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 الفصل اخلامس 
 األجنبية  حصانة مسؤول الدو  م  الوالية القضائية اجلنائية

 مقدمة  -ألف

أن ( 2007قرر  اللجنة   دورهتا التاسعة واخلمساي العاام  -40
ححااااانة مسااااؤويل الاااادول ماااان ”تاااادرج   باااارانمج عملهااااا موضااااوع 
أ.   ، وعينااااات السااااايد روماااااان“الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة األجنبياااااة

، طلبات اللجناة مان نتساهاو  الدورة .  (226ال ولود ي مقررا  خاصا  
األمانااة العامااة أن تعااد دراسااة تتضاامن املعلومااا  األساسااية املتعلقااة 

 .(227ال، وأتيحت هذه الدراسة للجنة   دورهتا الستيسملوضوع
وقدم املقرر اخلا  ث ثاة تقاارير. وتلقات اللجناة التقريار األويل   -41

تلقااات التقريااارين الثاااان  (، و 2008ونظااار  فياااه   دورهتاااا الساااتي العاااام  
  . ( 228ال ( 2011والثالااااث ونظاااار  فيهمااااا   دورهتااااا الثالثااااة والسااااتي العااااام  

تتمين اللجنة من النظر   هذا املوضوع   دورهتا احلادياة والساتي   ومل 
 . ( 229ال ( 2010( ودورهتا الثانية والستي العام  2009العام  

( 2012وعينااااات اللجناااااة   دورهتاااااا الرابعاااااة والساااااتي العاااااام  -42
لتحااال حماااال  مقاااررة خاصاااة إسااايوسر إراننااادثبسااايون ث ونالسااايدة  

وتلقااات اللجناااة  السااايد  ولاااود ي الاااذ  مل يعاااد عضاااوا    اللجناااة.
التقرياااااار األويل للمقااااااررة اخلاصااااااة اجلدياااااادة ونظاااااار  فيااااااه   نتااااااس 

 .(230ال(2012العام  الدورة

__________ 
الانظاااااااااااااار  2007متوز/يوليااااااااااااااه  20املعقااااااااااااااودة    2940جلسااااااااااااااتها    (226ال 

أحاطات اجلمعيااة  وقاد(. 376 التقارة(، الثاان، اجمللاد الثاان الاجلازء 2007 حولياة
  2007 انون األول/ديسمرب   6املؤر    62/66  قرارها من 7  التقرة  العامة علما  

   أُدرجبقااارار اللجنااااة إدراج املوضااااوع   باااارانمج عملهااااا. و ااااان املوضااااوع قااااد 
 واخلمسااااااي الثامنااااااة دورهتااااااا أثناااااااء  باااااارانمج عماااااال اللجنااااااة العوياااااال األجاااااال 

رتمب الاااوارد   املرفاااق األول لتقريااار اللجناااة (، وذلاااك اساااتنادا  إىل املقااا2006 عاااامال
 (.246-235 و  ،257 التقرة ،(الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2006 حوليةال
. ول طااا ع 386 التقااارة ،(الثاااان، اجمللاااد الثاااان الاجلااازء 2007 حولياااة (227ال 

علااااااى املااااااذ رة املتعلقااااااة هبااااااذا املوضااااااوع الاااااايت أعاااااادهتا األمانااااااة العامااااااة، انظاااااار 
A/CN.4/596  وCorr.1  واثئق للجنة، الشبيت املوقإل على  متاحة  مستنسخة؛ال 

 (.الستي الدورة
 A/CN.4/601 الوثيقااااااة(، األول، اجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء 2008 حوليااااااة (228ال 

 الوثيقااااااااااة(، األول، اجمللااااااااااد الثااااااااااان الاجلاااااااااازء 2010 حوليااااااااااةالالتقرياااااااااار األويل(؛ 
A/CN.4/631  األول، اجمللاااااد الثاااااان الاجلاااااازء 2011 حولياااااةالالتقريااااار الثاااااان(؛ ،)

 الالتقرير الثالث(. A/CN.4/646 الوثيقة
؛ 207التقااااااارة  ،(الثاااااااان، اجمللاااااااد الثاااااااان الاجلااااااازء 2009 حولياااااااة انظااااااار (229ال 
 .343 التقرة ،(الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2010 حوليةو
 .A/CN.4/654 الوثيقة(، األول، اجمللد الثان الاجلزء 2012 حولية (230ال 

 املوضوع يف الدورة احلالية النظر يف   -ابء

 ان معروضا  على اللجنة التقرير الثان للمقررة اخلاصاة   -43
(. ونظااااااااااار  اللجناااااااااااة   التقريااااااااااار   جلسااااااااااااهتا  A/CN.4/661ال 

، وهاااااااااات اجللسااااااااااا   3170و  جلسااااااااااتها    3168إىل    3164 ماااااااااان 
  24و   22و   21أاير/مااااايو و     17إىل    15   التاااارتة ماااان  املعقااااودة 
 . 2013أاير/مايو  

واسااااااتند  املقااااااررة اخلاصااااااة   التقرياااااار الثااااااان إىل األساااااااليب   -44
انَ  ي   تقريرهاااا األويل، ماااإل مراعااااة  ت املنهجياااة وخعاااة العمااال العاماااة املبياااّ

املناقشااا  الاايت جاار    جلنااة القااانون الاادويل و  اللجنااة السادسااة    
. وتناااول التقرياار مااا يلاات  الأ( نعاااق املوضااوع ونعاااق تعبيااق  2012عااام  

املواد؛ والب( متهوما احلحانة والوالياة القضاائية؛ والج( التارق  مشاريإل  
ادياااد العناصاااار   باااي احلحاااانة الشخحااااية واحلحاااانة املوضااااوعية؛ والد( 

املعياريااة لنظااام احلحااانة الشخحااية. وبناااء علااى هااذا التحلياال، قااُدمت  
سااااتة مشاااااريإل مااااواد لياااات تنظاااار فيهااااا جلنااااة القااااانون الاااادويل. وتناولاااات  

؛  ( 231ال ( 1المشاروع املااادة    مشااريإل املااواد تعبيااق  نعااق  مشااريإل املاواد هااذه  
المشاروع املاادة    مشاريإل املواد تعبيق    نعاق    غ  املشمولة احلحاان   و 
ماااااان الواليااااااة   ؛ وتعريااااااف الواليااااااة القضااااااائية اجلنائيااااااة، واحلحااااااانة ( 232ال ( 2

  املوضااوعية القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة، واحلحااانة الشخحااية، واحلحااانة  

__________ 
 على ما يلت   1مشروع املادة  ينن  (231ال 

 مشاريإل املواد تعبيقنعاق ” 
  ارساااةححاااانة بعااا  مساااؤويل الااادول مااان  هاااذهمشااااريإل املاااواد  تتنااااول” 

دون اإلخ ل أبحياام  وذلك ،دولة أخرى  جانب  منالوالية القضائية اجلنائية  
 “.2 مشروع املادة

 على ما يلت   2مشروع املادة  ينن  (232ال 
 مشاريإل املواد تعبيق  نعاق  املشمولة غ احلحاان  ” 
 مشاريإل املواد هذه  تعبيقنعاق  من ُتستبعد” 
احلحااااااان  اجلنائياااااة املمنوحاااااة   ساااااياق الع قاااااا  الدبلوماساااااية أو  ”الأ( 

 أثناء بعثة خاصة أو فيما يتحل هبا؛ القنحلية أو
عاهااادا  املاتتاقاااا  املقااار أو  مبوجاااب تنشاااأ الااايت اجلنائياااةاحلحااااان   ”الب( 

امتيااازا   ااادد الاايتالتمثياال الدبلوماساات لاادى املنظمااا  الدوليااة أو  تاانظمالايت 
 وححاان  املنظما  الدولية ومووتيها أو و  ئها؛

 أخرى؛ خمححةمبوجب معاهدا  دولية  ملنشأةاحلحاان  ا ”الج( 
دولااة  ملسااؤويل انتراديااة بحااورةخاارى متنحهااا دولااة مااا أ  ححاااان  أ ”الد( 

 خاصة أثناء وجودهم   أراضيها“.و أخرى، 
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المشااروع    الشخحااية لححااانة  ل   الااذايت نعاااق  ؛ وال ( 233ال ( 3املااادة   المشااروع 
المشااااااااروع    الشخحاااااااية   لححااااااااانة املوضاااااااوعت ل نعاااااااااق  ؛ وال ( 234ال ( 4 املاااااااادة 
 . ( 236ال ( 6المشروع املادة    الشخحية   لححانة ل زمين  ال نعاق  ؛ وال ( 235ال ( 5 املادة 

__________ 
 على ما يلت   3مشروع املادة  ينن  (233ال 

 تعاريف” 
 ”ألغراض مشاريإل املواد هذه  
مجياااااإل أاااااايال الوالياااااة  ‘الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة’يعاااااين محاااااعل   ”الأ( 

الااايت يقتضااايها قاااانون الدولاااة الااايت  واألعماااالالقضاااائية والعملياااا  واإلجاااراءا  
حمليماة ماا إثباا  وإنتااذ املساؤولية  يتساذ ليات ارسة الوالية القضاائية    تتوخى

 ااملنحااااو  عليهاااا األعمااااال ماااان عماااالاجلنائيااااة الترديااااة الناااااائة عاااان ارتياااااب 
ألغاراض و   تلك الدولة.  به املعمولقانون أو جنحة مبوجب ال  جرةة  بوصتها

 عليااه يقااوم الااذ ساااس األ ييااون ، ‘الواليااة القضااائية اجلنائيااة’تعريااف محااعل  
 ذ  صلة؛ الدولة    ارسة واليتها القضائية غ  اختحا 

تعاااين احلماياااة الااايت  ‘احلحااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائيااة األجنبياااة’ الب(” 
 جاناب مانالوالية القضائية اجلنائية   ارسةمن  الدولة  مسؤويل  بع  يتمتإل هبا  

 ؛قضاة وحما م دولة أخرى
احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة    تعاااين   ‘ احلحاااانة الشخحاااية ’  ”الج(  

جنسااايتها    الدولااة الااايت حيملااون    مر ااازهم الدولاااة اياام    مسااؤويل الاايت يتمتاااإل هبااا بعااا   
 وويتة متثيل الدولة   ع قاهتا الدولية؛   ة مباارة وتلقائي   بحورة  موهلم  الذ  و 
احلحاااااانة مااااان الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة    تعاااااين   ‘ احلحاااااانة املوضاااااوعية ’  ”الد(  

الااايت يؤدوهناااا      األعماااال الدولاااة علاااى أسااااس    مساااؤولو األجنبياااة الااايت يتمتاااإل هباااا  
 “. رمسية‘  ’أعمال بواليتهم واليت ةين وصتها أبهنا   اضع عهم سياق  

 على ما يلت   4مشروع املادة  ينن  (234ال 
 لححانة الشخحيةل الذايتنعاق ال” 
رؤساااء الاادول ورؤساااء احليومااا  ووزراء اخلارجيااة سحلحااانة ماان  يتمتااإل” 
 “.جنسيتها حيملون  دولة ال جانب منالوالية القضائية اجلنائية   ارسة

  يلت ما على 5 املادة مشروع ينن  (235ال 
 لححانة الشخحيةل املاد نعاق ال” 
احلحاانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة الايت يتمتاإل هباا  تشامل -1” 

اصاة منهاا اخل، األعمالرؤساء الدول ورؤساء احليوما  ووزراء اخلارجية مجيإل 
 فرتة واليتهم أو أثناءها. بدءهؤالء األاخا  قبل  عن الحادرةرمسية، وال
حلحاانة سة يتمتإل رؤساء الادول ورؤسااء احليوماا  ووزراء اخلارجيا  ال -2” 

بعاد  عانهم تحادررمسياة، الايت وال منهااصة اخل، سألعمالالشخحية فيما يتعلق 
احلحاانة  مان األخارى سألاايال ةس ال. ومن املتهوم أن هذا مناصبهم  تر هم

الايت قاد يتمتاإل هباا هاؤالء األااخا  فيماا يتعلاق سألعماال الرمسياة الايت يؤدوهنااا 
 “.مناصبهم تركخمتلتة بعد  بحتة

 على ما يلت   6مشروع املادة  ينن  (236ال 
 لححانة الشخحيةلزمين النعاق ال” 
واليااة رئاايس الدولااة أو  فاارتة خاا ل ححاارا  احلحااانة الشخحااية  تنعبااق -1” 

 .الترتة تلك سنتهاء وزير اخلارجية وتنتهت تلقائيا   رئيس احليومة أو
احلحااانة الشخحااية املخولاة لاارئيس الدولااة السااابق أو  انقضاااء مال ال -2” 

 احلحانة من به يتمتعون  قد مبا السابقوزير اخلارجية  أو السابقرئيس احليومة 
 عاانهم الحااادرةالرمسيااة  سألعمااليتعلااق  ، فيمااامناصابهم همبعااد تاار  املوضاوعية،

 “.مناصبهم توليهم أثناء

مناقشااة التقرياار الثااان للمقااررة اخلاصااة، قاارر  اللجنااة  وبعااد -45
، إحالاة مشااريإل 2013أاير/ماايو  24، املعقودة   3170  جلستها  

املاااواد الساااتة الاااواردة   التقريااار إىل جلناااة الحاااياغة، علاااى أسااااس أن 
هذه األخ ة ستأخذ   اعتبارها اآلراء اليت جرى اإلعراب عنهاا   

 اجللسة العامة.
، 2013حزيران/يونياااااااااه  7، املعقاااااااااودة   3174و  اجللساااااااااة  -46

اعتماااد  بحاااتة مؤقتاااة ث ثاااة و الحاااياغة  تلقااات اللجناااة تقريااار جلناااة
 أدانه(. 1-الانظر الترع جيم مواد مشاريإل

 7و 6، املعقاااااااااودة   3196إىل  3193و  اجللساااااااااا  مااااااااان  -47
، اعتمااااد  اللجنااااة التعليقااااا  علااااى مشاااااريإل 2013آب/أغسااااعس 

  الاااادورة احلاليااااة الانظاااار التاااارع  مؤقتااااة بحااااتة اعتماااادهتا الاااايتاملااااواد 
 أدانه(.  2-جيم

صـانة مسـؤول الـدو  مـ  نص مشاريع املواد املتعلقـة   -جيم
الـيت اعتمـدهتا اللجنـة  األجنبيـة الواليـة القضـائية اجلنائيـة
 بصفة مؤقتة حىت اآلن

 نن مشاريإل املواد   -1
اعتماادهتا اللجنااة بحااتة فيمااا يلاات ناان مشاااريإل املااواد الاايت  -48

 مؤقتة ح  اآلن.

 الباب األو  

 مقدمة 
 هذه مشاريع املواد  نطاق -1 املادة

الــدو  مــ   (237)تســري مشــاريع املــواد هــذه علــى حصــانة مســؤول -1 
 الوالية القضائية اجلنائية لدولة أخرى.

ال ختل مشاريع املواد هذه ابحلصـانة مـ  الواليـة القضـائية اجلنائيـة  -2 
ــيما  ــدول، وال سـ ــانون الـ ــد القـ ــ  قواعـ ــة مـ ــد خاصـ ــب قواعـ ــة مبوجـ املمنوحـ

ــا األشــــخا   ابلبعثــــات الدبلوماســــية،  املرتبطــــوناحلصــــانة الــــيت يتمتــــع  ــ
ــوات  ــة، والقــ ــة، واملنظمــــات الدوليــ ــلية، والبعثــــات اخلاصــ ــز القنصــ واملراكــ

 ة لدولة م  الدو . العسكري

 ... 

__________ 
 .الدراسة من دملزي “املسؤولون ” محعل  استخدام سيخضإل (237ال 
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 الباب الثان 

 احلصانة الشخصية 
 الشخصية  ابحلصانة يتمتعون الذي  األشخا  -3 املادة

ــانة  ــة ابحلصـ ــات ووزراء اخلارجيـ ــاء احلكومـ ــدو  ورءسـ ــاء الـ ــع رءسـ  يتمتـ
 م   ارسة الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. الشخصية

 الشخصية  احلصانة نطاق -4 املادة

يتمتع رءساء الدو  ورءساء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة ابحلصـانة  -1 
 أثناء شهلهم املنصب فقط. الشخصية

مجيع األفعا  اليت يقوم  ـا رءسـاء   الشخصيةتهطي هذه احلصانة   -2 
ووزراء اخلارجيـة، بصـفة شخصـية أو ر،يـة، قبـل  الدو  ورءساء احلكومات

 أثناءه. شهلهم املنصب أو

بتطبيــق قواعــد القــانون الــدول  الشخصــيةال خيــل وقــف احلصــانة  -3 
 .املوضوعيةاملتعلقة ابحلصانة 

ناان مشاااريإل املااواد والتعليقااا  عليهااا الاايت اعتماادهتا   -2
 والستي اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة

ناان مشاااريإل املااواد، مااإل التعليقااا  عليهااا، الاايت  فيمااا يلاات -49
 اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة   دورهتا اخلامسة والستي.

 الباب األو  

 مقدمة 

 هذه  املواد  مشاريع  نطاق -1  املادة
 (238)تســـري مشـــاريع املـــواد هـــذه علـــى حصـــانة مســـؤول -1 

 الدو  م  الوالية القضائية اجلنائية لدولة أخرى. 
حلصانة م  الوالية القضائية ابال ختل مشاريع املواد هذه   -2 

ــد القـــانون  ــة مـــ  قواعـ ــب قواعـــد خاصـ ــة املمنوحـــة مبوجـ اجلنائيـ
الدول، وال سـيما احلصـانة الـيت يتمتـع  ـا األشـخا  املرتبطـون 

، والبعثـــات اخلاصـــة، ابلبعثـــات الدبلوماســـية، واملراكـــز القنصـــلية
 واملنظمات الدولية، والقوات العسكرية لدولة م  الدو .

 ... 

 التعليق 

لتحديااااد نعاااااق مشاااااريإل املااااواد  1ُخحاااان مشااااروع املااااادة  (1ال
املتعلقاااااة احاااااانة مساااااؤويل الااااادول مااااان الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة 
األجنبيااة. وهااو ياادمج   مااادة واحاادة املنظااور الثنااائت الااذ   اناات 

__________ 
 .مثله (238ال 

. (239الرة اخلاصاااة قاااد اقرتحتاااه   األسااااس   ماااادتي منتحااالتياملقااار 
احلاااال  الاايت تنعبااق عليهااا مشاااريإل املااواد، بينمااا  1وتوضاا  التقاارة 
، يعااّدد “عاادم اإلخاا ل” بناادا  وقائيااا ، أو بناادا  لااا 2تتضاامن التقاارة 

احلاال  اليت لضإل، مبقتضى القانون الدويل، لنظم خاصة ال تتأثر 
املاااااواد هاااااذه. و انااااات اللجناااااة قاااااد جلاااااأ    املاضااااات إىل مبشااااااريإل 

أساليب ا  لتعيي هذا البعاد الثناائت لنعااق جمموعاة مان مشااريإل 
لينهااا رأ    هااذه احلالااة أنااه ماان األفضاال اجلمااإل بااي  ،(240الاملااواد

البعدين   حيم واحد، وخحوصا  ملا   ذلك من فائدة تتمثل   
مناة   إطاار ماادة واحادة. ويُغاين تيس  معاجلاة البعادين معاجلاة متزا

 “ال تساااااار ”ذلااااااك أيضااااااا  عاااااان االسااااااتعانة بتعباااااا ا  ماااااان قبياااااال 
  عناااوان مااادة مساااتقلة، وهااات تعبااا ا   “ال تاااؤثر”و “تسااتثين”و

يااارى بعااا  أعضااااء اللجناااة أهناااا ال تنساااجم انساااجاما  اتماااا  ماااإل بناااد 
 . “عدم اإلخ ل”
بعااااااده نعاااااااق تعبيااااااق مشاااااااريإل املااااااواد    1وااااااادد التقاااااارة  (2ال

اإلجيايب. ولتحقيق هذه الغاياة، قارر  اللجناة أن تساتخدم   هاذه 
، وهات الحايغة الايت “تسر  مشاريإل املاواد هاذه علاى”التقرة عبارة  

اسااااااُتخدمت حااااااديثا    مشاااااااريإل مااااااواد أخاااااارى اعتماااااادهتا اللجنااااااة 
 . (241الوتضمنت حيما  يش  إىل نعاق تعبيقها

وماان جهاااة أخااارى، رأ  اللجنااة أناااه ينبغااات اديااد نعااااق تعبياااق   
مشاريإل املواد أببسط أسلوب  ين، اياث ياوفر إطاارا  لبقياة مشااريإل  
املااواد وال يااؤثر   القضااااي األخاارى أو يتضاامن حيمااا  مساابقا  بشااأن  
القضااي األخرى اليت ستعاجلها اللجنة فيما بعد   أحيام أخرى من  

__________ 
  املااادتي   مشااروعت   ، ( A/CN.4/661اخلاصااة ال   للمقااررة التقرياار الثااان    انظاار  ( 239ال  
 من نتس التقرير. 34-19 التقرا  أيضا   انظر. 2و 1
  الوالياااااة   مااااان   و تلياهتاااااا   الااااادول مشااااااريإل املاااااواد املتعلقاااااة احااااااان        (240ال 

 حولياةال   واألربعاي   الثالثاة   دورهتاا       اللجناة   اعتمادهتا   ماواد   مشااريإل  وهت  ، القضائية 
  البعااد   تعاا    أن   اللجناة   اختااار  (،  28 التقارة(، الثااناجمللاد الثاان الاجلاازء  ،1991

  املعاااف وانعيااس ذلااك   هنايااة    منتحاالي،   مااادتي   مشااروعت الثنااائت للنعاااق    
الانظاار اتتاقيااة األماام املتحاادة حلحاااان     2004االتتاقيااة الاايت اعُتمااد    عااام      

 اانون    2املاؤر     38/ 59  العاماة   اجلمعية   قرار   ، و تلياهتا من الوالية القضائية  الدول 
(. أمااا   اتتاقيااة فيينااا لتمثياال الاادول  3و   1  املااادتي ، املرفااق،  2004األول/ديساامرب  

( واتتاقيااااة  1975  لعااااام   ع قاهتااااا مااااإل املنظمااااا  الدوليااااة ذا  العااااابإل العاااااملت ال 
(  1997  لعاااام ال   امل حياااة   غااا    األغاااراض       الدولياااة   املائياااة   اجملاااار    اساااتخدام   قاااانون 

دد   فقااااد   ، ، املرفااااق( 1997أاير/مااااايو    21املااااؤر     229/ 51اجلمعيااااة العامااااة    قاااارار ال    حااااُ
أن    وبارغم .  اخلاصاة   الانظم   إىل   أيضاا    تشا    واحادة   ماادة       جوانبه  مبختلف  النعاق 
      األوىل   القااراءة       اللجنااة   اعتماادهتا   الاايت   األجانااب   بعاارد   املتعلقااة   املااواد   مشاااريإل 
  تناولاااات (  45 التقاااارة(، الثااااانالاجلاااازء  الثااااان اجمللااااد ،2012 حوليااااةال   2012  عااااام 

تشامل    تلاك املواد    مشاريإل   ف ن مادة واحدة تتألف من فقرتي،      بدورها  النعاق 
     اخلاصاااة   الااانظم   بعااا    إبقااااء أحياماااا  مساااتقلة أخااارى يتمثااال الغااارض منهاااا    

 نعاق حمدد. 
 مان 1 املاادة مشاروع   املثاال، سابيل علاى  الحيغة،  هذه  اسُتخدمت (241ال 

 .األجانب بعرد املتعلقة املواد مشاريإل
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للجنااة وضااإل إاااارة وصااتية إىل النعاااق تااذ ر  الاانن. وعليااه، قاارر  ا 
فيها العناصر الواردة   عنوان املوضوع نتسه. وللسبب نتسه، قرر   

الايت    “ من  ارساة ” اللجنة أن اذف من اديد نعاق التعبيق عبارة  
 انااات املقاااررة اخلاصاااة قاااد اقرتحتهاااا   البداياااة. فقاااد فسااار عااادد مااان  
أعضاااء اللجنااة هااذه العبااارة بعاارق خمتلتااة، باال متناقضااة أحياااان ، ماان  
حيااث نتائجهااا فيمااا يتعلااق بتحديااد نعاااق الواليااة القضااائية اجلنائياااة  

  “ ماااااااان  ارسااااااااة ” األجنبياااااااة. وأُخااااااااذ   احلساااااااابان أيضااااااااا  أن عبااااااااارة  
. ولاذا  ( 242ال يإل ماواد أخارى صااغتها املقاررة اخلاصاة مساتخدمة   مشاار 

رأ  اللجناااة أن العباااارة غااا  ضااارورية لتحدياااد النعااااق العاااام لتعبياااق  
مشاااااريإل املااااواد، وأبقاااات عليهااااا السااااتخدامها   مواضااااإل أخاااارى ماااان  

 . ( 243ال مشاريإل املواد ييون مياهنا فيها أنسب 
العناصااااار الث ثااااااة احملااااادِّدة للغاااااارض ماااااان  1وتغعااااات التقاااااارة  (3ال
ماان هاام األااخا  املتمتعااون سحلحااانة؟  شااريإل املااواد، وهات  الأ(م

المسااااؤولو الاااادول(؛ والب( مااااا هااااو نااااوع الواليااااة القضااااائية املتااااأثرة 
سحلحاانة؟ الالوالياة القضاائية اجلنائياة(؛ والج( ماا هاو امليادان الااذ  
مُتاَرس فيه هذه الوالية القضاائية اجلنائياة؟ الالوالياة القضاائية اجلنائياة 

 ى(.لدولة أخر 
وفيما يتعلق سلعنحار األول، اختاار  اللجناة ححار مشااريإل   ( 4ال 

املاواد   احلحاانة ماان الوالياة القضاائية اجلنائيااة األجنبياة الايت جيااوز أن  
يتمتاااإل هباااا األااااخا  الاااذين ةثلاااون دولاااة أو يتحااارفون سمسهاااا. و   
األعماااال الساااابقة للجناااة، أاااا  إىل األااااخا  املتمتعاااي سحلحاااانة  

. غااا  أن اساااتخدام هاااذا املحاااعل ، وماااا  ( 244ال “ ملساااؤولون ا ” مبحاااعل   
يقابله سللغاا  األخارى، قاد أاثر بعا  املشاا ل الايت وجهات املقاررة  

وأاار إليها أيضا  بع  أعضاء    ، ( 245ال اخلاصة االنتباه إليها   تقريريها 
اللجنة. وينبغت أوال  م حظة أن املحاعلحا  املساتخدمة   خمتلاف  
النساا  اللغويااة غاا  قابلااة ألن حياال بعضااها حماال بعاا   وغاا  مرتادفااة.  
وينبغت أن يؤخذ   احلسبان أيضا  أن هذه املحعلحا  غ  م ئماة  

املااواد هااذه.  سلضاارورة ل اااارة إىل  اال اااخن تنعبااق عليااه مشاااريإل  
الومااا يقابلااه   اللغااا     “ املسااؤول ” وعليااه، تعتاارب اللجنااة أن تعريااف  

__________ 
 بحايغتهما 4الب( و3مشاروعت املاادتي  ،علاى وجاه اخلحاو   انظر، (242ال 

 التقاراتن  ،A/CN.4/661تقريرها الثان ال  اخلاصة  املقررةاألصلية اليت اقرتحتها 
 (.67و 46
حسااابما اعتمدتاااه اللجناااة الاألااااخا  الاااذين  3مشاااروع املاااادة  انظااار (243ال 

 (.الشخحية سحلحانةيتمتعون 
“ funcionarios  خمتلف اللغا   ”  املستخدمة  اليلما   يلت  فيما (244ال 

“ الالروساية( должностное лицоالاإلنيليزياة( و”“ officialsالاإلسابانية( و”
“ représentantsو”و’’املساااااااااااااااااؤولون‘‘ الالعربياااااااااااااااااة( “ الالحاااااااااااااااااينية( 官员و”

 الالترنسية(.
اجمللد الثان الاجلازء  ،2012 حوليةاخلاصة،  قررةالتقرير األويل للم  انظر (245ال 

 الثاااااااااان تقريرهاااااااااا أيضاااااااااا   انظااااااااار ؛66 التقااااااااارة ،A/CN.4/654األول(، الوثيقاااااااااة 
 .32 التقرة ،(A/CN.4/661ال

األخاااارى(، و ااااذلك الباااات   املحااااعلحا  الاااايت ينبغاااات اسااااتخدامها  
ل اااارة إىل األاااخا  الااذين تنعبااق علاايهم احلحااانة، مهااا مسااألتان  
تتعلبان دراسة تتحيلية، وهت دراسة اقرتحت املقررة اخلاصة إجراءها  

.  املوضااوعية   احلحااانة ة الحقااة، وخباصااة فيمااا يتحاال بتحلياال    مرحلاا
وبناء  علاى ذلاك، قارر  اللجناة،   املرحلاة احلالياة مان األعماال، أن  
تستمر   استخدام املحعلحا  األصالية، علاى أن يُعااد النظار فيهاا  

مان    1أُدرجات احلاااية الاواردة   نان التقارة   ، الحقا . وهلذا السابب 
ب أن يياااون متهوماااا  أن هاااذا الاااتحت  يسااار   . وجيااا1مشاااروع املاااادة  

   التعليقا .    “ املسؤول ” أيضا  على استخدام محعل   
واثنياا ، قارر  اللجناة أن احار نعااق مشااريإل املاواد هاذه     ( 5ال 

احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة. ولااايس املقحاااود مااان مشاااروع  
نائيااة، وهااو مااا  املااادة احلااايل وضااإل تعريااف ملتهااوم الواليااة القضااائية اجل 

. غااا  أن اللجناااة  ( 246ال تنظااار فياااه اللجناااة   ساااياق مشاااروع ماااادة آخااار 
فيماا يتعلاق سألفعاال الايت    “ الوالياة القضاائية اجلنائياة ” انقشت نعاق 

سيشااملها هااذا املتهااوم، وخباصااة فيمااا يتحاال بتوساايإل نعاااق احلحااانة  
معينة ترتبط ارتباطا  وثيقا  مبتهوم احلرمة الشخحية، مثل    ليشمل أفعاال  

إلقاااء القااب  علااى فاارد أو احتجاااازه. ومااإل وضااإل ذلااك   االعتباااار،  
املسااألة، ينبغاات أن    ورهنااا  سلتعااورا  ال حقااة   معاجلااة اللجنااة هلااذه 

تُتهاام اإلاااارة إىل الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة، ألغااراض اديااد  
نعااااق تعبياااق مشااااريإل املاااواد هاااذه، علاااى أهناااا تعاااين جمموعاااة األفعاااال  
املرتبعااااة سلعمليااااا  القضااااائية الاااايت ييااااون الغاااارض منهااااا هااااو اديااااد  

ل القسرية اليت قد    ذلك األفعا  املسؤولية اجلنائية لترد من األفراد، مبا 
 متاَرس ضد األاخا  املتمتعي سحلحانة   هذا السياق.  

واثلثا ، قارر  اللجناة ححار نعااق تعبياق مشااريإل املاواد    (6ال
، أ  تلااك الاايت “األجنبيااة”احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة 

تعياس الع قاا  األفقياة باي الاادول. وهاذا يعاين أن مشااريإل املااواد 
فقاااط فيماااا يتعلاااق سحلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة ساااُتعبق 

. وعليه، ف ن احلحانة أمام احملا م اجلنائية الدولية، “لدولة أخرى”
وهاات حمااا م لضااإل لنظااام قااانون خااا  هبااا، سااتبقى خااارج نعاااق 
تعبيق مشاريإل املواد. وجيب أن يُتهام هاذا االساتثناء علاى أناه يعاين 

اياام احلحااانة أمااام هااذه احملااا م لاان تتااأثر أن أاي  ماان القواعااد الاايت 
 مبضمون مشاريإل املواد احلالية.

ومإل ذلك، فقد أث   مسألة ضرورة النظر   املشيلة اخلاصاة  
الااااايت يعرحهاااااا ماااااا يُعااااارف سحملاااااا م اجلنائياااااة املختلعاااااة أو املدو لاااااة. 
وأُث  ، سملثل، مسألة ما قد ييون ل لتزاما  الدولية القائمة اليت 

__________ 
 مشاااااروع صااااااغتاملقاااااررة اخلاصاااااة  أن أن يؤخاااااذ   احلسااااابان  ينبغااااات (246ال 

 بشاأن  ماادة مشروع سياق   الثان تقريرها     اجلنائية  القضائية  للوالية  تعريف
 مااان 41-36. انظاار أيضاااا  التقااارا  3مشاااروع املاااادة  ،A/CN.4/661ال التعاااريف
مشاروع املاادة هاذا إىل جلناة الحاياغة، وبعاد مناقشاة   أحيال  وقد(.  نتسه  التقرير

 السانوا  فارتة امتاداد على تدرجيية بحورة تناوله الحياغة جلنةمستتيضة قرر  
 .حاليا  بشأنه  قرارالاذ  وعدم اخلمس
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ض علااى الاادول أن تتعاااون مااإل احملااا م اجلنائيااة الدوليااة ماان أثاار تتاار 
على مشاريإل املواد احلالية. ورغم أنه جرى اإلعراب عن آراء متباينة 
بشأن املوضوعي، فليس من املمين،   هذه املرحلة، البت بحورة 

 هنائية   هذه اجلوانب من املوضوع.
]الااااا[ححانة  ” تشاااا  إىل    1وجيااااب التشااااديد علااااى أن التقاااارة   ( 7ال 

. واساتخدام لتظااة  “ ]...[ مان الواليااة القضاائية اجلنائيااة لدولاة أخاارى 
الوالياااة القضاااائية  ” و   “ احلحاااانة ” ينشااائ صااالة باااي متهاااومت    “ مااان ” 

(، وهااات  “ دولاااة أخااارى ”  الأو الوالياااة القضاااائية لاااا   “ اجلنائياااة األجنبياااة 
صلة جيب أخذها   احلسبان علاى النحاو الا زم. وفيماا يتعلاق هباذه  
النقعاااة، تااارى اللجناااة أن هنااااك ترابعاااا  وثيقاااا  باااي متهاااومت احلحاااانة  
والوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة  ال ةيااان فهااام احلحاااانة بشااايل  
جمااارد بااادون ربعهاااا بوالياااة قضاااائية جنائياااة أجنبياااة، وهااات والياااة، رغااام  

، لااان متااااَرس مااان جاناااب دولاااة احمليماااة، والسااابب   ذلاااك  وجودهاااا 
وجود احلحانة. وبعبارة أخرى، و ما ذ ار  حميماة   -اديدا   - هو 

حيثماااا تياااون للدولاااة والياااة قضاااائية مبوجاااب  ” ف ناااه  العااادل الدولياااة،  
القانون الدويل فيما يتعلق مبسألة معينة، و  تلك احلالة فقاط، ةيان  

 . ( 247ال “ فيما يتحل مبمارسة تلك الوالية احلحاان     إايالية أن ُتعرمب  
اللجناة احلحاانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة   وتعترب  ( 8ال 

ححااانة إجرائيااة بعبيعتهااا. وعليااه، ال ةياان أن تشاايل احلحااانة ماان  
اجلنائياااة    املسااؤولية   السااتثناء الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبياااة وساايلة  

  للقاااااانون   املوضاااااوعية   للقواعاااااد مااااان اخلضاااااوع    سحلحاااااانة   يتمتاااااإل   لتااااارد 
، وهاات مسااؤولية تظاال سلتااايل قائمااة، بحاارف النظاار عاان  ااون  اجلنااائت 

الدولااااة ال تسااااتعيإل، عاااان طريااااق  ارسااااة واليتهااااا القضااااائية، أن تُقاااارر  
وجود هذه املسؤولية   حلظة حمددة وفيما يتعلق بشخن بعيناه. بال  

ضائية اجلنائية األجنبية  على العيس، ال تعدو احلحانة من الوالية الق 
أن تيااون جماارد عااائق أو حاااجز إجرائاات أمااام  ارسااة الواليااة القضااائية  
اجلنائياااة لدولااااة ماااان الاااادول ضااااد مساااؤويل دولااااة أخاااارى. وقااااد أيااااد   

  ، ( 248ال ماااذ رة االعتقاااال حميماااة العااادل الدولياااة هاااذا املوقاااف   قضاااية  
 وهو املوقف املّتبإل   غالبية  ارسا  الدول و  التقه.  

إىل احلاال  اليت توجد فيها قواعاد خاصاة مان    2وتش  التقرة   ( 9ال 
قواعاااد القاااانون الاااادويل تتعلاااق سحلحااااانة مااان الواليااااة القضاااائية اجلنائيااااة  
األجنبية. وأ ثر جتليا  فئة القواعد اخلاصة هذه اهرة وذ را  تتمثل    

__________ 
 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the (247ال 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 19, para. 46 .
مااان مشااااريإل املاااواد املتعلقاااة احااااان   6 املاااادةأيضاااا  تعلياااق اللجناااة علاااى  انظااار

( 3( إىل ال1الاااادول و تلياهتااااا ماااان الواليااااة القضااااائية، وخباصااااة التقاااارا  ماااان ال
 (.53   ،(الثان الاجلزء الثان اجمللد ،1991 حوليةال
.  Arrest Warrant of 11 April 2000 (see previous footnote), para. 60 ( 248ال  

 seeالذ  حميمة العدل الدولية املوقف نتساه فيماا يتعلاق احاانة الادول     وقد 

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece 

intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at paras. 58 and 100 . 

مووتي  نظام االمتيازا  واحلحاان  املمنوحة مبوجب القانون الدويل لل 
. غاا  أن هناااك أمثلااة أخاارى    ( 249ال دبلوماساايي واملااووتي القنحااليي ل ا 

القااااانون الاااادويل املعاصاااار، سااااواء مااااا يسااااتند منااااه إىل املعاهاااادا  أو إىل  
العرف، ترى اللجنة أنه ينبغت أيضا  أخذها   احلسبان ألغراض اديد  
نعاااق تعبيااق مشاااريإل املااواد احلاليااة. وفيمااا يتعلااق بتلااك الاانظم اخلاصااة،  

  القاانون الاادويل وأناه ينبغاات أال  تعتارب اللجنااة أهناا نظاام قانونياة راسااخة  
تؤثر مشاريإل املواد احلالية على مضموهنا وتعبيقها. وجيدر سلذ ر أنه    
أثناء إعداد مشاريإل املواد املتعلقة احاان  الدول و تلياهتا من الوالية  
القضائية، اعرتفت اللجناة بوجاود نظام ححاانة خاصاة، وإن  اان ذلاك  

االمتيازا   ” املعنونة    3ها اديدا    املادة    سياق خمتلف، وأاار  إلي 
 .  ( 250ال “ واحلحاان  اليت ال تتأثر هبذه املواد 

وقد حدد  اللجنة الع قاة باي نظاام ححاانة مساؤويل الادول مان   
الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة الاااوارد   مشااااريإل املاااواد وباااي الااانظم  

، ومبوجااااب هااااذا البنااااد  2اخلاصااااة املااااذ ورة إبدراج بنااااد وقااااائت   التقاااارة  
أحيام مشاريإل املواد احلالية مبا هو مقرر   الانظم اخلاصاة؛    “ ُلل  ال ” 

واستخدمت اللجنة هنا الحاياغة الايت سابق هلاا اساتخدامها   مشااريإل  
 املواد املتعلقة احاان  الدول و تلياهتا من الوالية القضائية.  

 مااااارادف    “ القواعاااااد اخلاصاااااة ” واساااااتخدمت اللجناااااة عباااااارة   ( 10ال 
الاايت اسااتخدمتها   عملهااا السااابق. وعلااى    “ الاانظم اخلاصااة ” لعبااارة  

، ينبغت توجياه  “ النظام اخلا  ” الرغم من أن اللجنة مل تعّرف متهوم  
االهتمام إىل استنتاجا  فرياق الدراساة املعاين بتجازؤ القاانون الادويل،  

. وألغااااراض مشاااااريإل املااااواد احلاليااااة،  ( 251ال 3و   2وخباصااااة االسااااتنتاجان  
القواعاااد الدوليااة، املساااتندة    “ القواعاااد اخلاصااة ” تقحااد اللجناااة بعبااارة  

إىل املعاهدا  أو إىل العرف، اليت تنظم احلحانة من الوالية القضائية  
اجلنائيااااة األجنبيااااة املمنوحااااة ألاااااخا  ماااارتبعي أبنشااااعة متاااااَرس    

لدولياااة. وتااارى اللجناااة هاااذه  جمااااال  حماااددة مااان جمااااال  الع قاااا  ا 
بوصااااتها قواعااااد تتعااااايش مااااإل النظااااام احملاااادد      “ القواعااااد اخلاصااااة ” 

يعباا ق النظااام اخلااا    حالااة وجااود    أن مشاااريإل املااواد احلاليااة، علااى  
. وعلااى أ  األحااوال، تعتاارب اللجنااة أن  ( 252ال أ  تعااارض بااي النظااامي 

اعاد القاانون  قو ” النظم اخلاصة املعنية هت فقط النظم املنشأة مبقتضى  

__________ 
، 31 املاااادة ،(1961اللعاااام  الدبلوماساااية للع قاااا  فييناااا اتتاقياااة انظااار (249ال 

 . 43 املادة ،(1963 لعامال القنحلية للع قا  فيينا واتتاقية
 التعلياق ،50-48  اجمللاد الثاان الاجلازء الثاان(،   ،1991  حولياة  انظر (250ال 

 .3 املادة  على
 .251 التقرة(، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2006 حولية انظر (251ال 
ماان    3  معاارض تعليقهااا علااى املااادة    ، إىل هااذا اجلانااب   اللجنااة   أاااار   (252ال 

  سلعباارا  مشاريإل املواد املتعلقة احاان  الدول و تلياهتا من الوالياة القضاائية،  
  ، القائماااة   اخلاصاااة   النظم [ باااا   املسااااس   عااادم القحاااد مااان هاااذه املاااادة هاااو ] ” التالياااة   
 ،1991 حولياةال   “ فيها   املذ ورة   سلبعثا    املرتبعي   سألاخا   يتعلق  فيما  خاصة 

( مااااان التعلياااااق(. انظااااار أيضاااااا   5ال   التقااااارة ، 49  (، الثااااااناجمللاااااد الثاااااان الاجلااااازء 
 . التعليق   نتس ( من 1ال  التقرة 
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؛ وهاااااذه اإلاااااارة إىل القاااااانون الااااادويل هاااات إااااااارة أساساااااية  “ الاااادويل 
 .  ( 253ال “ عدم اإلخ ل ” ألغراض اديد نعاق بند  

بث ثاة جمااال  مان    2وتتعلق النظم اخلاصة املدرجة   التقرة   ( 11ال 
دد  فيهاا القواعاد املنِظماة للححاانة مان   جماال  املمارسة الدولية حاُ
الواليااااة القضااااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة، وهاااات  الأ( وجااااود دولااااة   بلااااد  
أجنااا  عااان طرياااق البعثاااا  الدبلوماساااية واملرا اااز القنحااالية والبعثاااا   

ملرتبعاة  اخلاصة؛ والب( خمتلاف أنشاعة التمثيال وغ هاا مان األنشاعة ا 
وجود قوا  عسيرية لدولة مان الادول     سملنظما  الدولية؛ والج( 

بلاد أجناا . وسلارغم ماان أنااه ةيان   اجملاااال  الث ثاة مجيعهااا اديااد  
القواعد التعاهدية املنشئة لنظام احلحانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة  

صاارحية    إاااارة   2األجنبيااة، مل جتااد اللجنااة ضاارورة ألن تاادرج   التقاارة  
 .  ( 254ال إىل تلك االتتاقيا  والحيوك الدولية 

وتشاامل اجملموعااة األوىل القواعااد اخلاصااة املتعلقااة سحلحااانة ماان  
الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة املمنوحاااة لألااااخا  املااارتبعي 
أبداء مهااام التمثياال أو محايااة محاااا الدولااة   دولااة أخاارى، سااواء 

ثنااااء ارتبااااطهم ببعثاااة دبلوماساااية أو بشااايل دائااام أو غااا  دائااام،   أ
مر ااز قنحاالت أو بعثااة خاصااة. وتاارى اللجنااة أن القواعااد الااواردة   
اتتاقية فيينا للع قا  الدبلوماسية واتتاقية فيينا للع قا  القنحلية 
واتتاقياة البعثاا  اخلاصاة، سإلضاافة إىل قواعاد القاانون العاار  ذا  

 الحلة، تدخل   نعاق هذه التئة.
تشااامل اجملموعاااة الثانياااة القواعاااد اخلاصاااة الساااارية علاااى احلحاااانة  و  

األفراد املرتبعون بنشاط له  من الوالية القضائية اجلنائية اليت يتمتإل هبا  
ع قة مبنظمة دولية أو يتم   إطار منظمة دولية. وتشمل هذه التئاة  
القواعااد اخلاصااة الاايت تساار  علااى األاااخا  املاارتبعي ببعثااا  لاادى  

وليااة أو علااى الوفااود املرساالة إىل أجهاازة املنظمااا  الدوليااة أو  منظمااة د 
. وترى اللجنة أنه ال توجد ضرورة ألن تُادرَج  ( 255ال إىل املؤمترا  الدولية 

  هااذه التئااة ماان فئااا  القواعااد اخلاصااة القواعااُد الاايت تساار  بحااورة  
عامة على املنظما  الدولية ذاهتا. وماإل ذلاك، تعتارب اللجناة أن هاذه  

مل فع   القواعد السارية على الو  ء التابعي ملنظمة دولية،  التئة تش 
وخباصااااة   احلاااااال  الاااايت تضااااإل فيهااااا الدولااااة الو ياااال ااااات تحاااارف  

__________ 
املااااذ ورة    ، 3  املااااادة      الاااادويل اللجنااااة أيضااااا  إاااااارة إىل القااااانون    أدرجاااات  ( 253ال  

.  القضااائية   الواليااة   مان   و تلياهتااا   الادول   احاااان    املتعلقاة   املااواد   مشااريإل   ماان   أعا ه، 
إىل هاذه الحايغة    ، بحاورة خاصاة   االنتبااه،   وجهات   قاد   اللجناة   أن   إىل   اإلاارة   وينبغت 

 ( من التعليق. 3( وال 1  التقرتي ال   خحوصا    تعليقها على مشروع املادة، و 
 هاااااااذه أيضاااااااا  ذ ر مل تااااااا اللجناااااااةأال يغياااااااب عااااااان األذهاااااااان أن  جياااااااب (254ال 

مشااااريإل املاااواد املتعلقاااة احااااان  الااادول و تلياهتاااا مااان الوالياااة   االتتاقياااا  
( مناه( 2ال التقارة  ال 3القضائية. ومإل ذلك، أاار التعلياق علاى مشاروع املاادة 

وذ ااااار بوضاااااومب بعااااا   اخلاصاااااة، الااااانظم هاااااذه فيهاااااا توجاااااد الااااايت اجملااااااال  إىل
 االتتاقيا  املنشئة هلذه النظم.

الأ( ماان  1  التقاارة القائمااة معابقااة للقائمااة الاايت سابق للجنااة وضااعها      هاذه  ( 255ال  
 من مشاريإل املواد املتعلقة احاان  الدول و تلياهتا من الوالية القضائية.   3 املادة 

املنظماااة ويظااال الو يااال متمتعاااا  مبر اااز مساااؤول الدولاااة أثنااااء التااارتة الااايت  
يعماال فيهااا سساام املنظمااة ولحاااحلها. وفيمااا يتعلااق هبااذه التئااة الثانيااة  

م اخلاصاااة، أخاااذ  اللجناااة   حساااباهنا اتتاقياااة فييناااا  مااان فئاااا  الااانظ 
لتمثيال الادول   ع قاهتاا مااإل املنظماا  الدولياة ذا  العاابإل العاااملت  
واتتاقيااااااة امتيااااااازا  األماااااام املتحاااااادة وححاااااااانهتا واتتاقيااااااة امتيااااااازا   
الو اااال  املتخححااة وححاااانهتا، سإلضااافة إىل مااا سااوى ذلااك ماان  

 عرفية السارية   هذا اجملال.  القواعد التعاهدية والقواعد ال 
وتشامل اجملموعاة الثالثاة مان القواعاد اخلاصاة تلاك القواعاد الايت  

متااان  احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة لألااااخا  املااارتبعي 
سلقااوا  العساايرية لدولااة ماان الاادول واملوجااودين   دولااة أجنبيااة. 

ِظماااة لتمر اااز وتشااامل هاااذه التئاااة اجملموعاااة الياملاااة مااان القواعاااد املن
القاااوا    أراضااات دولاااة اثلثاااة، ولااايس ذلاااك فحساااب، بااال تشااامل 
أيضاا  القواعااد الاواردة   اتتاقااا  مر ااز القاوا  والقواعااد الااواردة   
اتتاقااااا  املقاااار أو اتتاقااااا  التعاااااون العسااااير  الاااايت تتناااااول متر ااااز 
القااوا . وتشاامل هااذه التئااة أيضااا  االتتاقااا  املربمااة بشااأن أنشااعة 

 سيرية القح ة األجل   دولة أجنبية.القوا  الع
مقيادة  2وقائمة القواعد اخلاصة اليت ورد وصاتها   التقارة  (12ال

للداللة علاى أن البناد الوقاائت ال يسار  ححارا    “وال سيما”بعبارة  
على هذه القواعد اخلاصة. و  هذا الحدد، وجه عدد من أعضااء 
اللجنااااة االنتباااااه إىل أنااااه قااااد توجااااد   املمارسااااة قواعااااد خاصااااة   
جماااااال  أخاااارى، وخباصااااة فيمااااا يتعلااااق إبنشاااااء مؤسسااااا  ومرا ااااز 

ا    إقلايم دولااة أجنبياة للتعااون االقتحاااد  والتقاين والعلمات والثقاا
من الدول، وذلك عاادة  سالساتناد إىل اتتاقاا  مقار خاصاة. ورغام 
قبااول اللجنااة بحااورة عاماااة لوجااود هااذه الااانظم اخلاصااة، ف هنااا مل تااار 

 . 2ضرورة لذ رها   التقرة 
وأخااا ا ، ينبغاااات اإلااااارة إىل أن اللجنااااة نظااار    إميانيااااة  (13ال

قتضااااها دولاااة مااان الااادول، املمارساااة الااايت متااان  مب 2تضااامي التقااارة 
بحورة انترادية، مسؤوال  أجنبيا  ححانة من الوالية القضائية اجلنائية 
األجنبياااة. غااا  أن اللجناااة قااارر  عااادم إدراج تلاااك املمارساااة. ورمباااا 
يعاااد النظاار   هااذه املسااألة   مرحلااة الحقااة ماان مراحاال النظاار   

 األعمال املتعلقة هبذا املوضوع. 
ينبغات أن    2، رأ  اللجنة أن صياغة التقرة  ومن جهة أخرى  ( 14ال 

مااان مشاااروع املاااادة. وجياااب إذن أال يغياااب عااان    1تاااواز  بنياااة التقااارة  
األذهااااان أن مشااااااريإل املااااواد احلالياااااة تشااااا  إىل احلحااااانة مااااان الوالياااااة  
القضاااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة لاااابع  األاااااخا  الااااذين يُعلااااق علاااايهم  

ينبغااااات سلتاااااايل أن  ، وأن هاااااذا العنحاااار الاااااذايت  “ املساااااؤولي ” وصااااف  
. وهلاااااذا السااااابب، تشااااا   “ عااااادم اإلخااااا ل ” يااااانعيس أيضاااااا    بناااااد  

. وقد اسُتخدمت عبارة  “ األاخا  املرتبعون ” صراحة إىل   2 التقرة 
اتساااااقا  مااااإل املحااااعلحا  املسااااتخدمة      “ األاااااخا  املرتبعااااون ” 

اتتاقية األمم املتحدة حلحاان  الدول و تلياهتا من الوالية القضائية  
  “ األاااخا  املرتبعااون ” (. وساايتوقف نعاااق انعباااق عبااارة  3  الاملااادة 

على مضامي القواعد احملدِّدة للنظام اخلا  الذ  يسر  على هؤالء  
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األاااخا ؛ وهلااذا، ال ةياان مباادئيا  وضااإل تعريااف واحااد هلااذه التئااة.  
ويساار  هااذا أيضااا  فيمااا يتعلااق سملااووتي املاادنيي املاارتبعي سلقااوا   

دول، فهاؤالء لان يُادَرجوا   النظاام اخلاا  إال  العسيرية لدولة من الا
   احلدود اليت يقررها الحك القانون السار     ل حالة.  

]الااا[قواعد ”و “األاااخا  املرتبعااون”واجلماإل بااي عباااريت  (15ال
أمر أساست   ادياد نعااق ومعاذ البناد الوقاائت، أو   “]الا[خاصة

. وتعتاارب اللجنااة أن األاااخا  2  التقاارة  ،“عاادم اإلخاا ل” بنااد
الااااذين تشااااملهم هااااذه التقاااارة الاملووتااااون الدبلوماساااايون واملووتااااون 
القنحليون وأعضاء البعثا  اخلاصة وو  ء املنظما  الدولية وأفراد 

يُساااتبعدون تلقائياااا  مااان نعااااق  القاااوا  املسااالحة لدولاااة مااان الااادول(
تعبيق مشاريإل املواد احلالية، ليس جملرد انتمائهم إىل تلاك التئاة مان 
 2املسااؤولي، وإ ااا ألن أحااد الاانظم اخلاصااة املشااار إليهااا   التقاارة 

يساااار  علاااايهم   وااااروف معينااااة. و  تلااااك  1ماااان مشااااروع املااااادة 
األجنبيااة الاايت  الظااروف، فاا ن احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة

ةين أن يتمتإل هبا هؤالء األاخا  مبوجب النظم اخلاصة السارية 
 عليهم لن تتأثر أبحيام مشاريإل املواد احلالية.

 الباب الثان 

 احلصانة الشخصية 

 ابحلصانة الشخصية يتمتعون   الذي  األشخا   -3  املادة
ــة    ــات ووزراء اخلارجيـــ ــاء احلكومـــ ــدو  ورءســـ ــاء الـــ ــع رءســـ يتمتـــ

 الشخصية م   ارسة الوالية القضائية اجلنائية األجنبية.   ابحلصانة 

 التعليق 
قائمااة مبساؤويل الدولااة الاذين يتمتعااون    3يتضامن مشااروع املاادة   ( 1ال 

سحلحانة الشخحية من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية، وهام  رئايس  
الدولة ورئيس احليومة ووزيار اخلارجياة. وييتتات مشاروع املاادة بتحدياد  
األاخا  الذين تنعبق عليهم هذه التئة من فئا  احلحانة دون بيان  

 وله مشاريإل مواد أخرى. نعاقها املوضوعت، وهو ما ستتنا 
وساااااابب  متثيلااااااتساااااابب وتاااااارى اللجنااااااة أن هناااااااك سااااااببي،  (2ال

، ملن  احلحانة الشخحية لرؤساء الدول ورؤساء احليوما  وويتت
ةثاال ااااغلو قواعااد القااانون الاادويل، فااأوال ، وفقااا  لووزراء اخلارجيااة. 

الدولااة   ع قاهتااا الدوليااة اياام مناصاابهم،  هااذه املناصااب الث ثااة
. (256الباال الدولااةن  ماان قِ إىل تتااوي  حماادد ةااُ ودون احلاجااة  رة  مباااا

__________ 
 الراساخة من قواعد القانون الدويل” أنه الدولية العدل  حميمة  ذ ر  (256ال 

الدولااة ورئاايس احليومااة ووزياار اخلارجيااة ةثلااون الدولااة جملاارد  رئاايس أن  عتااربأن يُ 
 Armed Activities on the Territory of the Congoال “أهنام ةارساون مهاامهم

(New application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. 

Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 

2006, p. 6, at p. 27, para. 46.) 

م أداء مهاااااااامه ياااااااتمين هاااااااؤالء املساااااااؤولون مااااااان، جياااااااب أن اثنياااااااا  و 
الدولااااااااة  ماااااااان مااااااااواطين واال يهاااااااام مااااااااا إذا  ااااااااانو . (257العراقياااااااال دون
رئاااايس الدولااااة أو رئاااايس احليومااااة أو  تقلاااادون فيهااااا منحاااابي الاااايت
 .اخلارجية وزير
  الشخحاااية   سحلحاااانة والقاااول أبن رؤسااااء الااادول يتمتعاااون   ( 3ال 

لايس حمال نازاع، فقاد س  ذلااك راساخا    قواعاد القاانون الاادويل  
العاار  القائمااة. وسإلضااافة إىل ذلااك، مثااة اتتاقيااا  ااا  تتضاامن  

ولاة مان الوالياة  أحياما  تش  بشيل مباار إىل ححانة رئيس الد 
مااااان    1القضااااائية. وجتاااااب اإلاااااارة،   هاااااذا الحاااادد، إىل التقااااارة  

من اتتاقية البعثاا  اخلاصاة الايت تقار صاراحة أبن رئايس    21 املادة 
الدولاااة عنااادما يااارأس بعثاااة خاصاااة يتمتاااإل، عااا وة علاااى ماااا متنحاااه  
االتتاقيااة، سحلحاااان  الاايت ةنحهااا القااانون الاادويل لاارئيس الدولااة  

  50 مان املاادة   1  زايرة رمسية. وسملثال، تشا  التقارة  أثناء وجوده  
تمثيال الادول   ع قاهتاا ماإل املنظماا  الدولياة  ل اتتاقياة فييناا  من  

احلحاان  ]األخارى[ املمنوحاة مبوجاب  ” إىل    لعاملت ا   ذا  العابإل 
. وعلاااى ذا  املناااوال، وليااان    “ القاااانون الااادويل لرؤسااااء الااادول 

حااااااان  الااااادول  حل املتحااااادة    اتتاقياااااة األمااااام جمااااال آخااااار، تتضااااامن  
إاارة صرحية،   البناد الوقاائت      و تلياهتا من الوالية القضائية 

، إىل احلحااااان  املمنوحاااة مبوجاااب القاااانون  3مااان املاااادة    2التقااارة  
 الدويل لرؤساء الدول.  

وقاااد أُقااار  أيضاااا  ححاااانة رئااايس الدولاااة مااان الوالياااة القضاااائية  
ئية علاااااى الحاااااعيدين الااااادويل اجلنائياااااة األجنبياااااة   الساااااوابق القضاااااا

والااوطين. وماان ذلااك أن حميمااة العاادل الدوليااة أاااار  صااراحة إىل 
ححااااانة رئاااايس الدولااااة ماااان الواليااااة القضااااائية اجلنائيااااة األجنبيااااة   

مساااائل املسااااعدة املتبادلاااة    بعااا و (258الماااذ رة االعتقاااالقضاااييت 
بد من التأ يد على أن األمثلة املساتقاة مان  . وال(259الاجملال اجلنائت

املمارسة القضائية الوطنية، رغم حمدودية عددها، متسقة من حيث 
إوهارها أن رؤساء الدول يتمتعون سحلحاانة الشخحاية مان الوالياة 
القضائية اجلنائية األجنبية، سواء   إطار الدعاوى املتعلقاة احاانة 

خذ به هذه احملا م لتقرير ما إذا  رئيس الدولة أو   التعليل الذ  ل

__________ 
 Arrest Warrant of 11 April 2000  االعتقاال ماذ رة قضاية انظار (257ال 

(footnote 247 above), paras. 53-54، الدوليااة العادل حميمااة ر از  حياث 
 .اخلارجية بوزير يتعلق فيما الثان العنحر على خا  بشيل

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (258ال 

para. 51. 
 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (259ال 

(Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177, at pp. 236-

237, para. 170. 
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 انااات احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة تسااار  أيضاااا  علاااى 
 .(260المسؤولي آخرين   الدولة

__________ 
 الشخحاية احلحاانةإىل   ثا ة  أحياان  م الوطنياة   استند  احملاا   لقد (260ال 

الدولاااة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة األجنبياااة  مساااوغ لقراراهتاااا بشاااأن  لااارئيس
ضااد  جنائيااةدعاااوى  رفااإل ةياان ال أبنااه القائلااة السااتنتاجاهتاو  الاادعوى موضااوع

 Re Honecker, Federal. انظار   هاذا الحادد  منحابه   موجاودرئيس دولة 

Supreme Court (Second Criminal Chamber) (Federal Republic of 

Germany), Judgment of 14 December 1984 (Case No. 2 ARs 252/84), 

reproduced in ILR, vol. 80, pp. 365-366; Rey de Marruecos, National 

High Court, Criminal Division (Spain), decision of 23 December 1998; 

Kadhafi, Court of Cassation (Criminal Division) (France), Judgment 

No. 1414 of 13 March 2001, reproduced in Revue générale de droit 

international public, vol. 105 (2001), p. 473 (English version in ILR, 

vol. 125, pp. 508-510); Fidel Castro, National High Court, Criminal 

Division (Spain), decision of 13 December 2007    قااد ال اناات احمليمااة  
  1998  عاااامت        اسااارتو،   ل  ااااث     قضااايتي أخاااريي ضاااد فياااد   حيماااا    أصااادر  

 Case against Paul Kagame, National High Court, Centralو (؛ 2005و 

Investigation Court No. 4 (Spain), Judgment of 6 February 2008 .
وليان هاذه املارة   ساياق امل حظاا  العاابرة  جنائياة دعااوىإطار       وسملثل،
مناساااااابا  عدياااااادة سحلحااااااانة    ااااااا  حمااااااا مأقاااااار   القضاااااااة، جانااااااب ماااااان

 تلاااااكئياااااة األجنبياااااة بشااااايل عاااااام. و  الشخحاااااية مااااان الوالياااااة القضاااااائية اجلنا
 دولاااةمل تشاار احملااا م الوطنيااة علااى وجااه التحديااد إىل ححااانة رئاايس  القضااااي،
 الدولااة رئاايس منحااب يشااغل يعااد ومل واليتااه أهنااى قااد الشااخن  ألن  إمااا ،بعينااه
 Pinochet  انظار. دولاة رئايس  اان   أن  لاه يسبق ومل دولة رئيس ليس ألنه وإما

(solicitud de extradición), National High Court, Central Investigation 

Court No. 5 (Spain), request for extradition of 3 November 1998; 

Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis 

and Others Ex Parte Pinochet Ugarte (Pinochet No. 3), House of Lords 

(United Kingdom), Judgment of 24 March 1999, reproduced in ILM, 

vol. 38 (1999), pp. 581-663; H.S.A., et al. v. S.A., et al. (decision related 

to the indictment of Ariel Sharon, Amos Yaron and others), Court of 

Cassation (Belgium), Judgment of 12 February 2003 (P.02.1139.F), 

reproduced in ILM, vol. 42, No. 3 (2003), pp. 596-605; Scilingo, 

National High Court, Criminal Division, third section (Spain), 

Judgment of 27 June 2003; Association Fédération nationale des 

victimes d’accidents collectifs “FENVAC SOS Catastrophe”, 

Association des familles des victimes du Joola et al., Court of 

Cassation, Criminal Division (France), Judgment of 19 January 2010 

(09-84.818); Khurts Bat v. Investigating Judge of the German Federal 

Court, High Court of Justice, Queen’s Bench Division Administrative 

Court (United Kingdom), Judgment of 29 July 2011 ([2011] EWHG 

2029 (Admin)), reproduced in ILR, vol. 147, p. 633; and Nezzar, 

Federal Criminal Tribunal (Switzerland), Judgment of 25 July 2012 

(BB.2011.140)  . احملااا م الوطنيااة مل تعلاان قااط أن رئاايس    أن التشااديد علااى    وينبغاات
يتمتإل احانة من الوالية القضائية اجلنائية وأن هاذه احلحاانة هات    ال الدول    من دولة  

  وهاااات ححاااانة اخحااااية. ويتعااااي أيضاااا  أن يوضااااإل   االعتبااااار أن احملاااا م املدنيااااة،  
  رئااايس   بتمتاااإل   دوماااا    تساااّلم   القضاااائية،   القااارارا  مااان    أ ااارب   عااادد عنهاااا    يحااادر   حماااا م 

وتاارى اللجنااة أن احلحااانة الشخحااية لاارئيس الدولااة ماان الواليااة  
ن  ححاارا  لألاااخا  الااذين يشااغلون  القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة متااُ

ن التسمية اليت ُتعَلق على رئيس الدولاة    هذا املنحب سلتعل، وأ
الايت ييتساب هباا وضاإل رئايس الدولاة ال حاا م   الشروط ل دولة و 

ذ  سيادة أو غ  ذلك( وما يتسم به املنحب مان طاابإل فارد  أو 
 .(261المجاعت هت أمور غ  ذا  صلة أبغراض مشروع املادة احلايل

 زياااااروو سحلحاااااانة الشخحاااااية لااااارئيس احليوماااااة  واالعااااارتاف (4ال
انتااج عاان أن ووائتهمااا   متثياال الدولااة س  معرتفااا  هبااا،  اخلارجيااة

وفقا  للقانون الدويل، بوصتها مشاهبة لوواائف رئايس الدولاة. ومان 
األمثلاااااة الااااايت ةيااااان ساااااوقها االعااااارتاُف بيامااااال السااااالعا  لااااارئيس 

، و اااذلك معاملاااة (262ال  إبااارام املعاهااادا  اخلارجياااة ووزياااراحليوماااة 
هااذه التئااا  الااث ث ماان املسااؤولي علااى قاادم املساااواة ماان حيااث 

 
 Kline   املثاال علاى سابيل    انظار، .  القضاائية   الوالياة   مان   الشخحاية   سحلحاانة الدولاة  

v. Kaneko, Supreme Court of the State of New York (United States), 

Judgment of 31 October 1988 (141 Misc.2d 787); Mobutu v. SA Cotoni, 

Civil Court of Brussels, Judgment of 29 December 1988; Ferdinand et 

Imelda Marcos c. Office fédéral de la police, Federal Tribunal 

(Switzerland), Judgment of 2 November 1989 (ATF 115 Ib 496), 

reproduced in part in Revue suisse de droit international et de droit 

européen (1991), pp. 534-537 (English version in ILR, vol. 102, 

pp. 198-205); Lafontant v. Aristide, United States District Court for the 

Eastern District of New York (United States), Judgment of 27 January 

1994; W. v. Prince of Liechtenstein, Supreme Court (Austria), 

Judgment of 14 February 2001 (7 Ob 316/00x); Tachiona v. Mugabe 

(“Tachiona I”), District Court for the Southern District of New York 

(United States), Judgment of 30 October 2001 (169 F. Supp. 2d 259); 

Fotso v. Republic of Cameroon, District Court of Oregon (United 

States), Judgment of 22 February 2013 (6:12CV 1415-TC) . 
تمثياال الاادول   لاتتاقيااة فيينااا  أحيااامُ  الحاادد هااذا   أمهيااة   تيتساات (261ال 

( 50 املاااادة ماان 1الالتقاارة  تع قاهتااا مااإل املنظمااا  الدوليااة ذا  العاااابإل العااامل
( الااايت تشااا  إىل 21 املاااادة مااان 1الالتقااارة  1969لعاااام  اخلاصاااة البعثاااا  واتتاقياااة

تار  ملجهاة أخارى،  ومانرئيس الدولة.  مهام متارسحالة اهليئا  اجلماعية اليت 
إلدراج إاارة إىل هذه التئة   مشاريإل املواد املتعلقة مبنإل اجلرائم   ضرورةاللجنة  

املرتيبااة ضااد املااووتي الدبلوماساايي وغاا هم ماان األاااخا  املتمتعااي امايااة 
الوثيقااااااااااة  الثااااااااااان، اجمللااااااااااد ،1972 حوليااااااااااةالانظاااااااااار  دوليااااااااااة واملعاقبااااااااااة عليهااااااااااا

A/8710/Rev.1،   312 مشااااااااروع علااااااااى التعليااااااااق ماااااااان( 2ال التقاااااااارة، 313و 
منإل اجلرائم املرتيبة ضد األااخا   اتتاقية   إليها ُيَشر  مل  ت،  ومن(،  1 املادة

 واملعاقبة عليها. الدبلوماسيون، املووتون  فيهم مبن ،املتمتعي اماية دولية
حميمة  الذ  وقد. 7 املادة منالأ( 2 التقرة،  1969  لعاماتتاقية فيينا   (262ال 

رئااايس الدولاااة ورئااايس احليوماااة ووزيااار  قااادرةالعااادل الدولياااة موقتاااا   ااااث   بشاااأن 
 Armedال انترادياااةاخلارجيااة علاااى قعااإل التااازام سساام الدولاااة ماان خااا ل أفعااال 

Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) 

(see footnote 256 above), para. 46.) 
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ومااان حياااث مشاااار تهم   متثيااال  (263الاحلماياااة الدولياااة املمنوحاااة هلااام
. وقد ورد  إاارة إىل ححانة رؤسااء احليوماا  ووزراء (264الالدولة

تمثيال الادول   اخلارجية   اتتاقية البعثا  اخلاصاة واتتاقياة فييناا ل
، وأاااا  إليهاااا قاهتاااا ماااإل املنظماااا  الدولياااة ذا  العاااابإل العااااملتع 

حااااان  الااادول و تلياهتاااا مااان حلاتتاقياااة األمااام املتحااادة ضااامنا    
اتتاقيااااة منااااإل . ت إن ذ اااار وزياااار اخلارجيااااة   (265الالواليااااة القضااااائية

مباان فاايهم  ،اجلاارائم املرتيبااة ضااد األاااخا  املتمتعااي امايااة دوليااة
ييتساااات أمهيااااة خاصااااة،  واملعاقبااااة عليهااااا ،اساااايونالدبلوم املووتااااون

وذلك ألن اللجنة قرر ،   مشاريإل موادها املتعلقة هبذا املوضوع، 
عاادم إدراج مسااؤويل احليومااة   قائمااة األاااخا  الااذين يتمتعااون 

، إال أن وزياار اخلارجيااة مااذ ور، مااإل ذلااك،   (266السحلمايااة الدوليااة
 الدول.النن النهائت ل تتاقية الذ  اعتمدته 

ومجيااإل األمثلااة سااالتة الااذ ر قااد انبثقاات ماان أعمااال اللجنااة، وهاات   
أعمااال تناولاات   عاادة مناساابا  مسااألة مااا إذا  ااان ماان املستحااوب  
ذ اااار رؤساااااء الاااادول ورؤساااااء احليومااااا  ووزراء اخلارجيااااة صااااراحة    
الحيوك الدولية. و  هذا الحدد، لوح  ِذ ر رئيس الدولة على وجه  

حااااااان  الااااادول  حل اتتاقياااااة األمااااام املتحااااادة  مااااان    3ة  التحدياااااد   املااااااد 
أ  إاارة صرحية إىل رئيس    مإل استبعاد ،  و تلياهتا من الوالية القضائية 

__________ 
 ،امايااة دوليااةاتتاقيااة منااإل اجلاارائم املرتيبااة ضااد األاااخا  املتمتعااي  (263ال 

الأ( 1 التقااارة ،(1973 لعااامعليهااا ال واملعاقبااة ،مباان فاايهم املووتااون الدبلوماساايون 
 .1 املادة من
، واتتاقيااة 21اتتاقيااة البعثااا  اخلاصااة، املااادة  ،هبااذا اخلحااو  انظاار، (264ال 

 ،تمثيااال الااادول   ع قاهتاااا ماااإل املنظماااا  الدولياااة ذا  العاااابإل العااااملتلفييناااا 
 .50 املادة
مااان اتتاقياااة  21تشااا  املاااادة  ،إىل رئااايس الدولاااة اإلااااارةعااا وة علاااى  (265ال 

 ا اإلااار  هذهالبعثا  اخلاصة إىل رئيس احليومة ووزير اخلارجية، وإن  انت 
تشا  إىل  2تشا  إىل رئايس الدولاة، والتقارة  1ترد   فقرتي منتحلتي الالتقرة 

ج نساااِ توى(. وتَ رئااايس احليوماااة ووزيااار اخلارجياااة وأااااخا  آخااارين رفيعااات املسااا
فيينا لتمثيل الادول   ع قاهتاا ماإل املنظماا  الدولياة  على نتس املنوال اتتاقيةُ 
إىل املساااؤولي  تيمنتحااال تي  فقااار  أيضاااا   هاااتتشااا   إذ ،ذا  العاااابإل العااااملت
تشاااااا  اتتاقيااااااة األماااااام املتحاااااادة حلحاااااااان  الاااااادول  ال ،املااااااذ ورين. وسملقاباااااال

ماااان  2سالساااام إال إىل رئاااايس الدولاااة الالتقاااارة  و تلياهتاااا ماااان الواليااااة القضاااائية
عتااارب التئتاااان األخاااراين مااان املساااؤولي مشااامولتي مبتهاااوم يلااازم أن تُ و  ،(3 املاااادة
( 6. انظااار التقااارتي ال2 ‘ مااان املاااادة4’(بال1 التقااارةالاااوارد    “ ثلاااو الدولاااة”
احااااان  الااادول  ةمشااااريإل املاااواد املتعلقااا مااان 3( مااان التعلياااق علاااى املاااادة 7وال

(، الثااااناجمللاااد الثاااان الاجلااازء  ،1991 حولياااةو تلياهتاااا مااان الوالياااة القضاااائية، 
 .28 التقرة
،  A/8710/Rev.1 ،      313اجمللااااد الثااااان، الوثيقااااة    ، 1972  حوليااااة   انظاااار  ( 266ال  

  أن أن يوضاااإل   احلسااابان    وجياااب .  1( مااان التعلياااق علاااى مشاااروع املاااادة  3ال   التقاارة 
  واسإل  بقبول   اظى قاعدة  ” مثة    تين مل    ألنه   اإلاارة   هذه   إدراج اللجنة قرر  عدم  

عضاااو  ”   أبن   أقااار    ولينهاااا   إليهاااا،   االساااتناد   ةيااان   “ مااان قواعاااد القاااانون الااادوىل 
  دولااة    موجااودا     ااان   ماا    خاصااة   محايااة   ماان   االسااتتادة   سلعبااإل   لااه   حيااق   احليومااة 

اجلملاة تارد   الحايغتي    وهاذه ال   “ الرمسياة   مهاماه   مان أجنبية   زايرة مرتبعة مبهمة  
 اإلنيليزية والترنسية من التعليق، ولينها غ  موجودة   الحيغة اإلسبانية(.  

احليومة ووزير اخلارجية. على أنه ليس مثاة أساباب تُاذ ر للخلاو  إىل  
استنتاج متاده أن هذه األمثلة تعين أناه يتعاي علاى اللجناة،   مشاروع  

تعامااااال رؤسااااااء الااااادول ورؤسااااااء احليوماااااا  ووزراء  املاااااادة احلاااااايل، أن  
اخلارجيااة معاملااة خمتلتااة. باال إنااه سااييون أقاال منعقيااة  أن يُسااتنتج أنااه  
.  3يتعي عدم ذ ر رؤساء احليوما  ووزراء اخلارجية   مشاروع املاادة  

بد من أخذ عدد من العوامل   االعتبار   هذا الحادد. أوال ، إن   وال 
ححااااانة مسااااؤويل الاااادول ماااان  تشاااا  ححاااارا  إىل  مشاااااريإل املااااواد احلاليااااة  
، بينمااا تشاا  اتتاقيااة البعثااا  اخلاصااة  األجنبيااة  الواليااة القضااائية اجلنائيااة 

تمثياااال الااادول   ع قاهتاااا مااااإل املنظماااا  الدوليااااة ذا   ل اتتاقياااة فييناااا  و 
إىل مجياااإل احلحااااان  الااايت ةيااان أن يتمتاااإل هباااا رؤسااااء    لعااااملت ا   العاااابإل 

اتتاقيااااة األماااام  الااادول ورؤساااااء احليومااااا  ووزراء اخلارجيااااة. واثنيااااا ، إن  
تشاااا  إىل    حاااااان  الاااادول و تلياهتااااا ماااان الواليااااة القضااااائية حل املتحاااادة  

ححااااان  الااادول،   حاااي أن احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة  
. وسإلضاافة إىل ذلااك، مل تعلان اللجناة إط قااا   ( 267ال تادخل   نعاقهاا  ال 

معارضااتها للححاااان  الاايت ةياان أن يتمتااإل هبااا رئاايس احليومااة ووزياار  
اخلارجيااة؛ باال علااى العيااس ماان ذلااك، لقااد أقرهتااا، ولينهااا ببساااطة مل  

ألن  ” ،  3مان املاادة    2تذ ر هاتي التئتي على وجه التحديد   التقرة  
،  مااااااا أن أ  ]تعااااااداد[ هلااااااؤالء  ماااااان الحااااااعب إعااااااداد قائمااااااة جامعااااااة 

باااه  األااااخا  سااايث  ]عااا وة علاااى ذلاااك[ مساااأليت أسااااس ماااا يتمتاااإل  
هاؤالء األاااخا  ماان ححااان  ماان الواليااة ]القضاائية[، وماادى هااذه  

. واثلثاااا ، يتعاااي أيضاااا  أن يؤخاااذ   االعتباااار أن مجياااإل  ( 268ال “ احلحااااان  
يماة  األمثلة اليت سايقت أعا ه  انات ساابقة للحيام الاذ  أصادرته حم 

 . مذ رة االعتقال العدل الدولية   قضية  
أعلنت حميمة العدل الدولية صاراحة   حيمهاا   قضاية  (5ال

ثباات بحااورة راسااخة   القااانون الاادويل أنااه، ”أنااه  مااذ رة االعتقااال
عاااااا وة علااااااى املااااااووتي الدبلوماساااااايي والقنحااااااليي، فاااااا ن بعااااااا  

الدولاااة ورئااايس أصاااحاب املناصاااب الرفيعاااة   الدولاااة، مثااال رئااايس 
احليومااة ووزياار اخلارجيااة، يتمتعااون سحلحااانة ماان الواليااة القضااائية، 

. و ااارر  احمليماااة (269ال“املدنياااة منهاااا واجلنائياااة،   الااادول األخااارى
بع  مسائل املسااعدة املتبادلاة   هذا اإلع ن مرة اثنية   قضية 

. وقد انقشت اللجنة هذين احليمي سستتاضة، (270الاجملال اجلنائت
__________ 

نااان    هاااو   “ اجلنائياااة   اإلجاااراءا  ال تشااامل  ” االتتاقياااة    أبن   القائااال   الااانن  ( 267ال  
  درج وأُ   العاماة،   اجلمعياة   أنشاأهتا   الايت باذلك املوضاوع    املعنياة املخححاة    اللجنة اقرتحته  

  2املاااؤر     38/ 59مااان قااارار اجلمعياااة العاماااة    2هاااذا الااانن   هناياااة املعااااف   التقااارة  
 . مبوجبه  االتتاقية   اعُتمد   الذ   القرار   وهو ،  2004 انون األول/ديسمرب  

املتعلقاااااة  املااااواد مشاااااريإلماااان  3( ماااان التعليااااق علااااى املاااااادة 7ال التقاااارة (268ال 
اجمللااد الثااان  ،1991 حوليااةحاااان  الاادول و تلياهتااا ماان الواليااة القضااائية الا

 .(28 التقرة(، الثانالاجلزء 
 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (269ال 

para. 51. 
 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (270ال 

(see footnote 259 above), para. 170. 
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ال ساايما فيمااا ماان وزياار اخلارجيااة. وأعاارب معظاام أعضاااء اللجنااة 
تعيااس  ماذ رة االعتقاالقضااية أثنااء املناقشاة عاان الارأ  القائال أبن 

الوضااااإل الااااراهن الااااذ  وصاااال إليااااه القااااانون الاااادويل وأنااااه يتعااااي أن 
سحلحااانة الشخحااية يُسااتنتج تبعااا  لااذلك أن مثااة قاعاادة عرفيااة تقاار 

لااوزير اخلارجيااة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة. وياارى هااؤالء 
األعضاء أن وضإل وزير اخلارجية واملهام اخلاصة اليت يضعلإل هبا   
الع قاااا  الدولياااة ةاااث ن األسااااس ل قااارار لاااه احاااانة  هاااذه ماااان 

بعاا  الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة. وماان جهااة أخاارى، أاااار 
أعضاااااااء اللجنااااااة إىل أن حياااااام احمليمااااااة ال يشاااااايل أساسااااااا   افيااااااا  

 يتضااااامن الاااااي   ااااااام    الساااااتنتاج وجاااااود قاعااااادة عرفياااااة، ألناااااه ال
للممارسة وألن عددا  من قضاة احمليمة أعربوا عن آراء خمالتة لرأ  

. علاااى أن أحاااد أعضااااء اللجناااة، وقاااد اعتااارب أن حيااام (271الاألغلبياااة
عدة عرفياة، قاال ماإل ذلاك إناه سلنظار إىل احمليمة ال يثبت وجود قا

أن الدول مل تعرتض على حيم احمليمة   هذه القضاية، فا ن عادم 
وجااود قاعاادة عرفيااة ال ةنااإل اللجنااة ماان إدراج هااذا املسااؤول ضاامن 
األاااااخا  املتمتعااااي سحلحااااانة الشخحااااية ماااان الواليااااة القضااااائية 

 قانون الدويل.اجلنائية األجنبية، سعتبار ذلك تعويرا  تدرجييا  لل
أما فيما يتعلق مبمارسة احملا م الوطنية، فقد انتهت اللجناة أيضاا    ( 6ال 

إىل أنااااه رغاااام وجااااود عاااادد قلياااال جاااادا  ماااان األحيااااام املتعلقااااة سحلحااااانة  
الشخحية لرئيس احليومة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبياة واالنعادام  

زياار اخلارجيااة، فاا ن  ااابه التااام أليااة أحيااام ماان هااذا القبياال فيمااا ماان و 
الاايت أتيحاات هلااا الترصااة للتعليااق علااى هااذه املسااألة  اناات    الوطنيااة احملااا م  

دائما  تقر أبن هؤالء املسؤولي رفيعت املساتوى يتمتعاون سلتعال سحلحاانة  
 . ( 272ال من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية أثناء اغلهم مناصبهم 

__________ 
 املساتقل الارأ  ،االعتقاال مذ رة قضية   اخلحو ، وجه  على  انظر (271ال 

والاااااارأ  املخااااااالف للقاضاااااات  ،وبورغنتااااااال و وةااااااانس هيِغنااااااز للقضاااااااة املشاااااارتك
 Arrestفاااان ِدن فينغاااار    ن املخحااا  والااارأ  املخاااالف للقاضااات  ،اخلحااااونة

Warrant of 11 April 2000 (footnote 247 above). 
  ماان   سحلحااانة   اخلارجيااة بتمتااإل رئاايس احليومااة ووزياار    التسااليم   خبحااو   (272ال 

  ماا و   جناائت ماا هاو    ومنهاا انظر القضاااي التالياة،    األجنبية،  اجلنائية  القضائية  الوالية 
  قرارهاا   لتعليال  إماا   الشاأن، هاذا        بادلوها   الوطنياة   احملاا م  أدلات  حياث  مدن، هو 
 Ali Ali Reza   العاابرة   امل حظاا    ساياق       أو املعروضاة    القضاية   موضوع   بشأن 

v. Grimpel, Court of Appeal of Paris (France), Judgment of 28 April 
 احاااانة سلضاااد، االساااتدالل سب مااان ،ضااامين تساااليماحليااام  هاااذا و ال 1961
 Revue générale de droit international public, vol. 66(2)  ،(اخلارجية وزير

(1962), p. 418, also reproduced in ILR, vol. 47, p. 275; Chong Boon 
Kim v. Kim Yong Shik and David Kim, Circuit Court of the First Circuit 
(State of Hawaii) (United States), Judgment of 9 September 1963, 
reproduced in American Journal of International Law, vol. 58 (1964), 
pp. 186-187; Saltany and Others v. Reagan and Others, District Court 
for the District of Columbia (United States), Judgment of 23 December 
1988, 702 F. Supp. 319, reproduced in ILR, vol. 80, p. 19; Tachiona v. 
Mugabe (“Tachiona I”) (see footnote 260 above); and H.S.A., et al. v. 

S.A., et al. (see footnote 260 above) . 

اللجنااااة إىل أن مثااااة حججااااا   و  ختااااام املناقشااااة، توصاااالت  (7ال
 افيااة   املمارساااة و  القاااانون الاادويل تسااام  سساااتنتاج أن رئااايس 

الشخحية  الدولة ورئيس احليومة ووزير اخلارجية يتمتعون سحلحانة
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. وعليه، فقد تقرر إدراجهم   

 .3 مشروع املادة
نياااة إدراج فئاااا  أخااارى مااان ونظااار  اللجناااة أيضاااا    إميا (8ال

مسااااااؤويل الدولااااااة ضاااااامن قائمااااااة األاااااااخا  املتمتعااااااي سحلحااااااانة 
الشخحية. وقد طرمب هذه اإلميانيَة بعُ  أعضاء اللجناة   ضاوء 
تعور الع قا  الدولية، ال سيما أن مساؤولي رفيعات املساتوى غا  
رئااايس الدولاااة ورئااايس احليوماااة ووزيااار اخلارجياااة أصااابحوا يشاااار ون 

اياااادة   احملافاااال الدوليااااة ويسااااافرون  ثاااا ا  خااااارج اإلقلاااايم بحااااورة متز 
الاااوطين. وأياااد بعااا  أعضااااء اللجناااة الااارأ  الاااذ  يااادعو إىل إدراج 

إىل  سإلحالاااة 3مسااؤولي آخاارين رفيعاات املسااتوى   مشااروع املااادة 
 “مثااال”، مشااا ين إىل أن اساااتخدام  لماااة ماااذ رة االعتقاااالقضاااية 

ظاااام احلحاااانة الشخحاااية ينبغااات تتسااا ه علاااى أناااه توسااايإل لنعااااق ن
ليشمل مسؤويل الدولاة الرفيعات املساتوى، غا  رئايس الدولاة ورئايس 
احليومة ووزير اخلارجية، الذين يضعلعون مبساؤوليا   اربى داخال 
الدولاااة ويشاااار ون   متثيااال الدولاااة   جمااااال  أنشاااعتهم. و  هاااذا 

وزياار  الحاادد، أاااار بعاا  أعضاااء اللجنااة إىل متتااإل وزياار الاادفاع أو
تجاااارة الدوليااااة سحلحاااانة الشخحااااية. غااا  أن أعضاااااء آخاااارين   ال

ال يوسااإل دائاارة األاااخا   “مثاال” اللجنااة رأوا أن اسااتخدام  لمااة
الاذين يتمتعااون هباذا الحاانف مان احلحااانة، ألن احمليماة اسااتعملت 
تلااك اليلمااة   سااياق ناازاع بعينااه، يتعلااق األماار فيااه احااانة وزياار 

جلنائياة األجنبياة. وأخا ا ، وجاه عاادد القضاائية ا اخلارجياة مان الوالياة
ماااااان أعضاااااااء اللجنااااااة االهتمااااااام إىل الحااااااعوبة اليامنااااااة   اديااااااد 

مسااااااؤولي آخاااااارين رفيعاااااات ”األاااااااخا  الااااااذين ينبغاااااات اعتبااااااارهم 
هااذه املسااألة سااتتوقف إىل حااد  باا  علااى اهليياال  ، ألن“املسااتوى

التنظيماات    اال دولااة وساابل إسااناد االختحاصااا  فيهااا، وهااو مااا 
 .(273المن دولة إىل أخرىمتلف 

،  اجلناائت   جملاال مسائل املساعدة املتبادلة   ا  بع  و  قضية  ( 9ال 
 الدولاااة  ححاااانة مساااؤويل إىل موضاااوع  حميماااة العااادل الدولياااة    عااااد  

رفيعاات املساااتوى غااا  رئاايس الدولاااة ورئااايس احليومااة ووزيااار اخلارجياااة.  
__________ 

( مان تعليقهاا  7أن أاثر  اللجناة نتساها هاذه املشايلة   التقارة ال   سابق  (273ال 
  الواليااة   ماان   و تلياهتااا   الاادول   احاااان    املتعلقااة   املااواد   شاااريإل م   ماان   3  املااادة علااى  

  اللجناة   لتتات و (.  28 التقارة(، الثاناجمللد الثان الاجلزء   ،1991  حوليةال  القضائية 
 مااان   1  املاااادة   مشاااروع   علاااى   التعلياااق   مااان (  3ال   التقااارة       ذاهتاااا   املشااايلة   إىل   االنتبااااه 
املاواد املتعلقاة مبناإل اجلارائم املرتيباة ضاد املاووتي الدبلوماسايي وغا هم   مشاريإل

اجمللاااد  ،1972 حولياااةمااان األااااخا  املتمتعاااي اماياااة دولياااة واملعاقباااة عليهاااا ال
( ماااان التعليااااق علااااى 3( و  التقاااارة الA/8710/Rev.1،   313الثااااان، الوثيقااااة 

   اللجنااة اعتمادهتا الايتمان مشااريإل املاواد املتعلقااة سلبعثاا  اخلاصاة  21 املاادة
 A/6709/Rev.1اجمللااااد الثااااان، الوثيقااااة  ،1967 حوليااااةعشاااارة ال التاسااااعة دورهتااااا

 (.Rev.1/Corr.1،   359و



 59 األجنبية  اجلنائية  القضائية الوالية م  الدو  مسؤول حصانة 

 

 

جيباااويت بحاااورة منتحااالة عااان  دولاااة  وتناولااات احمليماااة ححاااانة رئااايس  
ححانة املسؤوَلي اآلخرين رفيعت املستوى، ومها املادعت العاام ورئايس  

يتعلااق باارئيس الدولااة، أعلناات احمليمااة بوضااومب   األماان القااومت. فتيمااا 
يتمتااااإل، عمومااااا ، سحلحااااانة الشخحااااية ماااان الواليااااة القضااااائية  اتم أناااه  

اجلنائيااة األجنبيااة، وإن  ااان ذلااك ال ينعبااق علااى القضااية قيااد النظاار،  
ألن االساااتدعاء الحاااادر عااان السااالعا  الترنساااية لااا دالء سلشاااهادة  

. وفيماااااا يتعلاااااق سملساااااؤوَلي اآلخااااارين رفيعااااات  ( 274ال لااااايس تااااادب ا  جااااارباي  
إن األفعاااال املنساااوبة إليهماااا مل تيااان أفعااااال   املساااتوى، قالااات احمليماااة  
ذ    نعااااق مهامهماااا  ، ورأ  أن جيباااويت مل توضااا  بشااايل  ( 275ال نُاتاااِّ

 اااف مااا إذا  اناات تعالااب احااانة الدولااة أو ححااانة اخحااية أو  
ت حاا  ابتااداء   ” نااوع آخاار ماان احلحااانة، وخلحاات احمليمااة إىل أهنااا  
إليهااا للقااول إن  عاادم وجااود أسااس   القااانون الاادويل ةياان االسااتناد  

للمسؤوَلي املعنيي احلق   التمتإل سحلحانة الشخحاية، حياث إهنماا  
ال ةلياااان صاااتة دبلوماساااية سملعاااذ الاااوارد   اتتاقياااة فييناااا للع قاااا   

، وحيااااااااث إن اتتاقيااااااااة البعثااااااااا  اخلاصااااااااة  1961الدبلوماسااااااااية لعااااااااام  
 . ( 276ال “ ال تنعبق   احلالة قيد النظر   1969 لعام 
رسااا  القضااائية الوطنيااة، يتناااول عاادد ماان القاارارا   و  املما  ( 10ال 

احلحااااانة الشخحااااية ملسااااؤولي آخاااارين رفيعاااات املسااااتوى ماااان الواليااااة  
القضائية اجلنائية األجنبية. ومإل ذلك، ليست تلاك القارارا  قاطعاة.  
فالبع  منها يؤيد من  احلحانة الشخحية ملساؤولي رفيعات املساتوى  

،   حااااي خلحاااات  ( 277ال الدوليااااة مثاااال وزياااار الاااادفاع أو وزياااار التجااااارة  
__________ 

 Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (274ال 

(see footnote 259 above), paras. 170-180. 
 .Ibid., para. 191 (275ال 
 .Ibid., para. 194. See, in general, paras. 181-197 (276ال 
  الادفاع الوزيار    موفااز   اااؤول   اللاواء   بشاأن   قضاييَت   هاذا الحادد،   انظر،  (277ال 

 Re Generalالدولياة   الحاي(     التجاارة الوزير    تسي   بو    بشأن ( و اإلسرائيلت 

Shaul Mofaz, Bow Street Magistrates’ Court (United Kingdom), 

Judgment of 12 February 2004, reproduced in International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 53, part 3 (2004), p. 771; and Re Bo 

Xilai, Bow Street Magistrates’ Court, Judgment of 8 November 2005 

(reproduced in ILR, vol. 128, p. 713) ،    اعارُتف   األخا ة،   القضاية   هاذه   و  
  باال   فحسااب،   املسااتوى   رفيااإل   مسااؤوال    يُعتاارب   ألنااه   ال   تسااي  ،   بااو الساايد    احااانة 
  سانة   مارور   وبعاد .  املتحادة   اململياة       خاصاة   بعثاة      اان   اخلحاو ،  على  ألنه، 
  قضااااية مدنيااااة،    املتحاااادة،   الااااوالاي        حميمااااة   اعرتفاااات   القضااااية،   هااااذه   علااااى 

  الاوالاي     خاصاة   بعثة        ان   ألنه   جمددا ،   وذلك، احانة السيد بو تسي  ، 
 Suggestion of Immunity and Statement of Interest of the Unitedاملتحدة   

States, District Court for the District of Columbia, Judgment of 24 July 

2006 (Civ. No. 04-0649)  .  لضااحااي احلااوادث    الاوطين   االااااد   رابعااة و  قضاية
   وآخاارون   جااوال   السااتينة   ضااحااي     رابعااة عااائ    ؛ “ اليااوارث       النجاادة اجلماعيااة ” 

Association Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs 

“FENVAC SOS Catastrophe”; Association des familles des victimes du 

Joola et al., Judgment of 19 January 2010 (see footnote 260 above) ،  

احملاااااااا م الوطنياااااااة،   الااااااابع  اآلخااااااار، إىل أن الشاااااااخن اخلاضاااااااإل  
للمحا مااة ال يتمتااإل سحلحااانة، إمااا ألنااه لاايس رئاايس دولااة أو رئاايس  
حيوماااة أو وزيااار خارجياااة أو ألناااه ال ينتمااات إىل الااادائرة الضااايقة مااان  

، وهاو ماا يباي الحاعوبة  ( 278ال املعاملاةاملسؤولي الذين يساتحقون تلاك 
 

  ماان   الشخحااية   سحلحااانة   يتمتااإل اعرتفاات احمليمااة بعبااارا  عامااة أبن وزياار الاادفاع  
  اعرتفاات،   ولينهااا   املنحااب،   هلااذا   اااغله   أثناااء    األجنبيااة   اجلنائيااة   القضااائية   الواليااة 
املوضااوعية فحسااب، ألن الشااخن اخلاضااإل    سحلحااانة   أمامهااا،   املنظااورة   احلالااة    

 Nezzar, Judgment of   نازار للمحا مة مل يعد يشغل منحبه. و  قضاية  

25 July 2012 (see footnote 260 above) ،    وزيار    أن بوجاه عاام    احمليماة   أ اد
  أثناااء    األجنبياة   اجلنائياة   القضاائية   الوالياة   ماان   الشخحاية   سحلحاانة   يتمتاإل الادفاع  

ألن السااايد    ،   احلالاااة املنظاااورة   سحلحاااانة ولينهاااا مل تعااارتف    ، وجاااوده   املنحاااب 
وألن األفعااال املنسااوبة إليااه تشاايل جاارائم    املنحااب   توليااه ناازار  ااان قااد أ ماال فاارتة  

 . املوضوعية   احلحانة   من   أيضا    حيرمه ما   وهو دولية، 
      التحقياااق   قاضااات   ضااد س     خاااورتس األمثلاااة علااى ذلاااك قضااية    وماان  (278ال 

 Khurts Bat v. Investigating Judge of the   االااديااة األملانيااة   احمليمااة 

German Federal Court (see footnote 260 above) ،   فيهااا   أقاار    حيااث  
  االعتقااااال   مااااذ رة   قضااااية       الدوليااااة   العاااادل   حميمااااة   حياااام   علااااى   بناااااء    احمليمااااة، 

الادويل العار     القاانون أبن ”   ، ( Arrest Warrant (see footnote 247 above)ال 
  فااارتة   خااا ل   الشخحاااية   سحلحاااانة   التمتاااإل   الرفيعاااة   املناصاااب   اااااغلت ماااول لااابع   

ألناه    احملاددين،   األفراد   من   ضيقة   دائرة   إىل   ينتمون   داموا   ما   ، ( para. 55“ ال واليتهم 
(  para. 59 اثال“ ال   وضاإل   املعاين   الترد   إىل أن أن ييون سإلميان أن ُيسند    يلزم ” 

املشااااار إلاااايهم   احلياااام    اخلارجيااااة رئاااايس الدولااااة ورئاااايس احليومااااة ووزياااار    لوضااااإل 
  ، س    خاااورتس املاااذ ور أعااا ه. وبعاااد اليااال الوواااائف الااايت يضاااعلإل هباااا السااايد  

(.  para. 61“ ال الضايقة   الادائرة   تلاك   نعااق   خاارج   يقاإل ” خلحت احمليماة إىل أناه  
احاااانة    أيضاااا ،   هااات   سرياااس،       االساااتئناف   حميماااة   تعااارتف   مل   ساااابق،   وقااات   و  

وإن  اااان وزيااار دولاااة   اململياااة العربياااة الساااعودية،    ألناااه،   رضاااا   علااات   علااات  السااايد 
(.  Ali Ali Reza v. Grimpel (footnote 272 above)الانظر    اخلارجية  وزير  يين  مل 
 United   نورييغاااا   أنعونياااو   مانويااال   ضاااد   األمرييياااة   املتحااادة   الاااوالاي    قضااية   و  

States of America v. Manuel Antonio Noriega, the Court of Appeals for 

the Eleventh Circuit, Judgment of 7 July 1997 (appeals Nos. 92-4687 

and 96-4471) ،    الساااابق   األعلااى   القائااد   نورييغاااا،   الساايد   أن   إىل   احمليمااة ذهبااات  
  فئاااة األااااخا  الاااذين يتمتعاااون    إدراجاااه ةيااان    ال   بنماااا،       املسااالحة   للقاااوا  

وقااااوع    وقاااات     سحلحااااانة الشخحااااية، رافضااااة ادعاااااء الساااايد نورييغااااا أنااااه  ااااان،  
 ,ILR  انظارال   الواقاإل   ايام   التعلات ا، أو قائدها  األحداث املعنية، رئيس دولة بنم 

vol. 121, pp. 591 et seq.  .)  التلباي   مجهورياة   قضاية       أخارى،   حميماة   وأاار  
 Republic of the Philippines v. Marcos (District Court of    ماار وس   ضاد 

the Northern District of California (United States), Judgment of 11 

February 1987 (665 F. Supp. 793)) ،    يتمتاإل   ال   للتلباي إىل أن املادعت العاام  
  س سااتان   مجهورياة   ضااد   I.T. Consultants مؤسساة   قضااية   و  .  الشخحاية   سحلحاانة 
 ,I.T. Consultants, Inc. v. The Islamic Republic of Pakistan    اإلسا مية 

Court of Appeals, District of Columbia Circuit (United States), 

Judgment of 16 December 2003 (351 F.3d 1184) ،   احمليماة   تعارتف   مل  
العهاااد، هااات    حديثاااة   قضاااية        وسملثااال، .  البا ساااتان   الزراعاااة   وزيااار   احاااانة 
 Fotso v. Republic of Cameroon   الياام ون   مجهورياة   ضاد   فوتساو قضاية  

(see footnote 260 above) ،   خلحات احمليماة إىل أن وزيار الادفاع ووزيار الدولاة 
 

 ( اتبإل على الحتحة التاليةال
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ها اديد املسؤولي رفيعت املستوى غا  رئايس  اليب ة اليت ينعو  علي 
جادال اعتباار   الاذين ةيان با    الدولة ورئيس احليومة ووزير اخلارجياة 

أهناام يتمتعااون سحلحااانة الشخحااية. ومااإل ذلااك، ماان اجلاادير سلااذ ر  
أيضاا  أن بعا  هاذه القارارا  يتضامن الاي   حلحاانة املساؤول الرفياإل  

ائياااة األجنبياااة مااان منظاااورا  اااا   املساااتوى مااان الوالياااة القضاااائية اجلن 
الاحلحااانة الشخحااية واحلحااانة املوضااوعية وححااانة الدولااة واحلحااانة  
املسااتمدة ماان بعثااة خاصااة(، وهااو مااا يعيااس حالااة عاادم اليقااي الاايت  
اااايط سلتحدياااد الااادقيق لناااوع احلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية اجلنائياااة  

ى غاا  رئاايس الدولااة  األجنبياة الاايت يتمتااإل هباا املسااؤولون الرفيعااو املساتو 
 . ( 279ال ورئيس احليومة ووزير اخلارجية 

 
 (اتبإل( ال278حلااية  اال

لشاااؤون الااادفاع ال يتمتعاااان سحلحاااانة الشخحاااية، غااا  أهناااا أقااار  بتمتاااإل رئااايس  
 . وينبغاااات أن يؤخااااذ   االعتبااااار أن القضااااااي الااااث ث احلحااااانة   بتلااااك اليااااام ون  

  أن   أيضاا    ي حاَ    أن السابق ذ رها تتعلق مبمارسة الوالية القضائية املدنية. وجيب  
حلحاااانة مااان الوالياااة القضاااائية  احملاااا م الوطنياااة مل تعااارتف،   بعااا  احلااااال ، س 

لدولااة    املشاايِّلة   اليياااان  لألاااخا  الااذين يشااغلون مناصااب رفيعااة املسااتوى    
 .R. (Alamieyeseigha) vااادياة. و  هاذا الحادد، انظار القضايتي التااليتي   

Crown Prosecution Service, Queen’s Bench Division (Administrative 

Court) (United Kingdom), Judgment of 25 November 2005 ([2005] 

EWHC 2704 (Admin)) ،   والااارئيس   احلاااا م احاااانة    احمليماااة   تعاارتف  مل   وفيهاااا  
 Public Prosecutorو   االااااادية؛   نيجاا اي   مجهوريااة     سييلسااا    لوالياااة   التنتيااذ  

(Tribunal of Naples) v. Milo Djukanovic, Court of Cassation (Third 

Criminal Section) (Italy), Judgment of 28 December 2004 ،   رفضت   حيث  
  دولااااة البلااااد    هااااذا رئااايس اجلباااال األسااااود قباااال أن يحاااب     احااااانة   االعاااارتاف   احمليماااة 
(.  Rivista di diritto internazionale, vol. 89 (2006), p. 568    ر الانظا  مساتقلة 
 Evgeny   للعااادل   االاااااد    امليتاااب   ضاااد   آدماااوف   ْتِغاااااين يي قضاااية      وأخااا ا ،  

Adamov v. Federal Office of Justice, Federal Tribunal (Switzerland), 

Judgment of 22 December 2005 (1A 288/2005) ،   االعرتاف احمليمة    رفضت  
  أهناااا   غااا    تساااليم؛   قضاااية     ساااابق للعاقاااة الذرياااة   االاااااد الروسااات    وزيااار احاااانة  
دون    سحلحاانة املساتوى    رفيعات   املساؤولي   متتاإل   إبميانية   عابرة،   ة   م حظ   اعرتفت، 

 http://opil.ouplaw.com/, Internationalالمتامب على    املسؤولي  هؤالء  ادد أن 

Law in Domestic Courts (ILDC) 339 (CH 2005) ) . 
ضد قاضات التحقياق   احمليماة    س  خورتس الحادر   قضية   القرار (279ال 

 Khurts Bat v. Investigating Judge of the German   االاادياة األملانياة 

Federal Court (see footnote 260 above)،  جيادا  علاى ذلاك.  مثااال  يشايل
      النجاااااادة االااااااااد الااااااوطين لضااااااحااي احلااااااوادث اجلماعيااااااة ”   رابعااااااة   قضااااااية و  

 Association   رابعااااة عاااائ   ضااااحااي الساااتينة جااااوال وآخااارون   ؛ “ الياااوارث 

Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs “FENVAC SOS 

Catastrophe”; Association des familles des victimes du Joola et al., 

Judgment of 19 January 2010 (see footnote 260 above)،    بتت احمليمة
أن متيااااز  دون مسااااألة احلحااااانة الشخحااااية واحلحااااانة املوضااااوعية   آن واحااااد، 

 Nezzar (see footnote 260   نازار   قضاية بينهماا متييازا   افياا    حيمهاا. و  

above) ،   احلحاااانة    عااان عاااام    ببياااان اجلنائياااة االاادياااة السويسااارية    احمليماااة   أدلااات
  احلحاااانة   أو   املوضاااوعية   احلحاااانة   تعبياااق   إميانياااة أيضاااا       نظااار   الشخحاااية، ت 
  قضااااي       الوطنيااة   احملااا م   وتعتمااد .  املعااين  الشااخن   هبااا   طالااب   الاايت   الدبلوماسااية 

صعيد آخر، ال باد مان التاذ   أبن اللجناة قاد سابق   وعلى (11ال
أن أاار  إىل ححانة مسؤولي آخرين رفيعت املستوى   مشاريإل 
موادهااا املتعلقااة سلبعثااا  اخلاصااة ومشاااريإل موادهااا املتعلقااة بتمثياال 

. وجياااب التاااذ   أبن (280الالدولياااة الااادول   ع قاهتاااا ماااإل املنظماااا 
هذه الحايوك تقتحار علاى إنشااء نظاام يساتمر أولئاك األااخا  
مبوجباه   التمتااإل سحلحااان  املمنوحااة هلاام مبقتضاى القااانون الاادويل 
خاااارج إطاااار تلاااك الحااايوك. وماااإل ذلاااك، ال حيااادد نااان مشااااريإل 
املااااواد، وال تعليقااااا  اللجنااااة عليهااااا، ادياااادا  واضااااحا  ماهيااااة هااااذه 

حاااان  ومااا إذا  اناات تشاامل أم ال تشاامل احلحااانة الشخحااية احل
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية. وجيب التأ يد أيضا  على أنه 
سلااارغم مااان أن هاااؤالء املساااؤولي الرفيعااات املساااتوى ةيااان اعتباااارهم 

‘ ماااان 4الب(’1الااااواردة   التقاااارة  “ ثلااااو الدولااااة”مشاااامولي بتئااااة 
اتتاقيااة األماام املتحاادة حلحاااان  الاادول و تلياهتااا ماان  ماان 2املااادة 

علاى  او ماا سابقت اإلااارة  -الوالية القضائية، ف ن ذلك الحك 
. ومااإل ذلااك، ذهااب “اإلجااراءا  اجلنائيااة”ال ينعبااق علااى  -إليااه 

بع  أعضااء اللجناة إىل أن املساؤولي الرفيعات املساتوى يساتتيدون 
ثااااا  اخلاصااااة، مبااااا   ذلااااك فعاااا   ماااان نظااااام احلحااااانة املتعلااااق سلبع

احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة، عناادما ييونااون   
زايرة رمسية إىل دولة اثلثة   إطار اضع عهم مبهام متثيل الدولة   
إطار أداء واجباهتم املوضوعية. وذُ ر أن ذلك يتي  وسايلة لضامان 

املسااؤولي الرفيعاات  األداء السااليم للووااائف القعاعيااة هلااذه التئااة ماان
 املستوى على الحعيد الدويل.

 
 ضاااد  يلااارو  قضاااية       احلااااال   هاااو   مثلماااا   غموضاااا ،   أ ثاااار   حجاااج   علاااى   أخااارى 
 Kilroy v. Windsor, District Court for the Northern District of  وندساور

Ohio, Eastern Division (United States)، حيمهاا   احمليماة، اعرتفات إذ 
-Civ. No. C-78ال   مدنياة   قضيااة      ،1978ديسامرب /األول  اانون   7   الحاادر

 الربيعانياة   املالياة   العائلاة   أفاراد (، سحلحانة الشخحية ألم  ويلز ألنه فرد من  291
 الاااااوالاي  إىل رمسياااااة بعثاااااة    اااااان   ألناااااه أيضاااااا   وليااااان ،وويل العهاااااد الواضااااا 

 Bo Xilai (see footnote  تساي   باو قضية   سلذ ر، اجلدير ومن. املتحدة

277 above)، لتامهاااالربيعانيااة واألمريييااة اعرتفتااا   احمليمتااي  حااي أن  هأناا  
    اان   ألنه ذلك فعلتا فقدوزير التجارة الحيين من الوالية القضائية،   احانة
 .اخلاصة البعثا  من املستمدةسحلحانة  يتمتإل و ان  رمسية زايرة
 الدولية املنظما  مإل ع قاهتا   الدول بتمثيل املتعلقة املواد مشاريإل (280ال 

اجمللاااد الثاااان  ،1971 حولياااةوالعشااارين،  الثالثاااة دورهتاااا   اللجناااة اعتمااادهتا الااايت
 اسااتخدمت وقااد ومااا يليهااا. A/8410/Rev.1،   284الاجلاازء األول(، الوثيقااة 

 اخحااية“ ]”personnalité officielle” تعباا اللجنااة،   مناساابا  أخاارى، 
ناإل اجلارائم املرتيباة المشااريإل املاواد املتعلقاة مب (“official“[ ال”رمسية صتة  ذا 

ضاااد املاااووتي الدبلوماسااايي وغااا هم مااان األااااخا  املتمتعاااي اماياااة دولياااة 
(، A/8710/Rev.1اجمللد الثان، الوثيقاة  ،1972 حولية، 1 املادة ،واملعاقبة عليها

 املتعلقاااة املاااواد“ المشااااريإل الرفياااإل املنحاااب ذوواآلخااارون  األااااخا ” تعبااا و 
اجمللااااااااااد الثااااااااااان، الوثيقااااااااااة  ،1967 حوليااااااااااة ،21 املااااااااااادة اخلاصااااااااااة، سلبعثااااااااااا 

A/6709/Rev.1 وRev.1/Corr.1،   359.) 

http://opil.ouplaw.com/
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املسااااؤولي اآلخاااارين  ” ضااااوء مااااا ساااابق، تاااارى اللجنااااة أن    و   ( 12ال 
يتمتعاااااون، ألغاااااراض مشااااااريإل املاااااواد احلالياااااة،   ال   “ الرفيعااااات املساااااتوى 

سحلحاااانة الشخحاااية، وتااارى، مااااإل ذلاااك، أن هاااذا ال مااال سلقواعااااد  
أهناام يتمتعااون، عناادما    املتعلقااة سحلحااانة املوضااوعية، وعلااى أن يُتهاام 

ييونااااون   زايرا  رمسيااااة، سحلحااااانة ماااان الواليااااة القضااااائية اجلنائيااااة  
 األجنبية استنادا  إىل قواعد القانون الدويل املتعلقة سلبعثا  اخلاصة. 

  مشااااروع املااااادة  “ماااان  ارسااااة”وقااااد اسااااُتخدمت عبااااارة  (13ال
اجلنائيااة ل اااارة إىل  اال ماان احلحااانة الشخحااية والواليااة القضااائية 

األجنبياااة. وقااارر  اللجناااة أال تساااتخدم العباااارة نتساااها   مشاااروع 
النعاااق مشاااريإل املااواد هااذه( لتجنااحب احلياام املساابق بشااأن  1املااادة 

اجلوانااب املوضااوعية ماان احلحااانة، وال ساايما نعاقهااا، الاايت ساايجر  
. و  مشاريإل املواد احلالية، قرر  (281التناوهلا   مشاريإل مواد أخرى

ألهنااااا تبااااي الع قااااة بااااي  “ماااان  ارسااااة”االحتتاااااظ بعبااااارة اللجنااااة 
احلحاااااانة وباااااي الوالياااااة القضاااااائية اجلنائياااااة األجنبياااااة وتؤ اااااد طاااااابإل 
احلحاااانة الاااذ  هاااو طاااابإل إجرائااات سألسااااس يحاااب  ذا أمهياااة فيماااا 

 .(282اليتحل مبمارسة الوالية القضائية اجلنائية خبحو  فعل بعينه

 الشخصيةاحلصانة   نطاق -4  املادة
يتمتع رءساء الدو  ورءساء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة  -1 

 أثناء شهلهم املنصب فقط. الشخصية ابحلصانة
مجيـع األفعـا  الـيت يقـوم   الشخصـية  احلصانةتهطي هذه   -2 

 ـــا رءســـاء الـــدو  ورءســـاء احلكومـــات ووزراء اخلارجيـــة، بصـــفة 
 أثناءه.  أو ر،ية، قبل شهلهم املنصب شخصية أو

بتطبيـق قواعـد القـانون  الشخصـية  احلصانةال خيل وقف   -3 
 .املوضوعية ابحلصانةالدول املتعلقة 

 التعليق 
مااااان  الشخحاااااية ةاحلحااااااننعاااااق  4يتناااااول مشاااااروع املاااااادة  (1ال

 احلحانة الشخحيةالزاويتي الزمنية واملوضوعية. إذ جيب فهم نعاق 
( مقاااارتان  سجلانااااب املوضااااوعت 1سلنظاااار إىل اجلانااااب الاااازمين الالتقاااارة 

(. وعلاااى الااارغم مااان االخااات ف باااي اجلاااانبي مااان حياااث 2الالتقااارة 
يتيحه ذلك  املتهوم، قرر  اللجنة تناوهلما   مادة واحدة، نظرا  ملا

من نظرة ألل ملدلول ونعاق احلحانة اليت يتمتإل هباا رؤسااء الادول 
ورؤسااااااء احليوماااااا  ووزراء اخلارجياااااة. وقاااااد قااااارر  اللجناااااة تنااااااول 

__________ 
 .املعين( من التعليق 2التقرة ال أع ه، انظر، (281ال 
 ,See Arrest Warrant of 11 April 2000 (footnote 247 above) (282ال 

para. 60; and Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 

Greece intervening) (footnote 248 above), para. 58. 

اجلانب الزمين أوال ، ألن هذا يسم  بتهم أفضل للنعاق املوضوعت 
 للححانة الشخحية الذ  يقتحر على فرتة زمنية حمددة.

، رأ  الشخحااااية للححااااانةاق الاااازمين وفيمااااا يتعلااااق سلنعاااا (2ال
للتشديد على أن هذا النوع من   “فقط”اللجنة ضرورة إدراج  لمة  

احلحاااااانة يسااااار  علاااااى رؤسااااااء الااااادول ورؤسااااااء احليوماااااا  ووزراء 
اخلارجياة أثنااء فارتة اااغلهم املنحاب ححارا . وهااذا يتساق ماإل ساابب 

وهااااو املر ااااز اخلااااا  الااااذ  يشااااغله هااااؤالء  ماااان  احلحااااانة ذاتااااه، أال
سااااؤولون   اهليياااال التنظيماااات للدولااااة والااااذ  جيعلهاااام، مبوجااااب امل

القااانون الاادويل،   وضااإل خااا  يااربعهم سلدولااة برابعااة مزدوجااة، 
احلحاانة متثيلياة ووويتياة،   جماال الع قاا  الدولياة. وعلياه، تتقاد 

يعود الشخن املتمتاإل هباا اااغ   أحاَد  أمهيتها عندما ال  الشخحية
 هذه املناصب.

حميمة العدل الدولية هذا املوقف، حيث ذ ر      وقد أيد  
عنااادما ال يعاااود ”أناااه  االعتقاااال ماااذ رةحيمهاااا الحاااادر   قضاااية 

الشاااااخن يشاااااغل منحااااااب وزيااااار اخلارجياااااة، ينتهاااااات متتعاااااه قميااااااإل 
جياااوز احلحاااان  الااايت ةنحهااا القاااانون الااادويل   الاادول األخااارى. و 

ساااابقا  دول أن ااااا م وزيااار خارجياااة الااا مااان حماااا م إحااادى حمليماااة
بعادها،  لدولاة أخارى عان أعماال ارتيبهاا قبال فارتة تولياه منحابه أو

الااااايت ارتيبهاااااا بحاااااتته الشخحاااااية خااااا ل  و اااااذلك عااااان األعماااااال
ة التااااااااارتة، ااااااااااريعة أن يياااااااااون للمحيماااااااااة والياااااااااة قضاااااااااائي تلاااااااااك
. وسلارغم مان أن احمليماة  انات تشا  (283ال“القانون الادويل مبوجب

إىل وزير اخلارجياة، فا ن التعليال نتساه يسار ، مان سب أوىل، علاى 
رئاااايس الدولااااة ورئاااايس احليومااااة. وفضاااا   عاااان ذلااااك، فاااا ن تقييااااد 

سلتاااااارتة الزمنيااااااة الاااااايت يشااااااغل فيهااااااا املنحااااااَب  احلحااااااانة الشخحااااااية
األاااااااخاُ  املتمتعااااااون بتلااااااك احلحااااااانة هااااااو تقييااااااد حيظااااااى أيضااااااا  

للححااااااااانة عاااااااارتاف   االتتاقيااااااااا  املنشاااااااائة للاااااااانظم اخلاصااااااااة سال
سااايما اتتاقياااة فييناااا للع قاااا  الدبلوماساااية واتتاقياااة  ، الالشخحاااية

. واللجناة نتسااها قاد أعلناات   تعليقاهتاا علااى (284الالبعثاا  اخلاصااة
مشااااااريإل املاااااواد املتعلقاااااة احااااااان  الااااادول و تلياهتاااااا مااااان الوالياااااة 

، علاااااى نقاااااي  احلحااااااان  يةالشخحااااااحلحااااااان  ”القضاااااائية أن 
]املوضااوعية[ الاايت يسااتمر بقاؤهااا بعااد انتهاااء املهااام الرمسيااة، ينقعااإل 

. وقاااد أياااد  (285ال“إهنائاااه نتاذهاااا مبجااارد ااااغور املنحاااب الرمسااات أو

__________ 
 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (283ال 

para. 61. 
، 39 املاااادة مااان 2 التقااارة الدبلوماساااية، للع قاااا  فييناااا اتتاقياااة انظااار (284ال 

 .43 املادة من 2 التقرة اخلاصة، البعثا  واتتاقية
 الاااااايت والسااااااتراء احليااااااام أعماااااالمجيااااااإل ” إن  قائلااااااةاللجنااااااة  أضاااااافت (285ال 
 السااتراء أو احليااام ياارتك حااي احملليااة للواليااة خاضااعة الرمسيااة مبهااامهم تتحاال ال

( 19ال التقرة   ،41  اجمللد الثان الاجلزء الثان(،   ،1991  حوليةال  “مناصبهم
 (.‘5’الب(1 التقرة، 2 املادة مشروع على التعليق من
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أيضاا  قاارارا   اا  صااادرة عاان احملاا م احملليااة النعااَق الاازمين الحااارم 
 . (286الللححانة الشخحية

تنتهت بعاد انتهااء فارتة    نة الشخحية احلحا وعليه، ترى اللجنة أن  
تار   وزير اخلارجية ملنحبه. ومل  رئيس احليومة أو  اغل رئيس الدولة أو 

اللجنااااة ضاااارورة ل اااااارة إىل املعاااااي  احملااااد دة الاااايت ينبغاااات أخااااذها    
عناااادها فاااارتة اااااغل    تنتهاااات   أو احلساااابان لتحديااااد اللحظااااة الاااايت تباااادأ  

األاخا  املتمتعي بتلك احلحانة ملنحبهم، نظرا  لتوقحف ذلك علاى  
 النظام القانون ليل دولة، ونظرا  لتباين املمارسة املتبعة   هذا اجملال. 

و  أثنااااء فااارتة اااااغل املنحاااب، فقااااط دون ساااواها، تغعاااات  (3ال
أو الااايت يقاااوم هباااا رئااايس الدولاااة  مجياااإل األفعاااال احلحاااانة الشخحاااية

رئااايس احليوماااة أو وزيااار اخلارجياااة، ساااواء أقاااام هباااا بحاااتة اخحاااية 
احلحانة ”ايل  احلحانة الشخحيةبحتة رمسية. وبذلك تتخذ  أم

يتعلاااق أب  فعااال يقاااوم باااه أ  مااان األفاااراد املشاااار  فيماااا (287ال“التامااة
 .( 288ال إليهم توا . ويعيس هذا الشيل  ارسة الدول

__________ 
القااارارا  عاااادة   ساااياق القضاااااي املدنياااة، حياااث يسااار     هاااذه   تحااادر  (286ال 

   املثااااال   ساااابيل   علااااى   انظاااار، .  للححااااانة   الزمنيااااة   احلاااادود   ماااان   فيمااااا املباااادأ نتسااااه  
Mellerio c. Isabel de Bourbon, ex-Reine d’Espagne, Paris Court of 

Appeal (France), 3 June 1872, reproduced in Recueil général des lois et 

des arrêts 1872, vol. II, p. 293; Seyyid Ali Ben Hamond, Prince Rashid c. 

Wiercinski, Tribunal civil de la Seine (France), 25 July 1916, reproduced 

in Revue de droit international privé et de droit pénal international, vol. 

15 (1919), p. 505; Ex-roi d’Égypte Farouk c. S.A.R.L. Christian Dior, 

Paris Court of Appeal (France), 11 April 1957, reproduced in Journal du 

droit international, vol. 84(1) (1957), pp. 716-718; Société Jean Dessès c. 

Prince Farouk et Dame Sadek, Tribunal de Grande Instance de la Seine 

(France), 12 June 1963, reproduced in Revue critique de droit 

international privé (1964), p. 689, and, English version, in ILR, vol. 65, 

pp. 37-38; United States of America v. Noriega, District Court for the 

Southern District of Florida (United States), 8 June 1990, 746 F. Supp. 

1506; In re Estate of Ferdinand Marcos, Court of Appeals, Ninth Circuit 

(United States), 16 June 1994, 25 F.3d 1467, 1471 وطلاب التساليم الاذ     ؛
 Pinochet case    بينوايه   قضية   1998تشرين الثان/نوفمرب    3قدمته إسبانيا   

(see footnote 260 above) . 
  الشخحاية   للححاانة حميمة العدل الدولياة إىل النعااق املوضاوعت   تش   ( 287ال  

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247ال   “ اتمة ححانة  ” سعتبااره  

above), para. 54  .) الشخحاية   سحلحاانة   يتعلا ق  فيماا   نتساها   اللجناة   ذ ار    وقاد  
  حوليةال   “ القضائية اجلنائية  املة احلحانة من الوالية  ” للمووتي الدبلوماسيي أن  

  املاادة   علاى   التعلياق   من (  4ال   التقرة ،  A/3859 ،      98اجمللد الثان، الوثيقة   ، 1958
 سلع قا  واحلحاان  الدبلوماسية(.   املتعلقة مشاريإل املواد    من   29
 See, for example, Arafat e Salah, Court of Cassation (Italy), 28 (288ال 

June 1985, Rivista di diritto internazionale, vol. 69(4) (1986), p. 884; 

Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police (footnote 260 

above); Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the 

مااااذ رة  وعلااااى  ااااو مااااا ذ رتااااه حميمااااة العاااادل الدوليااااة   قضااااية   
،   معاااااارض إاااااااارهتا بوجااااااه خااااااا  إىل وزياااااار ماااااان وزراء  االعتقااااااال 

ذة بحااتة   اخلارجيااة، فاا ن توساايإل نعاااق احلحااانة ليشاامل األفعااال املنتاا 
اخحااية أو بحااتة رمسيااة علااى حااد سااواء هااو أماار ضاارور  لضاامان  

ماااان  ارسااااة    خحااااية سحلحااااانة الش عاااادم منااااإل األاااااخا  املتمتعااااي  
عواقاااب هاااذه احليلولاااة دون  ارساااة  ” أن   مهاااامهم الرمسياااة احملاااد دة، مباااا 

  ورة ]...[ عاعلاى نتاس القادر مان اخل  هات عواقاب  تلك املهاام الرمسياة 
زعم أهنا  يُ   أبعمال   متح   القب  ]عليهم[  بحرف النظر عما إذا  ان  

ةياان   ال ” . ومان ت،  ( 289ال “ ’اخحاية‘ حااتة  ب أو    ‘ رمسياة ’ بحاتة    متات 
تلاك  و   ‘ رمسياة ’ التمييز بي األعمال اليت يقوم هبا وزير اخلارجية بحاتة  

. وجياب أن يسار  هاذا  ( 290ال “ ‘ بحاتة اخحاية ’  قاام هباا  زعم أنه اليت يُ 
 االستدالل نتسه، من سب أوىل، على رئيس الدولة ورئيس احليومة. 

فعال اليت  وفيما يتعلق سملحعلحا  املستخَدمة ل اارة إىل األ  (4ال
توجاد   ، جيب أال يغياب عان األذهاان أناه ال احلحانة الشخحية تغعيها  

حاليااااا  صاااايغة واحاااادة ُتسااااتخدم بحااااورة موحاااادة. فعلااااى ساااابيل املثااااال،  
تقااايم اتتاقياااة فييناااا للع قاااا  الدبلوماساااية متييااازا  صااارحيا  باااي األفعاااال   ال 

ذة بحااتة رمسياة لادى اإلاااارة إىل   ذة بحاتة اخحااية واألفعاال املنتا  املنتا 
األفعاااااال الااااايت تشاااااملها ححاااااانة املاااااووتي الدبلوماسااااايي مااااان الوالياااااة  
القضاااااائية اجلنائياااااة، وإن  اااااان مااااان املتهاااااوم أهناااااا تسااااار  علاااااى التئتاااااي  

 
Metropolis and Others Ex Parte Pinochet Ugarte (Pinochet No. 3) 

(footnote 260 above), at p. 592; Kadhafi, Court of Appeal of Paris 

(Indictments Division) (France), Judgment of 20 October 2000, 

reproduced in Revue générale de droit international public, vol. 105 

(2001), p. 475 (English version in ILR, vol. 125, p. 490, at p. 509); 

H.S.A., et al. v. S.A., et al. (footnote 260 above), at p. 599; 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, Supreme 

Court of Sierra Leone, Judgment of 14 October 2005, SC No. 1/2003; 

and Case against Paul Kagame (footnote 260 above), pp. 156-157. 

Among more recent cases, see Association fédération nationale des 

victimes d’accidents collectifs “FENVAC SOS Catastrophe”; 

Association des familles des victimes du Joola et al., Paris Court of 

Appeal, Investigating Division, Judgment of 16 June 2009, confirmed 

by the Court of Cassation, Judgment of 19 January 2010 (footnote 260 

above); Khurts Bat v. Investigating Judge of the German Federal Court 

(footnote 260 above), para. 55; and the Nezzar case (footnote 260 

above), legal ground No. 5.3.1. See also Paris Court of Appeal, Pôle 7, 

Second Investigating Division (France), Judgment of 13 June 2013 . 
 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (289ال 

para. 55. 
 .Ibid (290ال 



 63 األجنبية  اجلنائية  القضائية الوالية م  الدو  مسؤول حصانة 

 

 

يوجااااااااد أيضااااااااا  اتساااااااااق     . وعاااااااا وة علااااااااى ذلااااااااك، ال ( 291ال يهمااااااااا  لت 
املحعلحا  املستخدمة   غ  ذلك من الحيوك والواثئاق والقارارا   
القضائية، فض   عن املؤلتا ، حيث ُتستخدم محاعلحا  مان بينهاا  

األفعال اليت يقومون  ” و   “ األفعال الرمسية واألفعال الشخحية ” ما يلت   
  “ األفعاال املرتبعاة سلوواائف الرمسياة ” و   “ هم هبا   إطاار  ارساة وواائت 

. ورأ  اللجناة،    “ بحتة اخحية  األفعال املنت ذة بحتة رمسية أو ” و 
األفعااال الاايت  ” مشااروع املااادة احلااايل، أنااه ماان األفضاال اسااتخدام عبااارة  

، علاااى غااارار الحااايغة الااايت  “ رمسياااة  يقاااوم هباااا ]...[ بحاااتة اخحاااية أو 
 .  مذ رة االعتقال  قضية  استخدمتها حميمة العدل الدولية   

تر اللجنة ضارورة اللااذ موقاف   الوقات احلاايل  ومإل ذلك، مل 
أفعاال  منت ذة بحاتة ”يتعلق أبنواع األفعال اليت ينبغت اعتبارها  فيما
، نظااااارا  إىل أن هاااااذه التئاااااة مااااان األفعاااااال سااااايجر  تناوهلاااااا “رمسياااااة

،  املوضوعية   احلحانةيتحل بتحليل   سلدراسة   مرحلة الحقة، فيما
 وينبغت اآلن عدم إصدار حيم مسبق بشأهنا. 

 2وينبغاات اإلاااارة أيضااا  إىل أن اللجنااة عناادما اعتمااد  التقاارة  
تياااان تشااااغلها قضااااية االسااااتثناءا  احملتملااااة ماااان احلحااااانة، فهاااات  مل

 موضوع سيجر  تناوله سلدراسة   مرحلة الحقة. 
اإلااااااارة إىل األفعاااااال    “ ألفعاااااال ا ” وتقحاااااد اللجناااااة مبحاااااعل    (5ال

وحاال  االمتناع عن التعل على حد سواء. وعلى الرغم من أن اديد  
املحعل  الذ  يتعي استخدامه  ان حمل نقااا، فا ن اللجناة اختاار   

( علاى غارار الانن اإلنيلياز   “ acts” ال   “ األفعاال ” استخدام محاعل   
روعة دولياا ، حياث  للمواد املتعلقة مبسؤولية الدول عان األفعاال غا  املشا

(  “ act” مبعااذ أن التعاال ال   “ األفعااال ” منااه محااعل     1تسااتخدم املااادة  
امتناااااع واحااااد   أ ثاااار أو  ةياااان أن يتااااألف ]...[ ماااان فعاااال واحااااد أو ” 
 may consist in one or more” ال   “ من  ليهما معا   أ ثر عن فعل أو  أو 

actions or omissions or a combination of both “ ) وسإلضافة إىل  ( 292ال .
  القاااانون اجلناااائت    “ التعااال ” ذلاااك، مااان الشاااائإل اساااتخدام محاااعل   

الدويل لتحديد السلوك الاإلجيايب والسل ( الاذ  ترتتا ب علياه املساؤولية  
نظام روما األساسات للمحيماة اجلنائياة الدولياة، اساُتخدم   اجلنائية. و  
دون أن يثا  ذلاك  ،  8و   7و   6  املاواد   مبعاذ عاام   “ األفعاال ” محعل   

إذا  اااان هااذا املحاااعل  يشاامل األفعاااال وحااااال    تساااؤال  بشاااأن مااا 
أن هاذا يتوقاف ححارا  علاى  ال ناوع حمادد مان   االمتناع عن التعل، مباا 

__________ 
 مقرتناااة   31 املاااادة مااان 1هاااذا االساااتنتاج مااان قاااراءة التقااارة  ُيساااتخلن  (291ال 

 31مااان املاااادة  1مااان االتتاقياااة. وجياااب تتسااا  التقااارة  39مااان املاااادة  2سلتقااارة 
 نتسه. النحومن اتتاقية البعثا  اخلاصة على  43من املادة  2والتقرة 

، 39   ،والتحااااااويب (الثاااااااناجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء  ،2001 حوليااااااة (292ال 
(. اإلنيليااز  الاانن    32ال   1( ماان التعليااق علااى مشااروع املااادة 1ال التقاارة
 والترنساات اإلساابان النحااي اسااتخدام ماان الاارغم علااى أنااه إىل اإلاااارة وينبغاات

 ،“fait“ و”hechoال” األفعاالمن  ذاهتا التئةإىل  ل اارة خمتلتي  محعلحي
  اجلازء املشاار إلياه أعا ه  تعاابقعلى التوايل(، ف ن نحاو  اللغاا  الاث ث ت

 من تعليق اللجنة.

أنااواع اجلاارائم اجلنائيااة. ويسااتخدم  اال ماان النظااام األساساات للمحيمااة  
يااة  اجلنائ والنظااام األساساات للمحيمااة    ( 293ال الدوليااة ليوغوساا فيا السااابقة 

ل اااارة إىل الساالوك، اإلجياااايب    “ التعااال ” محااعل     ( 294ال الدوليااة لرواناادا 
والساااال  علااااى حااااد سااااواء، الااااذ  يشااااّيل جرةااااة لضااااإل الختحااااا   

أيضاااا    خمتلاااف املعاهاااادا     “ التعااال ” احمليماااة. واساااُتخدم محاااعل   
الدوليااة الاايت ُوضااعت لتاارض التزامااا  علااى الاادول لينهااا، مااإل ذلااك،  
ادد السلوك الذ  قاد ينشائ مساؤولية جنائياة. وهاذا هاو احلاال، علاى  

يتعلااق ستتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واملعاقبااة   ساابيل املثااال، فيمااا 
غاا ه ماان ضااروب املعاملااة  ( واتتاقيااة مناهضااة التعااذيب و 2عليهااا الاملااادة  

 (. 1املهينة الاملادة   ال إنسانية أو  العقوبة القاسية أو  أو 
هاات األفعااال الاايت    احلحااانة الشخحااية واألفعااال الاايت تشااملها   (6ال

وزير اخلارجياة   أثنااء فارتة   رئيس احليومة أو  قام هبا رئيس الدولة أو 
ر ذلااااااك سلغاااااارض ماااااان   اااااااغل املنحااااااب أو  احلحااااااانة  قبلهااااااا. ويتساااااا 

وهو غرض يتعلق بيل من محاية املساواة   السيادة بي    الشخحية، 
ن األاااخا  املتمتعااي هبااذا النااوع ماان احلحااانة   الاادول وضاامان متيااح
من أداء ووائتهم   جمال متثيل الدولة دون عوائق طوال فرتة اغلهم  

إىل مزيااد ماان اإليضااامب    توجااد حاجااة  املنحااب. وماان هااذه الزاويااة، ال 
علااى األفعااال الاايت يقااوم هبااا    احلحااانة الشخحااية يتعلااق سنعباااق   فيمااا 

من األفعال    فيما  هؤالء األاخا  طوال فرتة اغلهم املنحب. أما 
احلحاااانة  الاايت قااااموا هباااا قباال ااااغل املنحاااب، فيجااب اإلااااارة إىل أن  

لقضاائية  إذا  ان يتعي  ارسة الوالياة ا  تسر  عليهم إال  ال  الشخحية 
رئيس احليومة   اجلنائية لدولة اثلثة   أثناء فرتة اغل رئيس الدولة أو 

ذ اار  حميمااة العااادل   ويرجااإل ذلااك،  مااا  وزياار اخلارجيااة ملنحاابه.  أو 
  ال ةياان التمييااز ]...[ ” ، إىل أنااه  مااذ رة االعتقااال الدوليااة   قضااية  

وزياار    منحااب الشااخن املعااين    قباال أن يتااوىل   نُتااذ  ال الاايت  فعاااأل باي  
. وسلتااايل،  توليااه املنحاب األعمااال املرتيباة خاا ل فارتة  باي  ارجياة و اخل 
لخارجيااة   دولااة أخاارى بتهمااة جنائيااة،  ل لقاات القااب  علااى وزياار  إذا أُ 

وعواقااب    . منحاابه ماان أداء مهااام    بساابب ذلااك نااإل  فماان الواضاا  أنااه ةُ 
هات عواقاب علاى نتاس  هذه احليلولاة دون  ارساة تلاك املهاام الرمسياة  

القب  علياه[  ] عما إذا  ان  ]...[   ، بحرف النظر ورة ع القدر من اخل 
   الشااخن وزيااارَ بيبااات قباال أن يحااازعم أهنااا ارتُ ياااُ  أبعمااال متحاا   

 .(295ال“نحبامل فرتة اغلهيبت أثناء ارتُ  أبعمالخلارجية أو ا
احلحااااااااانة  وماااااااان الاااااااا زم أن يشااااااااار، علااااااااى أيااااااااة حااااااااال، إىل أن   

ذ اااار  حميمااااة العاااادل الدوليااااة أيضااااا    القضااااية   ،  مااااا الشخحااااية 
ر ال  علااى أهنااا   نتسااها، هاات بعبيعتهااا ححااانة إجرائيااة وجيااب أن تتساا 

اخلارجياة مان املساؤولية وزيار   رئايس احليوماة أو  تُعِتت رئيس الدولة أو 
__________ 

 األماااان جملااااس قاااارار ماااان 2 سلتقااارة عماااا    املقااااد م العااااام األمااااي تقريااار (293ال 
 .املرفق(، S/25704( ال1993ال808
 ، املرفق.1994نوفمرب /الثان تشرين 8 ،(1994ال955جملس األمن   قرار (294ال 
 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above) (295ال 

para. 55. 
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قباال اااغله   اجلنائيااة عاان األفعااال الاايت ارتيبهااا أثناااء اااغله املنحااب أو 
ق  ارساااة الوالياااة القضاااائية األجنبياااة     إايه، بااال فقاااط علاااى أهناااا تعلاااِّ

.  ( 296ال أثنااااء فااارتة ااااغل أولئاااك املساااؤولي الرفيعااات املساااتوى للمنحاااب 
ذة    تعاود األ  وعليه، عندما تنتهات فارتة ااغل املنحاب، ال  فعاال املنتا 

  الشخحاااااية،   سحلحااااانة قبلهااااا أفعاااااال  مشاااامولة   أثناااااء تلااااك التاااارتة أو 
وجياااوز،   حااااال  معيناااة، أن لضاااإل للوالياااة القضاااائية اجلنائياااة الااايت  

 ةين  ارستها   أثناء فرتة اغل املنحب.   ال 
تسر  أبية  ال احلحانة الشخحيةوأخ ا ، ينبغت اإلاارة إىل أن  

رئيس  ل على األفعال اليت يقوم هبا رئيس الدولة أوحال من األحوا
وزير اخلارجية بعد انتهاء فرتة اغل املنحب. فبماا أهنام  احليومة أو

أصااابحوا اآلن رؤسااااء دول أو رؤسااااء حيوماااا  أو وزراء خارجياااة 
”ساااابقي“، فااا ن تلاااك احلحاااانة تياااون قاااد انقضااات سنتهااااء فااارتة 

 اغل املنحب.
ما حيدث، بعد انتهاء فرتة اغل املنحب،   3وتتناول التقرة   (7ال

رئاايس احليومااة  يتعلااق سألفعااال الاايت قااام هبااا رئاايس الدولااة أو فيمااا
وزياار اخلارجيااة بحااتة رمسيااة   أثناااء فاارتة اااغله منحاابه. وتنعلااق  أو

تنتهات عنادما يارتك رئايس  احلحاانة الشخحايةمن مبادأ أن   3التقرة  
يعاود  أو وزير اخلارجياة منحابه. وعلياه، ال  الدولة أو رئيس احليومة

للححانة الشخحية أ  وجود بعد انتهاء فرتة اغل املنحب. وماإل 
ذلك، جيب أال يغيب عن األذهان أنه من احملتمل أن ييون رئايس 

وزياار اخلارجيااة قااد قااام أبفعااال بحااتته  رئاايس احليومااة أو الدولااة أو
تتقااااد هااااذه  ل الالرمسيااااة   أثناااااء فاااارتة اااااغله املنحااااب، وهاااات أفعااااا

 احلحااانةالحااتة جملاارد انتهاااء تلااك التاارتة، وجيااوز سلتااايل أن تشااملها 
__________ 

عائقاااااا  أماااااام    تقااااف احلحااااانة مااااان الواليااااة القضاااااائية ةياااان فعااااا   أن    إن ”  ( 296ال  
  ةياان  ال   ولينهااا   ، معّينااة   قاارائم   يتعلااق   فيماا   أو   الاازمن   ماان   معّينااة   فاارتة أثناااء      احملا ماة  

 . ( ibid., para. 60“ ال جنائية   مسؤولية   ل   من  عليه  تسر    الذ   الشخن   تعتت  أن 

تيااااان موضاااااإل خااااا ف مااااان الناحياااااة  . وهاااااذه املساااااألة ملاملوضاااااوعية
اجلوهرياة، وإن  ااان هنااك تتاااو    التعبا  عنهااا    ارساة الاادول 

 . (297الو  املمارسة التعاهدية واملمارسة القضائية
يتعلاااق  علااى بناااد ”عاادم اإلخااا ل“ فيمااا 3وهلااذا تاانن التقااارة  

يعااين  علااى هااذه األفعااال. وال املوضااوعية احلحااانةإبميانيااة انعباااق 
متتد بعاد انتهااء فارتة ااغل األااخا    احلحانة الشخحيةذلك أن  

 1يتتااق مااإل التقاارة  ألن ذلااك ال املتمتعااي هبااذه احلحااانة ملناصاابهم،
 نة الشخحاااايةاحلحااااايعااااين ذلااااك أيضااااا  أن  ماااان مشااااروع املااااادة. وال

الايت تسار  تلقائياا   املوضوعية حلحانةتتحول إىل ايل جديد من ا
. وتاااارى اللجنااااة أن بنااااد ”عاااادم اإلخاااا ل“ هااااو 3مبوجااااب التقاااارة 

على  املوضوعية احلحانةببساطة بند يتس  اجملال إلميانية انعباق 
ذ  بحاااتة رمسياااة   أثنااااء فااارتة ااااغل رئااايس دولاااة   األفعاااال الااايت نُاتاااِّ

وزيااار خارجياااة  ساااابق ملنحااابه، عنااادما تسااام   حيوماااة  أورئااايس  أو
بااااااذلك القواعااااااد املنظِّمااااااة هلااااااذا الحاااااانف ماااااان صاااااانوف احلحااااااانة. 

 احلحاااانةحيماااا  مسااابقا  بشاااأن مضااامون نظاااام  3ُتحاااِدر التقااارة  وال
، فهااو نظااام ساايجر  تناولااه سلتتحاايل   الباااب الثالااث املوضااوعية

 من مشاريإل املواد.
__________ 

  تااانن   الدبلوماساااية،   البعثاااا    أفاااراد   احاااانة   ماااث   يتعلاااق    فيماااا   وهياااذا،  (297ال 
  قائمااااة   تبقااااى   احلحااااانة ” علااااى أن    صااااراحة    الدبلوماسااااية   للع قااااا    فيينااااا   اتتاقيااااة 

سلنسابة إىل األعماال الايت يقاوم هباا هااذا الشاخن أثنااء أداء وويتتاه بوصاته أحااد  
  هااااذه   اخلاصااااة   البعثااااا    اتتاقيااااة   وتياااارر   ، ( 39ماااان املااااادة    2الالتقاااارة    “ أفاااراد البعثااااة 

القضائية للادول، أُعارب عان ذلاك    املمارسة  و  (.  43  املادة   من   1رة الالتق  الحيغة 
  إىل  أو   “ احلحاانة املتبقيااة ”   بعا  األحياان إىل    يشاار     با ا    تنوعاا    تتناوع بعارق  

.  مشااااهبة   صااايغ   ُتساااتخدم  أو   “ الرمسياااة   سألفعاااال   يتعلاااق  فيماااا   احلحاااانة اساااتمرار  ” 
  ماااااذ رهتا       العاماااااة   األماناااااة   باااااه   قامااااات   الاااااذ    التحليااااال   ،   هاااااذا الشاااااأن   انظااااار، 
 الشاابيت املوقااإل علااى متاحااة مستنسااخة؛ ؛Corr.1و A/CN.4/596ال   2008 لعااام 

 (. يليها  وما   137  التقرا    ، الستي الدورة واثئق للجنة،




