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  السادسالفصل     
  األجنبية  حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية    

  مقدمة  - ألف  
أن تدرج يف برنامج عملـها      ) ٢٠٠٧(قررت اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني         -٨٢

، وعينَّـت الـسيد     "انة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية       حص"موضوع  
، طلبت اللجنة من األمانة العامة      نفسهاويف الدورة   . )٢٨٠(كولودكني مقرراً خاصاً  . أ رومان

، وأتيحت هذه الدراسة للجنة يف أن تعد دراسة تتضمن املعلومات األساسية املتعلقة باملوضوع
  .)٢٨١(دورهتا الستني

وتلقت اللجنة التقرير األويل ونظرت فيـه يف        . اخلاص ثالثة تقارير  وقد قدم املقرر      -٨٣
، والتقريرين الثـاين والثالـث يف دورهتـا الثالثـة والـستني             )٢٠٠٨(أثناء دورهتا الستني    

تتمكن اللجنة من النظر يف هذا املوضوع يف دورهتا احلاديـة والـستني              ومل .)٢٨٢()٢٠١١(
  .)٢٨٣()٢٠١٠(ثانية والستني ودورهتا ال) ٢٠٠٩(

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء  
 الـسيدة   ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٢ املعقودة يف    ٣١٣٢ل عينت اللجنة يف جلستها ا      -٨٤

 لتحل حمل السيد رومان كولودكني، الذي       كونسيبسيون إسكوبار هرنانديس، مقررة خاصة    
  .مل يعد عضواً يف اللجنة

ونظرت . معروضاً على اللجنة  ) A/CN.4/654 (ة اخلاص ةويل للمقرر وكان التقرير األ    -٨٥
 / متـوز  ٢٠ و ١٧ و ١٣ و ١٢ و ١٠ يف   ٣١٤٧ إىل   ٣١٤٣اللجنة يف التقرير يف جلساهتا من       

  .٢٠١٢يوليه 
__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة        ( ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٠ املعقودة يف    ٢٩٤٠ ل جلستها ا  يف )٢٨٠(
 كـانون  ٦ املؤرخ ٦٢/٦٦ من القرار ٧ويف الفقرة  ).٣٧٦، الفقرة   )  A/62/10  (١٠والستون، امللحق رقم    

ويل إدراج املوضوع يف برنـامج       أحاطت اجلمعية العامة علماً بقرار جلنة القانون الد        ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
أثناء دورهتـا الثامنـة واخلمـسني       يف  وقد أُدرج املوضوع يف برنامج عمل اللجنة الطويل األجل          . عملها

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة      (تقرير اللجنة   بيف املرفق ألف    الوارد   املقترحاستناداً إىل   ) ٢٠٠٦(
 ).٢٥٧، الفقرة )  A/61/10  (١٠احلادية والستون، امللحق رقم 

 ولالطالع على .٣٨٦، الفقرة )  A/62/10  (١٠امللحق رقم الدورة الثانية والستون، املرجع السابق،    )٢٨١(
 .  Corr.1  و  A/CN.4/596 انظر املذكرة اليت أعدهتا األمانة العامة، 

)٢٨٢( A/CN.4/601) التقرير األويل(؛ وA/CN.4/631) التقرير الثاين(؛ و A/CN.4/646)التقرير الثالث.( 
؛ ٢٠٧، الفقـرة    )A/64/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستني، امللحق رقم          انظر   )٢٨٣(

 .٣٤٣، الفقرة )A/65/10 (١٠واملرجع السابق، الدورة السادسة والستني، امللحق رقم 
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   للتقرير األويلة اخلاصةعرض املقرر  - ١  
ـ                -٨٦ ا قدمـه   حلل التقرير األويل ما أُجنز حىت اآلن من أعمال اللجنة، مقدماً من بني م

استعراضاً عاماً لعمل املقرر اخلاص السابق، فضالً عن النقاش الذي دار بشأن املوضـوع يف               
مل يتحقـق   كما تناول التقرير املسائل     . جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة للجمعية العامة      

ـ  فترة السنوات اخلمس اجلاريـة    اليت تقرر النظر فيها يف خالل       توافق آراء بشأهنا و    زاً ، مرك
، واألسس اليت   احلصانة املوضوعية واحلصانة الشخصية   تركيزاً خاصاً على التمييز والعالقة بني       

 وأثرمها  للفردوالتمييز والعالقة بني املسؤولية الدولية للدولة واملسؤولية الدولية         تستندان إليها،   
 ثناءات املمكنة، مبا يف ذلك االست،واحلصانة املوضوعية احلصانة الشخصية، ونطاق يف احلصانة

  .كما قدم التقرير خطة عمل مقترحة. واملسائل اإلجرائية املتصلة باحلصانة
بطبيعته حيـث إنـه     " انتقايل"ويف مقدمة التقرير، أكدت املقررة اخلاصة أن التقرير           -٨٧

وضع يف اعتباره العمل الذي قام به املقرر اخلاص السابق يف تقاريره الثالثة واألمانة العامة يف                
، فضالً عن التقدم يف مناقشات جلنـة        )وهو ما سيظل مفيدا ألعمال اللجنة املقبلة      (مذكرهتا  

القانون الدويل واللجنة السادسة، مع السعي إىل حتديد املسائل اليت تستدعي املزيد من البحث            
بطريقة تعزز إقامة نقاش منهجي وتقدم إجابة فعلية على طائفة املسائل املعقدة اليت يطرحهـا             

. وركزت املقررة اخلاصة يف هذا الصدد على عدد من اجلوانـب املنهجيـة            . ذا املوضوع ه
فعلـى  . جرى التأكيد على أن املوضوع معقد ويتسم باحلساسية من الناحية السياسية           أوالً،

الرغم من التقارير الثالثة اليت أصدرها املقرر اخلاص السابق، والنقاشات اليت دارت يف جلنـة               
 واللجنة السادسة، ال تزال هناك طائفة من اآلراء املتصلة باملوضوع والعديـد             القانون الدويل 

من نقاط االختالف اليت تتطلب هنجاً جديداً مع وضع العمل القيم الـذي سـبق أداؤه يف                 
ثانياً، جرى التشديد على أن والية اللجنة تشمل تشجيع كل من التطوير التدرجيي             . االعتبار

ويف هذا الصدد، كان من صميم وسائل عمل اللجنة أن تبحث كالً            . هللقانون الدويل وتدوين  
واملوضوع هو واحد من املواضيع التقليدية يف القانون        . لقانون املنشود واالقانون املوجود    من

ثالثاً، جرى التـشديد  . الدويل، غري أنه قد تعني النظر فيه يف ضوء حتديات وتطورات جديدة     
ج ُنظمي يف معاجلة املوضوع، يضع يف االعتبار أن املنتج الذي           على أن من الضروري اتباع هن     

وهـذا  . ستعده اللجنة سيتعني إدراجه يف النظام القانوين الدويل، ويتعني أن يكون جزءاً منه            
يعين أن من الضروري اتباع هنج ُنظمي يثري تساؤالت بشأن خمتلف العالقات بني القواعـد               

ادئ اهليكلية والقيم األساسية للمجتمع الدويل والقـانون        املتصلة حبصانة مسؤويل الدول واملب    
. الدويل، مبا يف ذلك تلك اليت تسعى إىل محاية حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب       

رابعاً، ال بد من إجراء نقاش مكثـف        . ويف هذا الصدد، مثة حاجة إىل مراعاة توازن املصاحل        
موعات األسئلة األساسية احملددة بوضوح لكـي       وهيكلي بشأن خمتلف املسائل، مع إفراد جم      

جتري مناقشة كل منها يف حينه، بالرغم من التسليم بأن املسائل الفنية املتـصلة باملوضـوع                
وأُشري إىل أن خطة العمل املقترحة الواردة يف التقرير األويل قد اقُترحـت             . متقاطعة ومترابطة 

  .مع وضع هذا اهلدف يف االعتبار
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قررة اخلاصة أيضاً عدداً من املسائل الفنية اليت ُيعترب أن لتناوهلـا أمهيـة              وأبرزت امل   -٨٨
احلـصانة  بـني   وأول هذه املسائل هو التمييز      . حامسة يف استجالء القضايا احمليطة باملوضوع     

فعلى الرغم من أن هذا التمييز قد حتقق بصورة جيدة علـى            . الشخصية واحلصانة املوضوعية  
. لضروري مواصلة النظر يف اآلثار اليت ميكن أن تترتب عليه وتـأثريه           املستوى الفقهي، من ا   

مبادئ ثانياً، من الضروري توضيح البعد الوظيفي للحصانة من أجل ضمان عدم تعارضها مع      
احلـصانة  ثالثاً، لعل من الضروري حتديد املـستفيدين مـن          . اجملتمع الدويل وقيمه األخرى   

رابعاً، لعـل مـن     . مغلقة عداد قائمة هبم، مفتوحةً أو    ، وما إذا كان من املناسب إ      الشخصية
ألغراض احلصانة، مبا يف ذلك ما يترتب عليه من آثـار          " الفعل الرمسي "املناسب حتديد نطاق    

خامساً، . متصلة مبسؤولية الدولة عن فعل غري مشروع دولياً واملسؤولية اجلنائية الدولية للفرد           
د أي استثناءات حمتملة للحصانة والقواعد الواجبـة  لعل من الضروري حتليل ما إذا كان يوج   

سادساً، لعل مما له أمهية حيوية النظر يف مسألة اجلرائم الدولية يف            . التطبيق فيما يتصل بذلك   
ضوء املسألة العامة املتمثلة يف القيم األساسية للمجتمع الدويل؛ وأخرياً، لعل مـن املناسـب               

وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن املقـرر       .  مبمارسة احلصانة  النظر يف اجلوانب اإلجرائية املتصلة    
غري أنه، نظراً لعدم حتقـق توافـق يف اآلراء          . اخلاص السابق تناول هذه اجلوانب باستفاضة     

. بشأهنا، فسيكون من املفيد للجنة أن تنظر من زاوية جديدة يف املسائل املـثرية للخـالف               
صة أهنا على استعداد لتقدمي مشاريع مواد مبكـراً يف          وحتقيقاً هلذه الغاية، ذكرت املقررة اخلا     

  .تقريرها املقبل

  النقاشموجز   - ٢  

  مالحظات عامة  )أ(  
 على املنهجية   ا وبتركيزه ة اخلاص ةه املقرر ترحب األعضاء بالتقرير األويل الذي أعد       -٨٩

 وشـاطر   .واجلانبني املفاهيمي واهليكلي، هبدف إعداد خريطة طريق لعمل اللجنة يف املستقبل          
قدمـه الـسيد رومـان      اإلسهام العلمي املمتـاز الـذي       األعضاء املقررة اخلاصة تنويهها ب    

  عن املذكرة اليت أعدهتا األمانة     ، املقرر اخلاص السابق، الذي سيظل عمله فضالً       كولودكني .أ
  .العامة مفيدين جلهود اللجنة

 الـدول مـن     وأشار األعضاء أيضاً إىل مدى تعقد املوضوع وما يطرحـه علـى             -٩٠
ويف هذا الصدد، أبدى بعض األعضاء حرصهم على أمهية ضـمان أن            . حساسيات سياسية 

يتسم أي هنج ُيتبع فيما يتصل باملنهجية واملفاهيم بطابع حيادي وأال يضر باملناقشة املتعلقـة               
ة وأُشري أيضاً إىل أن تغيري املقررة اخلاصة لن يؤدي يف حد ذاته بالـضرور             . باملسائل اجلوهرية 

  .إىل تغيري جذري يف النهج
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وأعرب بعض األعضاء اآلخرين عن أملهم يف أن تسهم نتائج عمل اللجنة مـسامهة               -٩١
إجيابية يف مكافحة اإلفالت من العقاب، وأال تتسبب يف تآكل املنجزات اليت حتققت حـىت               

  .اآلن يف هذا اجملال

  االعتبارات املتصلة باملنهجية  )ب(  

   للقانون الدويل وتدوينهالتطوير التدرجيي  )١(  
اعترب بعض األعضاء أن التمييز بني التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه يكتسب   -٩٢

واقُترح أن متيز اللجنة، مىت أمكن، بني ما يعد تدويناً          . أمهية بالغة عند النظر يف هذا املوضوع      
كذلك بصفة خاصة ألن هـذا      ومقترحات الدول املتعلقة بالتطوير التدرجيي للقانون؛ واحلال        

. اجملال من جماالت القانون ُيطبق أساساً يف احملاكم احمللية يف قضايا تتسم باحلساسية السياسية             
  .ومن شأن هذا التحديد التمييزي أن يساعد على توفري إرشادات هلذه احملاكم

 النظر يف   وعالوة على ذلك، فبما أن االحتمال األكرب هو أن اللجنة ستواجه يف أثناء              -٩٣
للقانون الدويل، فمن املسلم به أنه ينبغي هلـا،         " متطورة"هذا املوضوع قضايا تتصل جبوانب      

وتلك اليت ،  القانون املوجود حتقيقاً للشفافية، أن متيز بأسلوب حتليلي بني احملددات اليت تشكل           
  . لقانون املنشوداتشكل 

 قد يكون من املفيد، عند النظر يف        وشاطر بعض األعضاء املقررة اخلاصة رأيها يف أنه         -٩٤
، مث تراعى القانون املوجودهذا املوضوع، أن جيري التركيز أوالً على االعتبارات اليت تعرب عن     

  .بالقانون املنشودبعد ذلك يف مرحلة الحقة أي مقترحات تتصل 
وأكد بعض األعضاء اآلخرين، من ناحية أخرى، أن من الـضروري أال يتحـول                -٩٥

االختالف بني التدوين والتطوير التدرجيي إىل مقابلة مفتعلة بني قـانون حتفظـي وقـانون               
فعندما . لقانون منشود  يف التدوين أو التطوير التدرجيي       للقانون املوجود تدرجيي، أو إىل دمج     

ة من ممارسات التطوير التدرجيي للقانون، فإهنا تقوم بأكثر من جمـرد            تشارك اللجنة يف واحد   
حتديد ملا تظن أنه يشكل القانون أو ما جيب أن يكون عليه القانون؛ فهي تعمل على أسـاس     
تقييم ممارسة الدول حىت لو مل يكن القانون قد تطور بالقدر الكايف أو كان غـري واضـح                  

فالتطوير التدرجيي للقـانون الـدويل      .  الضوابط القانونية  كانت املسألة ال تزال تفتقر إىل      أو
والعملية برمتها أقرب إىل أن تكـون دقيقـة         . يشكل والية اللجنة بقدر ما يشكلها التدوين      

  .وسلسة من كوهنا تعرب عن انقسام واضح
ويف هذا الصدد، مثة شك يف أن هناك حجة وجيهة إلقامة متييز قـاطع، ألغـراض                  -٩٦

وقد أُشري إىل أن هذه التفرقة بـني        .  التدوين والتطوير التدرجيي للقانون الدويل     املنهجية، بني 
غري موجودة يف املمارسة العملية للجنة؛ والراجح أن هذا التمييـز          التدوين والتطوير التدرجيي  

نشأ عن الكتابات النظرية ال عن املمارسة، وإن كان يتبني أحياناً من التعليق على مـشاريع                
  .ن االجتاه الذي تسلكه اللجنة إزاء مسألة معينة يشكل تطويراً تدرجيياًاملواد أ
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وما تعتربه املقررة اخلاصة أمراً حامساً هو إجراء حتليل موضوعي لألدلـة ذات الـصلة                 -٩٧
املستمدة من املمارسة، والفقه، وأي اجتاهات ناشئة، يف ضوء القيم واملبادئ ذات الصلة للقانون              

  .ع اقتراحها، على هذا األساس، كمشاريع مواد مناسبة هلذا املوضوعالدويل املعاصر، م

  ظميالنهج النُّ  )٢(  
يرى بعض األعضاء أن النهج النُّظمي الذي تقترحه املقررة اخلاصة، بالرغم مما يبدو               -٩٨

وهو يتعارض بشدة مـع النـهج املوجـه باملمارسـة           . له من قيمة، هنج جمرد واستنتاجي     
عترب أفضل النُهج للتوصل إىل تأصيالت صلبة للقانون بغض النظر عما إذا            واالستقرائي الذي ي  

وجرى التأكيد  . للقانون املنشود  أو اقتراح تطويرات     القانون املوجود كان اهلدف هو حتديد     
  .على أن التصنيفات اجملردة نفسها ترتكز على أسس عملية وجيب تربيرها هبذه الصفة

 ينطوي ص على عدم ضرورة التسرع يف احلكم على ما        ومن ناحية أخرى، أُبدي احلر      -٩٩
فمن املهم أن متارس اللجنة خياراهتا القانونية مع مراعاة ضرورة إحـالل       . عليه النهج النُّظمي  

فمـن  . التوازن بني احترام السيادة ودواعي قلق الضعفاء، مبن فيهم ضحايا اجلرائم اجلسيمة           
القيم الذي يتسم به القانون الدويل املعاصر الذي        الضروري أن تراعي اللجنة الطابع املقترن ب      

يستمر يف احترام السيادة واملفاهيم املرتبطة هبا كاحلصانة، وحيبذ يف الوقت نفـسه املـذهب               
  .اإلنساين القانوين ويعترف بوجود جمتمع دويل

  االجتاهات السائدة يف القانون الدويل  )٣(  
 أن تأخذ حذرها فيما يتصل مبا ُزعم مـن          أشار بعض األعضاء إىل أنه ينبغي للجنة        -١٠٠

وبالفعل، أُشري إىل   . حيد من احلصانات أمام الواليات القضائية الوطنية ونطاقها       " اجتاه"وجود  
واليونـان طـرف    : قضية أملانيا ضد إيطاليـا    (حصانات الدولة من الوالية القضائية      أنه يف   
يطالية بأنه يوجد اجتاه يف القانون      ، رفضت حمكمة العدل الدولية زعم احملاكم اإل       )٢٨٤()متدخل

الدويل يدل على أن حصانة الدول يف سبيلها إىل التقلص عند تطبيق مبدأ الضرر اإلقليمـي                
، يف حني أن الواقع هو أنه يوجد اجتاه عكسي يعيد تأكيد احلصانة أمـام       أعمال السيادة على  

ن قرار بينوشيه الذي صـدر      وعالوة على ذلك، لوحظ أ    . الواليات القضائية اجلنائية الوطنية   
وأشار بعض األعضاء اآلخرين إىل الرأي املـستقل        .  مل ُيتبع على نطاق واسع     ١٩٩٩ يف عام 

 اليت  )٢٨٥(إلقاء القبض املشترك الصادر عن القضاة هيغيرت، وكوجييمانز، وبويرغينتال يف قضية          
حلصانة املوضوعية  بدا أهنم يذكرون فيها أنه ال توجد، يف أفضل األحوال، أي قاعدة تتصل با             

  .إزاء أخطر اجلرائم الدولية، وأنه رمبا كان هناك اجتاه يشري إىل عدم وجود احلصانة

__________ 

 .٢٠١٢فرباير / شباط٣احلكم الصادر يف  )٢٨٤(
، الرأي املستقل املشترك للقضاة هيغـيرت،       ٢٠٠٢ر حمكمة العدل الدولية لعام      انظر قضية إلقاء القبض، تقاري     )٢٨٥(

 .٨٥وكوجييمانز، وبويرغينتال، الفقرة 
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  قيم اجملتمع الدويل  )٤(  
يف املسألة ذات الصلة وهي قيم اجملتمع الدويل، وجه بعض األعضاء االنتبـاه إىل                - ١٠١

وأُعرب عن  . ذية للقانون الدويل  إىل قواعد ومبادئ تنفي   " القيم"الصعوبة احملتملة أمام حتويل     
رأي مفاده أن إنفاذ مبادئ وقيم أخرى للمجتمع الدويل من اليت متر أيضاً بعملية إدراجها               
يف القانون الدويل، وال سيما قيم مكافحة اإلفالت من العقاب على حنو ما اقترحته املقررة               

 األنسب هنا وهو كيف   اخلاصة، قد ال يكون حامساً يف دراسة املوضوع بنفس قدر السؤال            
وجرت اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن القواعد املتعلقة باحلصانة متثل          .  إنفاذ تلك القيم   ميكن

 فعليهاوإن كان ألي عملية لتحقيق التوازن أن حتدث،         . يف حد ذاهتا قيماً للمجتمع الدويل     
لقانون الدويل  يف إطار القواعد العامة لنشأة ا     وأن جترى وُتدقق    تكون ذات أساس متني     أن  

  .العريف وإثباته
منظومة "وجرى اإلعراب أيضاً عن عنصر للحذر بشأن استعمال تعبريات من قبيل              -١٠٢
  . ميكن أن تفسَّر على أهنا تلطيف يستهدف متييز قيم معينة على قيم أخرىحيث" القيم
ماً يف والحظ بعض األعضاء اآلخرين ممن أعربوا عن رأي خمالف أن القانون ليس قائ         -١٠٣

وعلى أية حال، فإن النهج الذي اقترحته املقـررة اخلاصـة           . الفراغ وليس حمايداً بالضرورة   
يكشف عن اعتزامها املضي قدماً بأسلوب شفاف، أكثر من كونه مؤشراً على حتول جذري              

تناول مبادئ وقيم اجملتمع الدويل، وهي مهمة منطية للقانون         أي  عما اعتادت اللجنة القيام به،      
فالقـضية  . )٢٨٦(ملوضوع بالفعل تلك اجلوانب والُنُهج املمكنـة      مكونات ا ربز  تو. اجملتمعيف  

احملورية يف صلب املوضوع، وهي إما العمل على إعالء قيمة احلصانة يف العالقات املـشتركة         
بني الدول أو التحرك يف اجتاه القيم اليت تفضل مكافحة اإلفالت من العقاب، هي يف جوهرها 

  .هوقيم ادئ اجملتمع الدويلجدل بشأن مب

  حتديد املسائل األساسية  )٥(  
لقد أُِقّر بأن حتديد املسائل األساسية لالستعراض والدراسة التحليليني باتبـاع هنـج              -١٠٤

ومع ذلك فقد جرت اإلشارة إىل أمهية االستمرار        . أسلوباً مفيداً يشكل  التحرك خطوة خطوة    
قضايا معينة رمبا جيري السعي إىل التمييز بينـها، حـىت           يف إدراك الطابع املتشابك واملترابط ل     

بل ويكتسب ذلك أمهية أكرب يف حال التسليم بأن         . كان ذلك ألغراض حتليلية فحسب     وإن
نبثقان من مصدر قانوين مشترك لقاعدة احلـصانة،        تاحلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعية     

د عالقة وثيقة بني احلصانة يف املسائل       وجرت اإلشارة باملثل إىل وجو    . وهو حصانة الدول   أال
  .اجلنائية واحلصانة يف املسائل املدنية، حيث ميكن أن تؤثر التطورات يف جمال على اجملال اآلخر

__________ 

 .املرفق ألف) A/61/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم  )٢٨٦(
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  االعتبارات املوضوعية  )ج(  
اعترب بعض األعضاء أنه بينما ال تتطابق حصانة الدولة وحصانة مـسؤول الدولـة،         -١٠٥

راض األساسي الذي يفيد، كمسألة من مسائل القانون الـدويل،          فإهنما تنبعان من نفس االفت    
 ؛وجود مشكلة عندما تقوم دولة ما يف حماكمها احمللية مبحاكمة دولة أخرى أو مسؤوليها         عن  

حيث يكون املسؤول ودولته على السواء متورطني عندما تقضي حمكمة حملية لدولة أخـرى              
، سـلمت   علقة باملساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية     قضية املسائل املعينة املت   ويف  . هبذا احلكم 

حمكمة العدل الدولية بأن هذا االدعاء حبصانة مسؤول حكومي هو يف جوهره مطالبة حبصانة              
  .)٢٨٧(الدولة، اليت يستفيد منها املسؤول

وترديداً آلراء املقررة اخلاصة الواردة يف تقريرها، مت التشديد على أنه رمبا يكون من                -١٠٦
 حمكمة العدل   حكمملفيد، عند تناول جوهر املوضوع، البناء على التطورات األخرية مبا فيها            ا

اليونـان طـرف    : أملانيا ضد إيطاليا  (حصانات الدول من الوالية القضائية      الدولية يف قضية    
، باالقتران مع اآلراء املستقلة واملخالفة، مع العلم بأهنا تناولت حصانة الدول مـن              )متدخل
  .ية القضائية املدنيةالوال
واعترب األعضاء أيضاً يف تعليقاهتم أن من املفيد اإلبقاء على التمييز بـني احلـصانة                 -١٠٧

ومع ذلك، فقد أشار بعض األعـضاء إىل تأكيـد املقـررة    . الشخصية واحلصانة املوضوعية  
 الغرض،  اخلاصة يف التقرير األويل على أن احلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعية هلما نفس           

طابعهما "على ، وأهنما يرتكزان "احلفاظ على مبادئ وقيم ومصاحل اجملتمع الدويل ككل "وهو  
، )٢٨٨(، وطلبوا توضيحاً بشأن األمهية العملية لتلك األطروحات بالنسبة للموضوع         "الوظيفي

وفضالً . حيث جرت اإلشارة على وجه اخلصوص إىل عدم حصرية الطابع الوظيفي للحصانة           
مبادئ أخرى يف القـانون  هذه القاعدة األساسية يف ضوء كان من املهم النظر إىل      عن ذلك،   

وأشار بعض األعـضاء    . الدويل، مثل مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول ومبدأ عدم التدخل          
اآلخرين إىل أن نوعي احلصانة مفترضان على أساس منطقي مشترك، وال سيما مـن أجـل                

ت املشتركة بني الدول ولتيسري استمرار أداء الوظائف التمثيليـة          كفالة االستقرار يف العالقا   
كما جرت اإلشارة إىل أن األساس املنطقي لنوعي احلصانة         . غريها من الوظائف احلكومية    أو

رمبا ال يكون متطابقاً، واقُترح أنه رمبا يكون من املفيد مواصلة دراسة املسألة من أجل حتديد                
 األسس املنطقية احملتملة تعد اختالفات جوهريـة إىل درجـة           ما إذا كانت أي اختالفات يف     

 غري أن بعض أعضاء اللجنة أشاروا إىل أن لكل من احلصانة الشخـصية         .ُتحِدث آثاراً خمتلفة  

__________ 

)٢٨٧( Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti. v. France.), Judgment, 

I.C.J . Reports, p.177, at para. 188)  جيبويت (املسائل املعينة املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية
 ).، احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية)ضد فرنسا

 .)A/CN.4/654 ( من التقرير األويل٥٨ و٥٧الفقرتان  )٢٨٨(



A/67/10 

GE.12-62121 124 

وشكك بعض األعضاء اآلخرين فيما إذا كـان        . واحلصانة املوضوعية طابعاً وظيفياً واضحاً    
  .مساعدة يف حل املسائل الفنية املعنيةواضحاً بالقدر الكايف لل" وظيفية"مصطلح 

  نطاق املوضوع  )١(  
أُِقّر بأن اللجنة تناولت بالفعل جوانب معينة ملوضوع احلصانة من ناحية العالقـات               -١٠٨

الدبلوماسية والقنصلية، والبعثات اخلاصة، ومنع اجلرائم املرتكبة ضد املوظفني الدبلوماسـيني           
ية دولية واملعاقبة عليها، ومتثيل الدول يف عالقاهتا مـع          وغريهم من األشخاص املتمتعني حبما    

وبناء على ذلـك، تعـني      . املنظمات الدولية، وحصانة الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية       
مراعاة هذه اجلهود املبذولة يف جمال التدوين من أجل كفالة التماسك والتجانس يف املبـادئ               

 ذلك، أُعرب عن رأي مفاده أن اللجنـة         وعالوة على  .واالتساق يف النظام القانوين الدويل    
يتعني أال تسعى إىل التوسيع أو احلد من احلصانات املستحقة بالفعل ألشـخاص باعتبـارهم       
أعضاء يف بعثات دبلوماسية أو مراكز قنصلية أو بعثات خاصة، أو باعتبارهم زائرين رمسيني              

  .أو ممثلني ملنظمات دولية أو أفراداً عسكريني
وجرى التذكري أيضاً بأن نطاق املوضوع، الذي لزم اإلبقاء عليه كما هو، يتمثل يف                -١٠٩

وبناء على ذلك، فإنه غري معين      . حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية       
حبصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية للمحاكم اجلنائية الدولية وال من الوالية القضائية             

 ذلك، فإن النطاق املذكور ال يهـدف        وعالوة على .  وال من الوالية القضائية املدنية     موهللد
بالضرورة إىل تناول مسألة ما إذا كان القانون الدويل يقضي بأن متـارس الـدول الواليـة                 

 الدول، يف ممارستها     لزاماً على  القضائية اجلنائية يف ظروف معينة، ولكن باألحرى ما إذا كان         
مسائل معينة تتعلق باحلصانة يف إطار القانون الدويل ومتنح   أن تراعي   القضائية اجلنائية،   للوالية  

  .مسؤويل الدول تلك احلصانة حسب االقتضاء
واعترب بعض األعضاء أن من املفيد قيام املقررة اخلاصة بتحليـل جوانـب الواليـة         -١١٠

والوالية القضائية اجلنائيـة الدوليـة      القضائية، وال سيما مدى تأثري الوالية القضائية العاملية         
وتطورمها على املوضوع، مع توجيه االنتباه إىل األعمال السابقة للجنة بشأن مشروع مبادئ             

كمة نورمربغ، ومشروع قـانون اجلـرائم       حمل النظام األساسي القانون الدويل املعترف هبا يف      
إال أن بعض األعضاء اآلخرين، . دوليةاملخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، وإنشاء احملكمة اجلنائية ال       

أمـر  أشاروا إىل أنه رغم ارتباط الوالية القضائية واحلصانة، على النحو املالَحظ يف قـضية               
 فإهنما ميثالن مفهومني خمتلفني، وال توجد على األرجح فائدة كـبرية مـن أي               ،)٢٨٩(القبض

  .  املطروحتوسيع لنطاق تناول اعتبارات الوالية القضائية ألغراض املوضوع

__________ 

)٢٨٩ ( Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 3 at para.59) . ،مجهورية الكونغو الدميقراطيـة   (٢٠٠٠أبريل / نيسان١١أمر القبض
 )).ضد بلجيكا
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مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باحلصانة وهلـا      الشخص  حرمة  مبا أن   وجرت اإلشارة إىل أنه       -١١١
خطراً حمتمالً باإلضرار بالعالقات بني الـدول،       عدم االمتثال هلا    شكل  يأمهية عملية مباشرة و   

  . املوضوع يستحق النظرهذا يف إطار هذه احلرمة فإن تناول 

  ينة استعمال مصطلحات مع  )٢(  
أشار بعض األعضاء إىل أن استعمال مصطلحات معينة لوصف عالقات بعينها، مثل              -١١٢

، قد ال يكون مفيـداً يف       "االستثناء"أو النظر إىل احلصانة من ناحية       " مطلقة"اعتبار احلصانة   
توضيح املوضوع، حيث إن املسألة األساسية املطروحة للتناول هي وجود احلصانة من عدمه             

وشدد بعض األعضاء على أمهية اتبـاع       . عينة، ومدى تقييدها أو وجوب تقييدها     يف قضية م  
يف تناول املوضوع واالمتناع عن إعطاء االنطبـاع بـأن احلـصانة            " لنهج تقييدي "اللجنة  

وأُبرزت كذلك احلاجة إىل جتنب أي إحياء بأن النظرية الوظيفية لتربير احلصانة تعد             ". مطلقة"
وأشـار بعـض    . طبيعتها من النظرية التمثيلية أو غريها من النظريات       بأي حال أكثر تقييداً ب    

األعضاء إىل أنه إذا كان قد حدث أي حترك للحد من احلصانة، فإن هذا التحرك له طـابع                  
أما على الصعيد   . ، وهو توجه أفصح عن نفسه يف إنشاء نظام العدالة اجلنائية الدولية           "رأسي"
  .، فقد يتمثل التوجه يف إعادة التأكيد على احلصانة، يف العالقات بني الدول"األفقي"

حباجة إىل تعريـف،    " مسؤول الدولة "مثل  وجرت اإلشارة أيضاً إىل أن مصطلحات         -١١٣
وذكر بعض  . ويلزم توافقها يف صيغها باللغات األخرى مبا يكفل توصيلها لنفس املعىن املقصود           

  . ديد مسؤول ما ألغراض احلصانة املوضوعيةاتباع هنج تقييدي عند حتينبغي األعضاء أيضاً أنه 

  احلصانة الشخصية   )٣(  
جرت اإلشارة إىل أن احلصانة الشخصية، وهي تستند إىل املركز، ترتبط بالشخص              -١١٤

وبينما يعـد طـابع     . املعين وتنتهي فور انتهاء واليته، ويتمتع هبا عدد حمدود من األشخاص          
  . اًاحلصانة واسع النطاق، فإنه حمدود زمني

مـن  املقررة اخلاصة ملا أكدته  البحثمزيد من   إىل  وأشار بعض األعضاء إىل احلاجة        -١١٥
يف ناشـئ  توافـق   أن ممارسة الدول ومبدأها القانوين واجتهادها القضائي يبدو أهنا تشري إىل            

وزير اخلارجية على   متضمنة  الثالثية  اليت تستحقها اجملموعة    احلصانة الشخصية،   اآلراء بشأن   
 حصانةٌاجملموعة الثالثية   ن خارج   ي آخر نيسؤولمل تسألة ما إذا كان   مله التحديد، وكذلك    وج

 باستنتاجها )٢٩٠(أمر القبضورغم أن حمكمة العدل الدولية تناولت اجلانبني يف قضية . شخصية
أن من الراسخ يف القانون الدويل أن شاغلي مناصب رفيعة معينة يف الدولة، مثل رئيس الدولة              

حلكومة ووزير اخلارجية، يتمتعون حبصانات من الوالية القضائية، املدنية واجلنائيـة           ورئيس ا 
على السواء، يف الدول األخرى، فإن ذلك اجلانب من احلكم مل يسلم من انتقـاد أعـضاء                 

__________ 

 .٥٥- ٥٢املرجع السابق، الفقرات  )٢٩٠(
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تشهد على  آخرين يف احملكمة، من ناحية املبدأ القانوين، وال من انتقاد أعضاء يف اللجنة كما               
  .قةنقاشات سابذلك 
وبينما كان لبعض األعضاء . واعترب بعض األعضاء مع ذلك أن األمر قد متت تسويته       -١١٦

، هذه اجملموعـة  ، مع اإلبقاء على تقييد      للمجموعة الثالثية استعداد لقبول احلصانة الشخصية     
، بسبب آراء اجملموعة الثالثيةأشار بعض األعضاء اآلخرين إىل إمكانية توسيع النطاق ليتجاوز 

.  دائرة ضيقة من شاغلي املناصب الرفيعة يف الدولة        ، ليشمل )٢٩١( أمر القبض  قضاة يف قضية  ال
لالختالفات يف تعيني املسؤولني يف الدول املختلفـة والتعقيـد املعاصـر يف تنظـيم               اً  ونظر

رفيعـي  الاحلكومات، مت التسليم أيضاً بصعوبة وضع قائمة بأولئك املـسؤولني اآلخـرين             
لصدد، ورغم التسليم أيضاً باحلاجة إىل توخي احلذر بشأن وضع قائمـة            ويف هذا ا  . املستوى

موسعة، اقترح بعض األعضاء أن من املالئم أن تضع اللجنة املعايري الالزمة الـيت سـتغطي                
 مثالً وغريهم من شاغلي املناصب الرفيعة املستوى، مع االسترشـاد           اجملموعة الثالثية أعضاء  
ون تلك احلصانة ضرورية لضمان اضطالعهم علـى حنـو     ، عندما تك  )٢٩٢(أمر القبض بقضية  

واقُترح بديل ممكن آخر هو وضع نظام معدل مـن الدرجـة            . فعال مبهامهم نيابة عن دوهلم    
  . اجملموعة الثالثيةالثانية للحصانة الشخصية لألفراد من غري أعضاء

ة من  وشكك بعض األعضاء فيما ذُكر عرضاً من احتمال وجود استثناءات للحصان            -١١٧
الوالية القضائية اجلنائية األجنبية لألشخاص املتمتعني باحلصانة الشخصية، باعتبار ذلك دون           

وجرى التشكيك باملثل يف فائدة اتباع ذلك النهج حىت         . أي أساس يف القانون الدويل العريف     
  .ر التدرجيييعلى سبيل التطو

متع بالنطاق الكامل للحصانة    املسألة من منطلق الت   إىل   بعض األعضاء اآلخرين     نظرو  -١١٨
  .ر القانون اجلنائي الدويليالشخصية دون املساس بتطو

  احلصانة املوضوعية  )٤(  
اعُترف بأن احلصانة املوضوعية القائمة على السلوك تبقى مستمرة وميكن االسـتناد              -١١٩ 

موعـة  وهي، خبالف احلصانة الشخصية، تشمل جم     . إليها حىت بعد انتهاء مدة والية املسؤول      
اولة وضع قائمـة    ولكن اقُترح االهتمام بالفعل يف حد ذاته بدالً من حم         . كبرية من املسؤولني  

  .ملسؤولني ألغراض احلصانة املوضوعيةبا
واتفق بعض األعضاء مـع     . وأُقر عموماً بأن تعريف الفعل الرمسي يكتسي أمهية رئيسية          -١٢٠

القة بني قواعد اإلسناد من أجل حتديد مسؤولية        املقرر اخلاص على أن من املهم البحث بتأنّ يف الع         

__________ 

 .٥١رجع نفسه، الفقرة امل )٢٩١(
 .٥٣ و٥١املرجع نفسه، الفقرتان  )٢٩٢(



A/67/10 

127 GE.12-62121 

الدولة والقواعد املتعلقة حبصانة مسؤويل الدول عند حتديد ما إذا كان مسؤول دولة ما يتـصرف                
  . )٢٩٣( دولة ما للحصانة ومسؤوليتها عن السلوكتأكيدوارُتئي أن مثة صلة بني . بصفة رمسية

 إىل الدولة ألغـراض     إسنادهالذي ميكن   ورأى بعض األعضاء أنه جيب اعتبار الفعل          -١٢١
مسؤوليتها عن فعل غري مشروع دولياً، مبا يف ذلك فعل خمالف للقانون أو النظام، على أنـه                 

  . فعل رمسي ألغراض احلصانة
ولكن أُعرب أيضاً عن رأي مؤداه أنه قد يكون من املفيد زيادة التفكري يف مـا إذا                   -١٢٢ 

املخالفة للقانون أو املتجـاورة حلـدود       " ألفعال الرمسية ا"كانت احلصانة املوضوعية تشمل     
وضوع، على املسؤولية اجلنائيـة الفرديـة،       واقُترح أن يتم التركيز، ألغراض هذا امل      . السلطة

غري أن بعض األعضاء رأوا أنه ال ميكن الدفاع عن هذا           . باالستناد إىل مبدأ الذنب الشخصي    
جتـاه هـذه   يتمتع هبـا  أن لشخص ل تعريفها، أن نهج ألن من املفترض يف احلصانة، حبكم    ال

، "الفعل الرمسي " وأثريت نقطة مفادها أن اللجنة تستطيع اإلسهام بإجيابية يف تعريف            .األفعال
مع مالحظة أنه يف حالة عدم االتفاق على وجود حصانة جتاه جرمية معينة، فينبغـي إذن أن                 

  .يكون الوضع العادي هو انعدام احلصانة
اً لرأي آخر، تبدو قواعد اإلسناد من أجل حتديد مسؤولية الدولة ذات قيمـة              ووفق  -١٢٣ 

ومبـا أن   . حمدودة ألن القصد منها هو أن ختدم غرضاً ُيتصور أنه خيتلف عن غرض احلصانة             
هناك يف قانون حصانة الدول متييزاً راسخاً بني األعمال السيادية واألعمال اإلداريـة، فقـد               

أن من املمكن االسترشاد هبذا التمييز لوضع تعريف لألفعال الرمسيـة           اقُترح، بدالً من ذلك،     
وميكن أن ُيظهر هذا املسار يف العمـل       .  الوالية القضائية  ألغراض حصانة مسؤويل الدول من    

  . نزوعاً حنو هنج أكثر تقييداً من املفهوم الواسع لإلسناد يف إطار مسؤولية الدولة
هم أن ُيؤخذ يف االعتبار أن مفهومي املـسؤولية الدوليـة           وأُشري أيضاً إىل أن من امل       -١٢٤ 

مسألتني خمتلفـتني   يعربان عن   للدول واملسؤولية الدولية لألفراد، رغم وجود ارتباط بينهما،         
  . وينبغي معاجلتهما على هذا النحو

. وُشّجع املقرر اخلاص عموماً على إجراء حتليل مفّصل إضايف لكـل االحتمـاالت              -١٢٥ 
نه إذا كان ُيعقل الرد سلباً على السؤال املتعلق باحتمال إسناد سلوك جنائي مزعوم               أ واقُترح

إىل دولة املسؤول بوصفه أمراً يدخل ضمن مسؤولية الدولة، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن              
ميكن الدفاع بـشأنه عـن      " فعالً رمسياً "هذا السلوك الناجم عن املسؤول ال ميكن أن يكون          

أما إذا أمكن، من جهة أخرى، إسناد هذا السلوك بالتأكيـد إىل            . وضوعيةادعاء احلصانة امل  
ومـن مث يكـون     " فعالً رمسيـاً  "أن يكون السلوك يف حد ذاته       ) أ: (الدولة فإن من املمكن   

أن يكون الـسلوك مـا زال     ) ب ( أو باحلصانة املوضوعية؛ متمتعاً  املسؤول يف كل الظروف     
وفاً استثنائية ميكن فيها رفض احلصانة املوضوعية، مثالً        ، ولكن هناك ظر   "فعالً رمسياً "يشكل  
__________ 

 .١٩٦ أعاله، الفقرة ٢٨٧ احلاشية مسائل معينة تتعلق باملساعدة املتبادلة يف اجملال اجلنائي، )٢٩٣(
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 يكشف إسناد السلوك إىل     ن ال أ) ج ( أو عندما يكون السلوك املزعوم جرمية دولية جسيمة؛      
؛ مما يعـين     أم ال  ألغراض احلصانة املوضوعية  " فعالً رمسياً "ما إذا كان    عدولة ما يف حد ذاته      

خر، ورمبا معيار مأخوذ من جماالت أخرى للقـانون         االعتماد، بدالً من ذلك، على معيار آ      
  .الدويل للحصانة

  حلصانة من ااالستثناءات املمكنة  )٥(  
اعُترف أيضاً بأن مسألة االستثناءات احملتملة من احلصانة املوضوعية مـسألة صـعبة                -١٢٦ 

وأعرب بعض األعضاء عن شكوكهم يف أن يكون القـانون الـدويل            . تستحق كل االهتمام  
  .حلصانة املوضوعية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان أو القانون اجلنائي الدويلمن اء من أي استثنايتض
جيب على اللجنـة أن     معينة  أن هناك خصوصيات    اآلخرين  عضاء  بعض األ والحظ    -١٢٧

" األفعال الرمسية "تواجهها عند معاجلة املسألة، وتدور هذه اخلصوصيات حول تعريف عبارة           
أفعـاالً  "وجيب االختيار بني اعتبار أن اجلرائم الدولية ليـست          ". رمسيةالتصرف بصفة   "أو  

أو االعتراف بأهنا ُترتكب يف الواقع يف إطار تنفيذ سياسات الدول وينبغي أن توصف              " رمسية
ويف كلتـا احلـالتني، مـن       .  احلـصانة  ُيرفض منحها " رمسية"على هذا األساس بأهنا أفعال      

ويف هذا الصدد، ُشدد على أنه، رغـم       . وسوابقها القضائية الضروري حتليل ممارسات الدول     
قضية احلصانات القـضائية للدولـة      أن املسألة اليت ُعرضت على حمكمة العدل الدولية، يف          

، تتعلق حبصانة الدول فإن االستدالل األساسـي        )اليونان طرف متدخل  : ضد إيطاليا  أملانيا(
 غري أن نقطة أثريت مفادها أن احملكمـة  .وضوعللمحكمة يبدو ذا أمهية عند النظر يف هذا امل       

أكدت، يف تلك القضية، أهنا مل تتناول سوى حصانة الدولة نفسها من الواليـة القـضائية                
حملاكم الدول األخرى، وأن مسألة ما إذا كان جيوز تطبيق احلصانة، وإن كان ذلك جـائزاً،                

سؤويل الدولة مل تكن حمـل      فإىل أي مدى جيوز هذا التطبيق على دعوى جنائية ضد أحد م           
  .حبث يف هذه القضية

وأظهر احلكم خمتلف وجهات النظر اليت أعرب عنها األعضاء فيما خيص اجملـاالت               -١٢٨
  .اليت حتتاج إىل مزيد من التقييم

ورأى بعض األعضاء أن من املفيد، عند معاجلة جوهر املوضـوع، أن تـستخلص                -١٢٩ 
وهكذا، ُوجه انتبـاه    . ه، مبا فيه اآلراء املستقلة واملخالفة     اللجنة قيمة قياسية من احلكم مبجمل     

احلاجة إىل التشديد على التمييز بني األعمال الـسيادية         ) أ: ( وأوليت أمهية إىل ما يلي     خاص
واألعمال اإلدارية، مما يعين، بالنسبة حلصانة مسؤويل الدول من القضاء اجلنـائي، تطـوراً              

احلاجـة  ) ب(وملقابلة اليت بدأت مع منعطف القرن العشرين؛        تقييدياً مماثالً خالل السنوات ا    
إىل االعتراف بصعوبة تصور القانون الدويل احلديث، الذي يعتمد، من جهة، رأياً مطلقاً عن              
السيادة عندما يتعلق األمر بالرد على اجلرائم اجلسيمة اليت تشغل اجملتمع الدويل، بينما يسمح،              

االستناد إىل دراسة   ) ج(ولسيادة من أجل مصاحل جتارية؛      من جهة أخرى، بفرض قيود على ا      



A/67/10 

129 GE.12-62121 

من حصانة الدول الستخالص تطور تقييدي مقابل " استثناء الفعل الضار"ممارسات الدول يف  
ال سيما يف غياب ممارسات ثابتة للدول   وحنو حصانة املسؤولني األجانب من القضاء اجلنائي،        

  .يف هذا االجتاه أو ذاك
قواعد ل  انتهاك مزعوم  ألعضاء اآلخرين إىل أن احلالة اليت تنطوي على       وأشار بعض ا    -١٣٠

آمرة بوصفها استثناء حمتمالً ينبغي أن ُتعاجل بصورة مستقلة وبطريقة متمايزة عن احلالة املتعلقة   
وأن يعطـى   بارتكاب اجلرائم الدولية، وأن ُتخصص هنا أيضاً معاملة مستقلة لكل جرميـة،             

" جـرائم مبوجـب القـانون الـدويل       "أو  " اجلرائم الدولية " قبيل   تعريف حمدد لعبارات من   
أو اجلرائم اليت تنتهك التزامات القواعد اآلمـرة        " جرائم جسيمة مبوجب القانون الدويل    " أو
ولوحظ أيضاً أن املنهجية األساسية للمحكمة مفيدة للموضوع حيث         . الكافةيف مواجهة    أو

إلحياء بوجود قيد ُيفرض    لدعم الكايف ل  طنية ومل جتد ا   إهنا درست املمارسات أمام احملاكم الو     
 إىل احلاجة إىل افتراض وجود حصانة مشريةعلى حصانة الدولة على أساس جسامة االنتهاك، 

 للدول تظهر وجود قيد يقوم فقط على جسامة منتشرةموضوعية، إال إذا كانت مثة ممارسات    
  .االنتهاك املزعوم

  قـضية  اآلمرة، أُشري إىل أن حمكمة العدل الدولية أعلنـت يف         وفيما يتعلق بالقواعد      -١٣١ 
 عن عدم وجـود أي      )اليونان طرف متدخل  : أملانيا ضد إيطاليا  (ة  احلصانات القضائية للدول  

تنازع بني قاعدة من القواعد اآلمرة وقاعدة من قواعد القانون العريف تقتضي مـن إحـدى                
 مـع كـون   ؛واعد تتناوالن مسائل منفصلة  فمجموعتا الق . الدول منح احلصانة لدولة أخرى    

قواعد حصانة الدول إجرائية يف طبيعتها ومقتصرة على حتديد ما إذا كان ميكن حملاكم إحدى              
الدول أن متارس الوالية القضائية جتاه دولة أخرى، وليس هلا أي تأثري على مسألة القواعـد                

ى مسألة ما إذا كان السلوك الذي       املوضوعية، اليت قد يكون هلا مركز القواعد اآلمرة، أو عل         
غري أن أعضاء آخرين يف اللجنة أشاروا       . )٢٩٤(ُتتخذ من أجله اإلجراءات قانونياً أم غري قانوين       

إىل أن بعض اآلراء املخالفة واملستقلة الصادرة عن القضاة تستنتج فعلياً أن القواعد اآلمـرة               
  .تؤثر يف القواعد املتصلة باحلصانات

اً أنه، حىت عندما ال تكون ممارسات الدول مستقرة، فإن من املمكـن،             واقُترح أيض   -١٣٢
عالقات الصداقة بني الـدول مـع       اضطراب   احتمال   تقييمر التدرجيي، بعد    يمن باب التطو  

جـرائم بـشعة، النظـر يف جـدوى         عن ارتكـاب    جتنب اإلفالت من العقاب     يف  رغبة  ال
 ارُتكبت فيها اجلرمية أو الدولة اليت تضرر        ُيسمح برفض تأكيد احلصانة إال للدولة اليت       أال )أ(

أال ُيسمح ألي دولة برفض ادعاء احلصانة إال يف احلـاالت       )ب(أو  /ومواطنوها من اجلرمية؛    
أال ُيـسمح ألي    ) ج(أو  /و يف إقليم هذه الدولة؛      حضوراً مادياً اليت يكون فيها اجملرم حاضراً      

زير العدل أو مسؤول مماثل يف تلك الدولـة    عندما يكون و   دولة أن ترفض ادعاء احلصانة إال     
  .باملالحقةهو الذي أذن 

__________ 

 .٩٥- ٩٢، الفقرات ٢٠١٢فرباير / شباط٣احلكم الصادر يف  )٢٩٤(
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واعترافاً بأن املسائل املوضوعية مرتبطة بالضمانات اإلجرائية، اقُترح أيضاً أنه قـد              -١٣٣
، يف سياق املوضوع، ممارسة السلطة التقديرية لالدعاء وإمكانية توجيه          تبحثيفيد اللجنة أن    

 مرحلة مبكرة من اإلجراءات، ليبني مبدئياً أنه ال حيق للمـسؤول            طلب إىل املدعي العام، يف    
وسيسمح النظر يف هذه اجلوانب حملكمة متارس الوالية القضائية اجلنائيـة           . يتمتع باحلصانة  أن

  .برفض االهتامات اليت ال تقوم على أساس من الصحة

  اجلوانب اإلجرائية   )د(  
ة بني اجلوانب املوضوعية واإلجرائية للموضوع رأى بعض األعضاء أن هناك عالقة وثيق  -١٣٤

 بشأن بعض اجلوانب قد يكمن يف معاجلـة اجلوانـب           يف اآلراء وأن فرص التوصل إىل توافق      
ولكن بعض األعضاء أشاروا إىل ضرورة التركيز على اجلوانـب املوضـوعية     . اإلجرائية مسبقاً 

تتمثل إمكانية أخرى يف معاجلـة كـل        و. للحصانة أوالً قبل املضي للنظر يف جوانبها اإلجرائية       
  .اجلانب املوضوعي واجلانب اإلجرائي عند معاجلة احلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعية من

واقُترح أيضاً أن يكون للجنة أن تعاجل أيضاً املسألة املتعلقة بالسلطة التقديرية لالدعاء           -١٣٥ 
وبالفعل، لـوحظ أنـه،     . احملتملةلكفالة ضمانات مالئمة من أجل جتنب إساءة االستعمال         

 قبيل درجة الـسلطة التقديريـة املمنوحـة         ُسوِّيت، يف وقت مبكر، عناصر إجرائية من       إذا
  .للمدعني العامني، فقد يكون من األسهل إحراز تقدم بشأن القضايا املوضوعية

  الشكل النهائي  )ه(  
 على أساس أن صكاً     رأى بعض األعضاء أن من الضروري أن تواصل اللجنة عملها           - ١٣٦ 

 أن من السابق ألوانه اختاذ قرار ورأى بعض األعضاء اآلخرين. ملزماً سيوضع يف هناية املطاف 
ومع ذلك، كان هناك دعم عام لنية       . يتعلق بالشكل النهائي لعمل اللجنة بشأن هذا املوضوع       

  يف قـراءة أوىل     إعداد وتقدمي مشاريع مواد بشأن هذا املوضوع يتم استكماهلا         ة اخلاص ةاملقرر
اإلشارة إىل عـدد    جداً  ورغم االعتراف بأن من املبكر      . احلاليةاخلمس  سنوات  الخالل فترة   

مشاريع املواد اليت سُتقدم، فقد اقُترح أن يتم التركيز على معاجلة القضايا األساسية بدالً من               
  .تقدمي قواعد مفصلة عن مجيع جوانب املوضوع

  رة اخلاصةاملالحظات اخلتامية للمقر  - ٣  
أعربت املقررة اخلاصة عن تقديرها ملا قدمه األعضاء من تعليقات مفيـدة وبنـاءة،                -١٣٧

مؤكدة أن اللجنة عملت بوصفها هيئة مجاعية وأن التعليقات املقدمة قـد أثـرت املناقـشة               
 األعمـال الـيت     مراعاةوأكدت عزمها على    . وستؤخذ كلها يف احلسبان يف األعمال املقبلة      

، فضالً عن األعمال الـسابقة الـيت         يف دراستها  قرر اخلاص السابق واألمانة العامة    أجنزها امل 
، مع توفري هنج جديد ييسر التوصل إىل توافق         اضطلعت هبا اللجنة بشأن املواضيع ذات الصلة      

  . يف اآلراء داخل اللجنة بشأن جوانب املوضوع املثرية للخالف
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ب العام الذي ُيستشف من التعليقات املقدمة،        بالتجاو ورحبت املقررة اخلاصة أيضاً     -١٣٨
وكذلك بالدعم الواسع الذي حظيت به منهجية العمل والّنُهج اليت تعتزم اتباعهـا، مبـا يف                
ذلك، على وجه اخلصوص، التمييز املتوخى من تطوير املوضوع بني احلـصانة الشخـصية              

جمموعات املسائل الواحدة تلو    ، والنهج الُنظمي املقترح، ومعاجلة خمتلف       واحلصانة املوضوعية 
وذكرت يف هذا الصدد أنه ال ميكن ألي هنج منهجي أن يتسم باحليادية املطلقة يف               . األخرى

وأكدت أهنا تعتزم العمل على أساس استعراض شامل ملمارسة الدول وللفقـه            . عمل اللجنة 
ر إىل مـا للقـيم      ه بالنظ إناً  وقالت أيض . واالجتهاد القضائي على الصعيدين الوطين والدويل     

املقبولة على نطاق واسع والـيت      واملبادئ  قيم  التركيز على ال   من   واملبادئ من ضرورة، فال بد    
 ،واهلدف العام سيكون اتباع هنج متوازن يف تناول احلصانة        . تعكس التوافق الدويل يف اآلراء    

فيما يتـصل    كافحة اإلفالت من العقاب   ال يتعارض مع ما يبذله اجملتمع الدويل من جهود مل         
أن مسألة االستثناءات املمكنة من احلصانة سـتكون        اً  والحظت أيض . بأخطر اجلرائم الدولية  

 هلا  "النسبية" أو   "املطلقة"ولوحظ أن مفاهيم مثل احلصانة      . بالغة األمهية يف مناقشات اللجنة    
فـروق   يف الشرح وتوضـيح ال  ، غري أنه ميكن أن تكون هلا فائدة       تحليليةحدود من الناحية ال   

الوحيـدة  وترى املقررة اخلاصة أن اجلـرائم       . عندما تتناول اللجنة نظام االستثناءات املمكنة     
اليت تشغل بال اجملتمع    والنظر عند مناقشة االستثناءات املمكنة هي اجلرائم اجلسيمة         اجلديرة ب 

، اآلراءعلى أساس توافق كبري يف       اتصافها هبذه الصفة    على نطاق واسع   واملقبولالدويل برمته   
وقد يكون من اجلوهري، يف     . ومنها اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب       

   .دراسة ممارسة الدول والنظر يف األعمال السابقة للجنةاً، ذلك السياق أيض
إىل أهنا ترى، يف ضوء النقاش، أن خطة العمل الـواردة يف         املقررة اخلاصة    وخلصت  -١٣٩

أن ومن مث فقد أعربت عـن اعتزامهـا         . ريرها األويل ال تزال صاحلة متاماً      من تق  ٧٢الفقرة  
  األربع احملددة يف خطـة العمـل       جمموعات املسائل تدرس، بصورة منهجية ومنظّمة، وحتلّل      

، وهي املسائل العامة ذات الطابع املنهجي واملفـاهيمي، واحلـصانة الشخـصية،             املقترحة
عن طريق إدراج   جرائية للحصانة، على حنو حمدد وعملي،       واحلصانة املوضوعية، واجلوانب اإل   

 خـالل    مبدئياً، تعتزمذكرت أهنا   و.  مقابلة هلا يف كل من تقاريرها املوضوعية       مشاريع مواد 
، فـضالً عـن      من خطة عملها   ١املسائل العامة املذكورة يف الفرع       أن تتناول    ،السنة املقبلة 

 إجنـاز  يف أن يتـسّنى      ها وأعربت أيضاً عن أمل    .خمتلف اجلوانب املتعلقة باحلصانة الشخصية    
   .القراءة األوىل ملشاريع املواد خالل فترة السنوات اخلمس احلالية


