرر اخلاص لتقريره  -١
ذكر املقرر اخلاص أن تقريره يتضمن جمموعة أولية من          -٢١٥

املالحظات تتعلق جبوهر املوضوع، وتشري إىل أهم النقاط الـيت          
يتعني مواصلة النظر فيها، وتتضمن خطة عمل أولية للعمل املقبل 

 هذا ومع أنه من السابق ألوانه اختاذ قرار يف. بشأن هذا املوضوع
الشأن إال أنه من املفيد أن تشري اللجنة إىل الـشكل النـهائي             

  .املمكن لألعمال املتعلقة باملوضوع

__________  
، ١٤٩ص  ،  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حوليةانظر   )٩٦٠(

  .٣٦٣-٣٦٢الفقرتان 
  .١٥٧-١٥٣فق، ص املرجع نفسه، املر )٩٦١(
، ١٠٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٥ حولية )٩٦٢(

  .٥٠٠ الفقرة

وأحد األسئلة الرئيسية اليت يتعني النظر فيها السؤال عما          -٢١٦
إذا كان االلتزام مستمداً حصراً من املعاهدة ذات الـصلة أو إذا          

انون الدويل العـريف،    كان يعكس أيضاً التزاماً عاماً مبوجب الق      
والحـظ  . وذلك على أقل تقدير فيما يتعلق جبرائم دولية حمددة        

عدم وجود توافق يف اآلراء يف الفقه القانوين فيما يتعلق هبـذه            
املسألة رغم أن عدداً كبرياً ومتزايداً من علماء القـانون يؤيـد            

كواجب " التسليم أو احملاكمة  "ب مفهوم االلتزام القانوين الدويل     
عام ال يستند إىل أحكام معاهدات دولية معينة فحسب، بـل           
أيضاً إىل قواعد عرفية ملزمة عموماً، على األقل فيمـا يتعلـق            

وإضافة إىل ذلك، أشري إىل ضرورة إجراء       . ببعض فئات اجلرائم  
حتليل للصلة بني مبدأ الوالية القضائية العاملية يف املسائل اجلنائية          

  .ةومبدأ التسليم أو احملاكم
وفيما يتعلق بنطاق االلتزام بالتسليم أو احملاكمة، ذكـر          -٢١٧

املقرر اخلاص أنه يرد يف صيغة االختيار اليت متنح الدولة حريـة            
ومن املفترض أن الدولة،    . اختيار اجلزء الذي ستنفذه من االلتزام     

بعد الوفاء جبزء من االلتزام، أْي التسليم أو احملاكمـة أّيهمـا،            
  .اء باجلزء اآلخرتتحرر من الوف

وذكَّر املقرر اخلاص بأنه رغم كون االلتزام بالتسليم أو          -٢١٨
اختيـار  "احملاكمة يصاغ عادة يف صيغة اختيار، توجد إمكانية         

يتوخى وجود اختصاص قضائي متارسه حمكمة جنائيـة        " ثالثي
  .دولية
وفيما يتعلق باملنهجية، أعرب املقرر اخلاص عن عزمه أن  -٢١٩

اريره املقبلة مشاريع قواعد تتعلق مبفهـوم االلتـزام         يضع يف تق  
ومن الضروري أيضاً إجراء    . بالتسليم أو احملاكمة وبْنَيته وتطبيقه    

حتليل دقيق ملمارسة الدول يف هذا اجملال، وجتميع قائمة كاملـة           
واقترح . باألحكام التعاهدية ذات الصلة اليت تعكس ذلك االلتزام

 إىل الدول األعضاء للحصول علـى       أن توجه اللجنة طلباً خطياً    
  .معلومات تتعلق مبمارساهتا احلالية

  ملخص املناقشة  -٢
رحبت اللجنة بالتقرير األويل مبا فيه خطة العمل األولية  - ٢٢٠

واقُترح حصر نطاق املوضوع بالغرض من االلتـزام        . املقترحة
وهو التقليل من عدد حاالت اإلفالت من العقاب لألشخاص         

 ارتكاهبم جرائم دولية، وذلك حبرماهنم مـن إجيـاد    املشتبه يف 
واقُترح إمكان حصر نطاق املوضوع حصراً . هلم" أماكن آمنة"

أكرب حبيث يقتصر على فئات معينة من اجلرائم مثل اجلرائم اليت 
. تعترب جرائم شديدة اخلطورة واليت هتدد اجملتمع الـدويل بأسـره         

 القائمة مبوجب القانون الدويل واقترح أيضاً إجراء متييز بني اجلرائم
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واجلرائم الـيت تعتـرب   ) حبسب تعريفها يف صكوك املعاهدات    (
كذلك مبوجب القانون العريف الدويل مثل جـرائم احلـرب          

وأُعرب عن تأييـد    . واإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية    
عام ألن ُتستبعد من نطاق الدراسة اجلرائم اليت ال تنص عليها           

  .نني الوطنيةسوى القوا
وإضافة إىل ذلك، لوحظ وجود صيغة أضـيق نطاقـاً           -٢٢١

وعلـى  . لاللتزام فيما يتعلق باجلرائم اليت تنص عليها املعاهدات       
سبيل املثال، ذُكر أن معاهدات عديدة، منها االتفاقيات القطاعية 
لقمع اإلرهاب الدويل، تتضمن صيغة أكثر حذراً، تنص علـى          

، وذلك  "لغرض احملاكمة "ات املختصة   تقدمي الدعوى إىل السلط   
وذُكـر أن احلكومـات   ". االلتزام باحملاكمـة "يف مقابل صيغة   

ألن استقالل االدعـاء    " التزام باحملاكمة "ب تعارض عادة القبول    
  .يعترب مبدأً أساسياً يف إجراءاهتا اجلنائية الوطنية

واقُترح أن تركز اللجنة على الثغـرات املوجـودة يف           -٢٢٢
ات احلالية، مثل تلك املتعلقة بتنفيذ العقوبـات وبعـدم          املعاهد

. وجود نظام للرصد فيما يتعلق بالوفـاء بـااللتزام باحملاكمـة          
يتعلق مبسألة وجود التزام عريف بالتـسليم أو احملاكمـة،           وفيما

اقُترح أن يستند أي التزام كهذا إىل نظام من طبقتني كما هـي            
عطى دول معينـة واليـة      احلال يف املعاهدات القائمة، حبيث تُ     

قضائية على سبيل األولوية وُتلزم دول أخرى مبمارسة واليتـها          
القضائية إذا مل ُيسلّم اجلاين املزعوم إىل دولة هلا والية قـضائية            

  . على سبيل األولوية
وفيما يتعلق بااللتزام بالتسليم، ذُكر أن مسألة وجـود          -٢٢٣

عاهدات القائمة بـني    هذا االلتزام أو عدم وجوده تعتمد على امل       
وإضافة إىل ذلك، فإنه بالنظر إىل أن       . األطراف وعلى الظروف  

اجلرائم ُتحدَّد عادة حتديداً دقيقاً جداً يف القوانني احملليـة فـإن            
املسألة ال بد أن تكون مسألة وجود أو عـدم وجـود التـزام              
بالتسليم أو احملاكمة بصدد جرمية حمددة حتديداً دقيقاً يف ظروف          

وذُكر أيضاً أن معظم املسائل املعقـدة يف        . ددة حتديداً دقيقاً  حم
ورأى بعض األعضاء أن االلتزام     . جمال التسليم ُتحل حالً عملياً    

بالتسليم أو احملاكمة قد بات يف حكم العرف، علـى األقـل            
 ىكذلك رأ . يتعلق باجلرائم املقررة مبقتضى القانون الدويل      فيما

  .  إجراء ذو صلة باملوضوعالبعض أن إجراء اإلبعاد هو
وقيل إنه من املمكن أن تنظر اللجنـة يف الـصعوبات            -٢٢٤

العملية اليت تواجهها عملية التسليم، مبا يف ذلك مشاكل كفاية          
األدلة؛ ووجود معاهدات ثنائية ومتعددة األطراف قدمية العهـد         
وقوانني وطنية تطرح أسساً متعددة للرفض؛ ووجود قيود على         

حمددة حلماية حقوق الفرد    إقرار ضمانات   ايا؛ وعدم   تسليم الرع 
الذي ُيسلَّم، ال سيما يف احلاالت اليت ميكن أن يـؤدي فيهـا             
التسليم إىل تعرض الفرد للتعذيب، أو اإلعدام، أو حىت السجن          

وأُشري أيضاً إىل أنه يف حاالت اجلرائم الدولية ال تنطبـق           . املؤبد
  .بعض القيود املفروضة على التسليم

وحذَّر آخرون من النظر يف اجلوانب التقنية لقانون التسليم،          -٢٢٥
فما يتعلق باملوضوع حتديداً وباملعىن الدقيق للقاعدة الالتينية املأثورة         

، هو نـشوء  )aut dedere aut judicare( "إما التسليم وإما احملاكمة"
 ولذلك ينبغي التركيز على   . التزام باحملاكمة يف حالة عدم التسليم     

وأُبدي رأي بوجوب أال تتنـاول   . شروط نشوء االلتزام باحملاكمة   
اللجنة مجيع القواعد اإلضافية املتعلقة باملوضوع، فهي ذات صلة         

كما اقُترح أن يقتـصر     . به ولكنها ال تشكل بالضرورة جزءاً منه      
  .التركيز على وضع قواعد ثانوية

 واضـحاً  وأُعرب عن اجتاه عام حنو تفضيل التمييز متييزاً    -٢٢٦
بني مفهوم االلتزام بالتسليم أو احملاكمة ومفهوم الوالية القضائية         

وأُشري إىل أن اللجنة قد قررت التركيـز علـى          . اجلنائية العاملية 
املفهوم األول وليس على املفهوم الثاين، حىت وإن كان املفهومان 

وأُشـري إىل أن    . يتواجدان يف آن واحد بالنسبة لبعض اجلـرائم       
ع ال يقتضي بالضرورة إجراء دراسة للوالية القـضائية         املوضو

واقُترح، إذا شرعت اللجنة رغم     . اجلنائية خارج اجملال اإلقليمي   
ذلك يف النظر يف مفهوم الوالية القضائية العاملية، أن ُينظـر يف            
خمتلف أنواع تلك الوالية، ال سيما مسألة ما إذا كانت جائزة أو 

 من املهم النظر ملياً يف مـسألة مـا إذا           واعُترب أيضاً أنه  . ُملزِمة
كانت هذه الوالية القضائية ميكن أن ُتمارس فقـط يف حالـة            
وجود الشخص يف دولة بعينها أو إذا كان ميكن ألي دولـة أن          
تطلب تسليم شخص من دولة أخرى علـى أسـاس الواليـة            

  . القضائية العاملية
الذي " ثالثيال"واقُترح أيضاً أال يشمل املوضوع البديل        -٢٢٧

ينطوي على وجود والية قضائية يف الوقت ذاته حملكمة دوليـة،        
ألن احملاكم القائمة هلا قواعدها اخلاصـة هبـا وفـق قاعـدة             

ووفق رأي آخر، من الضروري قدر اإلمكان إيثار        . التخصيص
  .ذلك املسار الثالث

واقُترح أن يضطلع املقرر اخلـاص بدراسـة منهجيـة           -٢٢٨
يركِّز فيها على املمارسة املعاصرة مبا يف ذلـك         ملمارسة الدول،   

  .الفقه القانوين الوطين
ويف مسألة الشكل النهائي أُعرب عن رأي يفضِّل القيام          -٢٢٩

يف هناية املطاف بصياغة جمموعة من مشاريع املواد رغم أنه من           
املسلَّم به أنه من السابق ألوانه النظر يف هذه املسألة، ومع ذلك            

ىل أنه إذا استنتجت اللجنة أن االلتزام ال يوجـد إال           فقد أشَري إ  
مبوجب املعاهدات الدولية فحسب يكون من األنسب عندئـذ         

  .وضع مشروع يتسم بطابع التوصية

  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
ذكر املقرر اخلاص أن جمموعة من اآلراء قد طرحـت يف            -٢٣٠

فق العام يف اآلراء داخل اللجنة وأشار خباصة إىل التوا. أثناء املناقشة
على حصر نطاق املوضوع ما أمكن ذلك بغية التركيـز علـى            
املسائل اليت تتصل اتصاالً مباشراً بااللتزام بالتسليم أو احملاكمـة،          
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وبغية التركيز كذلك على حتليلٍ للعناصر الرئيـسية لاللتـزام أي       
نـهج بـالنظر    وأيَّد املقرر اخلاص هذا ال    ". احملاكمة"و" التسليم"

خصوصاً إىل التمييز متييزاً واضحاً بني االلتزام بالتسليم أو احملاكمة          
ومبدأ الوالية القضائية العاملية، وكذلك فيما يتعلق باتبـاع هنـج           

يف سياق الوالية القضائية للمحاكم " بديل ثالثي"حذر إزاء وجود 
  .اجلنائية الدولية

ـ      -٢٣١ زام باملعاهـدات  وفيما يتعلق مبسألة حصر مصدر االلت
وحدها أو جعله شامالً للقواعد العرفية أو املبـادئ العامـة يف            
القانون، ذكر املقرر اخلاص أن اللجنة قد اختارت اتباع هنـج           

واإلعـراب يف   باألساس التعاهدي لاللتزام    حذر هو االعتراف    
الوقت نفسه عن بعض التحفظات بشأن وجود التزام عريف عام          

.  ينطبق على مجيع اجلرائم يف القانون اجلنائيبالتسليم أو احملاكمة
وظهر تأييد للتسليم بدالً من ذلك هبذا األساس العريف يف سياق           
فئات معينة من اجلرائم اليت َيلقى يف سياقها مفهـوم الواليـة            

اعترافاً عامـاً   " إما التسليم وإما احملاكمة   "القضائية العاملية ومبدأ    

ر اخلاص عن تأييده هلذا النـهج       وأعرب املقر . قائماً لدى الدول  
وإن كان تأييداً مشروطاً بعدم املساس بإمكانية وضع قواعـد           

وأشار كذلك إىل ما ورد مـن       . عامة تنطبق على مجيع اجلرائم    
اقتراحات بإيالء انتباه خاص النطباق قانون حقـوق اإلنـسان    

وعالوةً على ذلك، قال إنه متفق مع االقتراح الداعي إىل . الدويل
. يتم التركيز يف العملية بكاملها على وضع قواعـد ثانويـة          أن  

ووافق املقرر اخلاص أيضاً على التوصية الداعية إىل النظر يف كل           
  .من القرارات القضائية الدولية والوطنية

وفيما يتعلق بعنوان املوضوع، ذكَّر باإلشـارات الـيت          -٢٣٢
اكمة، ولكنـه   التسليم أو احمل  " مبدأ"وردت يف أثناء املناقشة إىل      

وفيمـا يتعلـق    ". االلتزام"فّضل االحتفاظ باإلشارة احلالية إىل      
بالصيغة النهائية ألعمال اللجنة بشأن هذا املوضوع، ذكر املقرر         

ووفقاً لـذلك،   . اخلاص وجود تأييد أويل لوضع مشاريع مواد      
أعلن عزمه البدء يف تقاريره املقبلة يف وضع مشاريع قواعد بشأن       

  .ام بالتسليم أو احملاكمة وبْنَيته وتطبيقهمفهوم االلتز


