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 الفصل التاسع
 (AUT DEDERE AUT JUDICARE) االلتزاع بالتيليم لو المحاكمة

 مقدمة -للف
(، 2005ة وادمسأأني )أة، يف دورهتأأا السابعأأأدأأررت اللجنأأ -194

 aut dedere autأن تُأدرج موضأوع "االلتأزاد بالتسأليم أو احملاكمأة )

judicare السأأيد جيسأأال  غالتسأأحي  عينأأت(" يف برنأأامج عملهأأا و
  (872)معنياً باملوضوع مقرراً  اااً 

الثامنأأأة وادمسأأأني مأأأن دورهتأأأا تلقأأأت  كانأأأت اللجنأأأة دأأأدو  -195
املقأأأأأرر مأأأأأن تقأأأأأارير  ال أأأأأة ( 2008السأأأأأتني ) إىل دورهتأأأأأا( 2006)

  (873)هااداه ونظرت في
( أن تنشأأأأأئ 2008ودأأأأأررت اللجنأأأأأة يف دورهتأأأأأا السأأأأأتني ) -196
 اأدد ، علأى أنالن بيليأه يرأ ه السيد  معنياً باملوضوع عامالً  فريقاً 

  (874)يف الدورة احلادية والستني عضوية الىلري  وواليته

 الحالية النظر في الموضوع في الدو ة -باء
تعليقأأأأات يف الأأأأدورة احلاليأأأة علأأأأى اللجنأأأة  كأأأان معروضأأأاً  -197

  (875)(A/CN.4/612ومعلومات وردت من احلحومات )
 أيار/ 27، املعقودة يف 3011وأنشفت اللجنة يف جلستها  -198
 فريقأأاً  ،(876)للقأأرار الأأ   اخت تأأه يف دورهتأأا السأأتني وفقأأاً ، 2009مأأايو 
 الن بيليه  هب ا املوضوع يرأ ه السيد  مىلتوا العضوية معنياً  عامالً 

__________ 

 2005 ب/أغسأأأأأأأأأأأأأأأأفس  4املعقأأأأأأأأأأأأأأأأودة يف  2865يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتها  (872)
  وأيأأدت اجلمعيأأة (500(، الىلقأأرة الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2005  وليأأة)

 تشأأأأأأأأأأرين الثأأأأأأأأأأاين/ 23املأأأأأأأأأأؤر   60/22مأأأأأأأأأأن القأأأأأأأأأأرار  5العامأأأأأأأأأأة، يف الىلقأأأأأأأأأأرة 
املوضأأوع كأأان اج املوضأأوع يف برنأأامج عملهأأا  و ، دأأرار اللجنأأة إدر 2005 نأأوفمرب

دأأأأأد أدرج يف برنأأأأأامج عمأأأأأل اللجنأأأأأة الفويأأأأأل األجأأأأأل  أأأأأالل دورهتأأأأأا الساد أأأأأة 
لك السأأأأأأأأأأنة أاملرفأأأأأأأأأأ  بتقريأأأأأأأأأأر تأأأأأأأأأأ املقأأأأأأأأأأرتاعلأأأأأأأأأأى  ( بنأأأأأأأأأأاءً 2004وادمسأأأأأأأأأأني )

   (363-362، الىلقرتان الثاين(، اجمللد الثاين )اجلزء 2004  ولية)
، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء األول(، الو يقأأة 2006 وليأأة التقريأأر األويل:  (873)

A/CN.4/571 :اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء األول(، 2007 وليأأأأة ؛ والتقريأأأأر الثأأأأاين ،
، اجمللأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأزء 2008  وليأأأأة؛ والتقريأأأأر الثالأأأأث: A/CN.4/585الو يقأأأأة 
  A/CN.4/603 الو يقة (،األول
 نظأأأأأأر؛ وا2008متوا/يوليأأأأأأه  31ملعقأأأأأأودة يف ا 2988يف جلسأأأأأأتها  (874)

  315الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008 ولية أيضاً 
لالطأأأالع علأأأى التعليقأأأات واملعلومأأأات الأأأ  دُأأأدربمت إىل اللجنأأأة يف  (875)

 ،علأى التأوايل ،(، انظأر2008( والسأتني )2007دورتيها التا عة وادمسأني )
، Add.1-4و A/CN.4/579 (، الو يقأأةاألول، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2007 وليأة 

  A/CN.4/599الو يقة  (،األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  وليةو
 أعالو  196انظر الىلقرة  (876)

ر الشأىلو  لأرميس الىلريأ  أبالتقريأ ة علمأاً أأ اطت اللجندد و  -199
  2009متوا/يوليه  31املعقودة يف  3029العامل يف جلستها 

 منادشات الىلري  العامل -1
أيار/مأأأأايو  28 يفعقأأأد الىلريأأأ  العامأأأل  أأأالث جلسأأأات  -200

علأأى الىلريأأ  العامأأل  كأأان معروضأأاً   و 2009متوا/يوليأأه  30و 29و
يف جلسأأأته األوىل و يقأأأة غأأأأ رمسيأأأة أعأأأدحا املقأأأرر ادأأأاه تتضأأأمن 

بشأفن املوضأوع  أالل دورهتأا اللجنأة  اجرهتألمنادشات ال  موجزاً ل
ة  أأالل أإطأأار اللجنأأة الساد أأيف للمنادشأأات الأأ  جأأرت السأأتني و 

ة إىل داممأأأة مسأأأامل أالأأأدورة الثالثأأأة والسأأأتني للجمعيأأأة العامأأأة، إضافأأأ
وأعأأأد املقأأأرر ادأأأاه فيمأأأا بعأأأد ا  لىلريأأأ  العامأأأل تناوهلأأأا ادأأأرُتا علأأأى

بعض املسأأأأامل بأأأألىلريأأأأ  العامأأأأل تتضأأأأمن داممأأأأة إىل ا مقدمأأأأةو يقأأأأة 
 ودأد واربع  مع شروا هلا عوا شحاليات ال  أ أت يف إطار املوضو 

نسأأأخ مأأأن تقريأأأر ملنظمأأأة العىلأأأو  علأأأى أعضأأأاء الىلريأأأ  العامأأأل أيضأأأاً 
يل: ، عنوانأه "جلنأة القأانون الأدو 2009فربايأر /الدولية، مؤر  شأباط

  "(aut dedere aut judicare) االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة
 تتمثل يف إعداد إطار واليته الىلري  العامل على أن  واتىل  -201
املوضأأأوع، علأأأى أن ُاتأأأر املسأأأامل الأأأ  ينبغأأأي معاجلتهأأأا  ملعاجلأأأةعأأأاد 

فيمأأأا يتعلأأأ  بف أأأاليب معاجلأأأة املوضأأأوع، ت  و ألولويأأأاا وحيأأأدَّد ترتيأأأب
التشريعات والقأرارات الوطنيأة،  أن توضع يف االعتبارُشدربد على أمهية 

إمحانية االعتماد بتىلة  ااة على أعمأال بعأض إىل  تفرق الىلري و 
 أو املنظمات غأ احلحومية املؤ سات األكادميية 

وعلأأى إ أأر منادشأأات أجراحأأا الىلريأأ  العامأأل، دأأدد رميسأأه  -202
 ع  وبنأأأأأأأأأأاءملعاجلأأأأأأأأأأة املوضأأأأأأأأأأو  عامأأأأأأأأأأاً  و يقأأأأأأأأأأة يقأأأأأأأأأأرتا فيهأأأأأأأأأأا إطأأأأأأأأأأاراً 

 مال ظات وادرتا ات أعضاء الىلري  العامل، أعأد الأرميس لىع
)انظأأر  نسأأخة منقحأة مأن الو يقأة -العامأة وسأاعدة مأن األمانأة  -

يعأأرض  الو يقأأة املنقحأأة خمففأأاً حأأ و وتشأأحل أدنأأاو(   2-الىلأأرع بأأاء
اورة وافية، بقدر ا محان، للمسامل ال  ينبغي تناوهلا، لحن دون 

وتتسأأأأم البنأأأأود العامأأأأة الأأأأ  مُجعأأأأت فيهأأأأا ترتيبهأأأأا  سأأأأب األمهيأأأأة  
مأن ويتعل  الىلرعأان األوالن   (877)من عدد التجانس بقدراملسامل 

لموضأأوع، يف  أأني تتعلأأ  األفأأرع با شأأحالية العامأأة لا طأأار العأأاد 
عأأأأأرب يوال ة  التسأأأأأليم أو احملاكمأأأأأباللتأأأأأزاد لالتاليأأأأأة بالنظأأأأأاد القأأأأأانوين 

اللتأأأأزاد لمأأأأا إذا كأأأان اديأأأد مسأأأأفلة  إااءعأأأأن مودأأأف ا طأأأار العأأأاد 
 عأأن أيضأأاً  ناشأأئأو أنأأه  اتأأةالتسأأليم أو احملاكمأأة طبيعأأة تعاحديأأة ب

 ا طأأار العأأادعأأن ذلأأك، ينبغأأي أال ينظأأر إىل  وفضأأالً   متأأدر عأأريف
ينبغأي الأ   مد  عموميأة الأنهج بشفن  اً هنامي اً جوابعلى أنه يقدد 
__________ 

  )د( من ا طار العادينفب  ذلك بتىلة  ااة على الىلرع  (877)
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املفلأوب لحأن مأن املعلأود أن ع  لموضأو معاجلتهأا لاتباعه يف للجنة 
لقأأأانون التسأأأليم أو  ،يف إطأأأار املوضأأأوع ،اأأأث مىلتأأأللأأأيس إجأأأراء 

  ملبادئ القانون اجلنامي الدويل 

حأو تيسأأ عمأل املقأرر ادأاه  ا طأار العأادهلأد  مأن وا -203
يف إعأأأداد تقأأأاريرو املقبلأأأة، ويُأأأرتك للمقأأأرر ادأأأاه أن حيأأأدد الرتتيأأأب 

حيحأأأل وتأأأرابط فضأأأاًل عأأأن  ،الأأأددي  للمسأأأامل الأأأ  ينبغأأأي معاجلتهأأأا
  خمتلف أوجه املوضوع بشفن مشاريع املواد ال  ينو  اياغتها 

يأ  العامأل علأى ا طار العاد الأ   يقرت أه الىلر  -2
اللجنأأأأة للنظأأأأر يف موضأأأأوع "االلتأأأأزاد بالتسأأأأليم 

 ("aut dedere aut judicare)حملاكمة ا أو
 فيما يلي نز ا طار العاد املقرتا: -204

 ا شحاليات ال  ينبغي تناوهلا/املساملداممة ب 
 األ س القانونية لاللتزاد بالتسليم أو احملاكمة )أ( 
التعأأاون بلتأأزاد االاحملاكمأأة و االلتأأزاد بالتسأأليم أو  ‘1‘ 

 من أجل محافحة ا فالت من العقاب؛
 :القاممأةااللتأزاد بالتسأليم أو احملاكمأة يف املعاحأدات  ‘2‘ 

ا أأأأأأتال  أوجأأأأأأه و  ،أ حأأأأأأاد املعاحأأأأأأدات أنأأأأأأاط
)انظأأأأأأأأأر  حأأأأأأأأأ و األ حأأأأأأأأأاد، وتفورحأأأأأأأأأا تشأأأأأأأأأابهو 
 ا رحاب(؛املتعلقة بتىلاديات اال

س يف الأأه أ أأ حأأل االلتأأزاد بالتسأأليم أو احملاكمأأة ‘3‘ 
ا جيأاب، إذا كان الرد بالقانون الدويل العريف، و 

  *فإىل أ   د له ح ا األ اس
 حل االلتزاد بالتسأليم أو احملاكمأة مأرتبط ارتباطأاً  ‘4‘ 

عأأأريف   طأأأار ختضأأأعبأأأبعض اجلأأأرامم الأأأ   و يقأأأاً 
  )مثل القرانة(*

مبادئ إدليمية متعلقة بااللتزاد  ميحن اديدحل  ‘5‘ 
 * و احملاكمةبالتسليم أ

 النفاق املاد  لاللتزاد بالتسليم أو احملاكمة )ب(  
جأأرامم القأأانون علأأى  أأبيل املثأأال: اديأأد ف أأات اجلأأرامم ) 

موضأأأع ؛ واجلأأأرامم املخلأأأة بسأأألم ا نسأأأانية وأمنهأأأاالأأأدويل؛ واجلأأأرامم 
اجلأأأأرامم األ أأأأر  ادفأأأأأة( الأأأأ  ينفبأأأأ  عليهأأأأا و الأأأأدويل؛  االحتمأأأأاد

__________ 

إجابأأة هناميأأة علأأى حأأ و األ أأ لة إال يف مر لأأة  تتأأاامأأن احملتمأأل أال  *
ون االلتأأزاد بالتسأأليم متقدمأأة، و ااأأة بعأأد القيأأاد بتحليأأل دديأأ  لنفأأاق ومضأأم

 النظر يف من املستتوبودد يحون   القاممةاحملاكمة يف األنظمة التعاحدية  أو
 الفابع العريف هل ا االلتزاد فيما يتعل  ببعض اجلرامم 

االلتأأأزاد بالتسأأأليم أو احملاكمأأأة ووجأأأب القأأأانون الأأأدويل القأأأامم علأأأى 
 أو القانون الدويل العريف:و/معاحدات 

يحىلأي لنشأأوء  دوليأةً  حأل اعتبأار جرميأة مأا جرميأةً  ‘1‘ 
االلتأأأأزاد بالتسأأأأليم أو احملاكمأأأأة ووجأأأأب القأأأأانون 

 الدويل العريف* 
مأأأأأأأا حأأأأأأأو املعيأأأأأأأار فكأأأأأأأان اجلأأأأأأأواب بأأأأأأأالنىلي،   إذا ‘2‘ 

مأأأأد  ومأأأا   حأأأأ ا الشأأأفنيف دة املعأأأايأ احملأأأدرب  أو
جتأأأأأأأرد  لقاعأأأأأأأدةٍ  اآلمأأأأأأأرالفأأأأأأأابع املسأأأأأأأفلة ب اأأأأأأألة
   التترفات* بعض

جأأأرامم القأأأانون  علأأأى االلتأأأزاد أيضأأأاً  ينفبأأأ حأأأل  ‘3‘ 
، فأأأإىل أ  ا جيأأأابالأأأرد ب كأأأان إذاالأأأدا لي، و 
   د ينفب 

 تسليم أو احملاكمةمضمون االلتزاد بال  )ج( 
معأأأأأأأأل االلتأأأأأأأأزاد و املتأأأأأأأأفلح؛  شأأأأأأأأفر  تعريأأأأأأأف ‘1‘ 

العتبأأأأار أن تُتخأأأأ  التأأأأدابأ الأأأأالاد و باحملاكمأأأأة؛ 
الأأ   جيأأب  األجأألمسأأفلة و احملاكمأأة "كافيأأة"؛ 

 ؛ اللهيف احملاكمة  الشروع
  ت كر املتفلح أمهيةشفر  حل يحتسي ترتيب  ‘2‘ 
أولويأة علأى اآل أر  أل د شفر  املتأفلححل  ‘3‘ 

أأأأأأهحأأأأأأل للدولأأأأأأة  -  أأأأأألفة الفلأأأأأأب إليهأأأأأأا  املوجَّ
 تقديرية يف ح ا الشفن 

العالدة بني االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة وبعض  )د(  
 املبادئ األ ر 

االلتأأزاد بالتسأأليم أو احملاكمأأة ومبأأدأ الواليأأة القضأأامية  ‘1‘ 
 (؛ الشاملة )حل يؤد  أ دمها إىل اآل ر

االلتأأأأأأزاد بالتسأأأأأأليم أو احملاكمأأأأأأة واملسأأأأأأفلة العامأأأأأأة  ‘2‘ 
)مبأدأ  الواليأة القضأاميةحتار ة  "أ قية" باملتعلقة 

 (؛اجلنسيةا دليمية، 
االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة واملبد ن "ال جرميأة  ‘3‘ 

 ؛**إال بنز" و"ال عقوبة إال بنز"
االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة ومبدأ "عأدد جأواا  ‘4‘ 

 ؛**اكمة على ذات اجلرد مرتني"احمل
مبأأأأأأأدأ "عأأأأأأأدد و  االلتأأأأأأأزاد بالتسأأأأأأأليم أو احملاكمأأأأأأأة ‘5‘ 

 تسليم الدولة ملواطنيها"**؛
__________ 

االلتأزاد بالتسأليم بتنىليأ  دد يلزد طرا ح و املسفلة أيضاً فيما يتعلأ   **
 أو احملاكمة )و( 
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اًل: مأأأاذا حيتأأأل يف  الأأأة تضأأأارب املبأأأادئ )مأأأث ‘6‘ 
عأأأأدد يف مقابأأأأل  الدولأأأأة ملواطنيهأأأأاعأأأأدد تسأأأأليم 

 تعأأأأرتضعراديأأأأل  ؛التجأأأرمي يف القأأأأانون الأأأأدا لي
ا تمأأأأأأأال تعأأأأأأأرض املأأأأأأأتهم يف مقابأأأأأأأل احملاكمأأأأأأأة 

الضأأأأأمانات للتعأأأأأ يب أو عأأأأأدد ا أأأأأتىلادته مأأأأأن 
عتأأزد تسأأليمه الواجبأأة يف الدولأأة الأأ  يُ  ا جراميأأة
  القيود الد تورية**؛ و إليها(

 احملاكمة الظرو  ال  ينشف فيها االلتزاد بالتسليم أو  (ح) 
 الدولة؛ إدليموجود من يُدعى ارتحابه للجرد يف  ‘1‘ 
 ؛املدَّعى القضامية للدولة فيما يتعل  باجلردالوالية  ‘2‘ 
 مسأتو  الفأابع الرمسأي مأا حأووجود طلب تسأليم ) ‘3‘ 

 طرد األجانب؛ العالدة باحل  يفو (؛ املفلوب 
 و  ار ذلك؛ ،وجود طلب تسليم  اب  مرفوض ‘4‘ 
تأأأأأدعيم مسأأأأأتو  ا  بأأأأأات )إىل أ   أأأأأد جيأأأأأب  ‘5‘ 

 ؛(بالرباحني  طلب التسليم
االلتأزاد  نىلأاذوجود  رو  ميحن أن اأول دون  ‘6‘ 

طلأأأب جأأأرامم  يا أأأية أو علأأأى  أأأبيل املثأأأال: )
 ؛أو  االت الفوارئ ؛طابع  يا يتسليم ذو 

 احلتانة( مسفلة أو 

 االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة تنىلي   (و) 

 دور كل من السلفة القضامية والسلفة التنىلي ية؛ ‘1‘ 

االلتأأأزاد بالتسأأأليم أو كيأأأف ميحأأأن التوفيأأأ  بأأأني  ‘2‘ 
 لسلفات احملاكمة  التقدير  واهلامشاحملاكمة 

  توافر األدلة على تفبي  االلتزاد حل يؤ ر ‘3‘ 

  كيىلية التعامل مع عدة طلبات تسليم ‘4‘ 

 الضمانات يف  الة التسليم؛ ‘5‘ 

حأأأأأل ينبغأأأأأي ا تجأأأأأاا الشأأأأأخز املأأأأأدعى ارتحابأأأأأه  ‘6‘ 
  أو حماكمتأأهللجأرد يف انتظأأار دأرار بشأأفن تسأليمه 

 حل ميحن تقييد  ريته بتورة أ ر  و 

 مرادبة تنىلي  االلتزاد؛ ‘7‘ 

    اللتزاد بالتسليم أو احملاكمةل االمتثال  ار عدد  ‘8‘ 

العالدأأأأأأأأة بأأأأأأأأني االلتأأأأأأأأزاد بالتسأأأأأأأأليم أو احملاكمأأأأأأأأة  )ا( 
جناميأأة دوليأأة تحابأأه جلرميأأة إىل حمحمأأة وتسأأليم الشأأخز املأأدعى ار 
 خمتتة )"اديار الثالث"(

  األوَلنيإىل أ   د يؤ ر اديار "الثالث" على اديارين  ‘1‘ 

 


