الفصل اخلامس
حصانة مسؤول الدو م الوالية القضائية اجلنائية األجنبية
ألف -مقدمة

ابء -النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية

 -40قرر اللجنة دورهتا التاسعة واخلمساي العاام  )2007أن
تا اادرج با ارانمج عملها ااا موضا ااوع ”ححا ااانة مسا ااؤويل الا اادول ما اان
الوالي ا ااة القض ا ااائية اجلنائي ا ااة األجنبي ا ااة“ ،وعين ا اات الس ا اايد روم ا ااان أ.
ولود ي مقررا خاصاال .)226و الدورة نتساها ،طلبات اللجناة مان
األمانااة العامااة أن تعااد دراسااة تتضاامن املعلومااا األساسااية املتعلقااة
سملوضوع ،وأتيحت هذه الدراسة للجنة دورهتا الستيال.)227

 -43ان معروضا على اللجنة التقرير الثان للمقررة اخلاصاة
ال  .) A/CN.4/661ونظ ا ا ا ا اار اللجن ا ا ا ا ااة التقري ا ا ا ا اار جلس ا ا ا ا اااهتا
ما ا ا ا اان  3164إىل  3168و جلسا ا ا ا ااتها  ،3170وها ا ا ا اات اجللسا ا ا ا ااا
التا اارتة ما اان  15إىل  17أاير/ما ااايو و  21و  22و 24
املعقا ااودة
أاير/مايو .2013
 -44واسا ا ااتند املقا ا ااررة اخلاصا ا ااة التقريا ا اار الثا ا ااان إىل األسا ا اااليب
املنهجي ااة وخع ااة العم اال العام ااة املبيّ اَانتي تقريره ااا األويل ،م ااإل مراع اااة
جلنااة القااانون الاادويل و اللجنااة السادسااة
املناقشااا الاايت جاار
عااام  .2012وتناااول التقرياار مااا يلاات الأ) نعاااق املوضااوع ونعاااق تعبيااق
مشاريإل املواد؛ والب) متهوما احلحانة والوالياة القضاائية؛ والج) التارق
ب ااي احلح ااانة الشخحا ااية واحلح ااانة املوضا ااوعية؛ والد) ادي ااد العناصا اار
املعياريااة لنظااام احلحااانة الشخحااية .وبناااء علااى هااذا التحلياال ،قُادمت
سا ااتة مشا اااريإل ما اواد ليا اات تنظا اار فيها ااا جلنا ااة القا ااانون الا اادويل .وتناولا اات
مشااريإل املاواد هااذه نعااق تعبيااق مشااريإل املاواد المشاروع املااادة )1ال)231؛
واحلحاان غ املشمولة نعاق تعبيق مشاريإل املواد المشاروع املاادة
)2ال)232؛ وتعريا ا ااف الواليا ا ااة القضا ا ااائية اجلنائيا ا ااة ،واحلحا ا ااانة ما ا اان الواليا ا ااة
القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة ،واحلحااانة الشخحااية ،واحلحااانة املوضااوعية

 -41وقدم املقرر اخلا ث ثاة تقاارير .وتلقات اللجناة التقريار األويل
ونظ اار في ااه دورهت ااا الس ااتي الع ااام  ،)2008وتلق اات التقري ارين الث ااان
والثالا ااث ونظا اار فيهما ااا دورهتا ااا الثالثا ااة والسا ااتي العا ااام )2011ال.)228
ومل تتمين اللجنة من النظر هذا املوضوع دورهتا احلادياة والساتي
العام  )2009ودورهتا الثانية والستي العام )2010ال.)229
 -42وعين ا اات اللجن ا ااة دورهت ا ااا الرابع ا ااة والس ا ااتي الع ا ااام )2012
الس اايدة ونثبس اايون إس اايوسر إرانن اادث مق ااررة خاص ااة لتح اال حما اال
الس اايد ول ااود ي ال ااذ مل يع ااد عض اوا اللجن ااة .وتلق اات اللجن ااة
التقريا ا اار األويل للمقا ا ااررة اخلاصا ا ااة اجلديا ا اادة ونظا ا اار فيا ا ااه نتا ا ااس
الدورة العام )2012ال.)230
__________
ال )226جلسا ا ا ا ا ا ااتها  2940املعقا ا ا ا ا ا ااودة  20متوز/يوليا ا ا ا ا ا ااه  2007الانظا ا ا ا ا ا اار
حولياة  ،2007اجمللاد الثاان الاجلازء الثاان) ،التقارة  .)376وقاد أحاطات اجلمعيااة
التقرة  7من قرارها  66/62املؤر  6انون األول/ديسمرب 2007
العامة علما
بقا ارار اللجنا ااة إدراج املوضا ااوع با ارانمج عملها ااا .و ا ااان املوضا ااوع قا ااد أُدرج
با ا ارانمج عما ا اال اللجنا ا ااة العويا ا اال األجا ا اال أثنا ا اااء دورهتا ا ااا الثامنا ا ااة واخلمسا ا ااي
الع ااام  ،)2006وذل ااك اس ااتنادا إىل املق ارتمب ال اوارد املرف ااق األول لتقري اار اللجن ااة
الحولية  ،2006اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة  ،257و .)246-235
ال )227حولي ااة  ،2007اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان) ،التق اارة  .386ول طا ا ع
علا ا ااى املا ا ااذ رة املتعلقا ا ااة هبا ا ااذا املوضا ا ااوع الا ا اايت أعا ا اادهتا األمانا ا ااة العاما ا ااة ،انظا ا اار
 A/CN.4/596و Corr.1المستنسخة؛ متاحة على املوقإل الشبيت للجنة ،واثئق
الدورة الستي).
ال )228حوليا ا ااة  ،2008اجمللا ا ااد الثا ا ااان الاجلا ا اازء األول) ،الوثيقا ا ااة A/CN.4/601
الالتقريا ا ا ا اار األويل)؛ حوليا ا ا ااة  ،2010اجملل ا ا ا ااد الثا ا ا ا ااان الاجلا ا ا ا اازء األول) ،الوثيق ا ا ا ااة
 A/CN.4/631الالتقري ا اار الث ا ااان)؛ حولي ا ااة  ،2011اجملل ا ااد الث ا ااان الاجلا ا اازء األول)،
الوثيقة  A/CN.4/646الالتقرير الثالث).
ال )229انظ ا ا اار حوليا ا ااة  ،2009اجملل ا ا ااد الث ا ا ااان الاجل ا ا اازء الث ا ا ااان) ،التق ا ا اارة 207؛
وحولية  ،2010اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .343
ال )230حولية  ،2012اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/654

__________
ال )231ينن مشروع املادة  1على ما يلت
”نعاق تعبيق مشاريإل املواد
”تتن اااول مش اااريإل امل اواد ه ااذه حح ااانة بع ا مس ااؤويل ال اادول م اان ارس ااة
الوالية القضائية اجلنائية من جانب دولة أخرى ،وذلك دون اإلخ ل أبحياام
مشروع املادة .“2
ال )232ينن مشروع املادة  2على ما يلت
”احلحاان غ املشمولة نعاق تعبيق مشاريإل املواد
”تُستبعد من نعاق تعبيق مشاريإل املواد هذه
”الأ) احلح ا اااان اجلنائي ا ااة املمنوح ا ااة س ا ااياق الع ق ا ااا الدبلوماس ا ااية أو
القنحلية أو أثناء بعثة خاصة أو فيما يتحل هبا؛
”الب) احلح اااان اجلنائي ااة ال اايت تنش ااأ مبوج ااب اتتاق ااا املق اار أو املعاه اادا
الايت تاانظم التمثياال الدبلوماساات لاادى املنظمااا الدوليااة أو الاايت ااادد امتيااازا
وححاان املنظما الدولية ومووتيها أو و ئها؛
”الج) احلحاان املنشأة مبوجب معاهدا دولية خمححة أخرى؛
”الد) أ ححاااان أخاارى متنحهااا دولااة مااا بحااورة انتراديااة ملسااؤويل دولااة
أخرى ،وخاصة أثناء وجودهم أراضيها“.
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المشااروع املااادة )3ال)233؛ والنعاااق الااذايت للححااانة الشخحااية المشااروع
امل ا ا ااادة )4ال)234؛ والنعا ا ا اااق املوض ا ا ااوعت للححا ا ا ااانة الشخح ا ا ااية المشا ا ا ااروع
املادة )5ال)235؛ والنعاق الزمين للححانة الشخحية المشروع املادة )6ال.)236
__________
ال )233ينن مشروع املادة  3على ما يلت
”تعاريف
”ألغراض مشاريإل املواد هذه
”الأ) يع ا ااين مح ا ااعل ’الوالي ا ااة القض ا ااائية اجلنائي ا ااة‘ مجي ا ااإل أا ا اايال الوالي ا ااة
القض ااائية والعملي ااا واإلج اراءا واألعم ااال ال اايت يقتض اايها ق ااانون الدول ااة ال اايت
تتوخى ارسة الوالية القضاائية ليات يتساذ حمليماة ماا إثباا وإنتااذ املساؤولية
اجلنائيا ااة الترديا ااة النااا اائة عا اان ارتيا اااب عما اال ما اان األعما ااال املنحا ااو عليها اا
بوصتها جرةة أو جنحة مبوجب القانون املعمول به تلك الدولة .وألغاراض
تعريااف محااعل ’الواليااة القضااائية اجلنائيااة‘ ،ييااون األساااس الااذ يقااوم عليااه
اختحا الدولة ارسة واليتها القضائية غ ذ صلة؛
”الب) ’ احلحااانة م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائيااة األجنبي ااة‘ تع ااين احلماي ااة ال اايت
يتمتإل هبا بع مسؤويل الدولة من ارسة الوالية القضائية اجلنائية مان جاناب
قضاة وحما م دولة أخرى؛
”الج) ’احلحااانة الشخحااية‘ تعااين احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة
الاايت يتمتااإل هبااا بعا مسااؤويل الدولااة اياام مر اازهم الدولااة الاايت حيملااون جنساايتها
والذ موهلم بحورة مباارة وتلقائية وويتة متثيل الدولة ع قاهتا الدولية؛
”الد) ’احلح ا ااانة املوض ا ااوعية‘ تع ا ااين احلح ا ااانة م ا اان الوالي ا ااة القض ا ااائية اجلنائي ا ااة
األجنبي ااة ال اايت يتمت ااإل هب ااا مس ااؤولو الدول ااة عل ااى أس اااس األعم ااال ال اايت يؤدوهن ااا
سياق اضع عهم بواليتهم واليت ةين وصتها أبهنا ’أعمال رمسية‘“.
ال )234ينن مشروع املادة  4على ما يلت
”النعاق الذايت للححانة الشخحية
”يتمتااإل رؤساااء الاادول ورؤساااء احليومااا ووزراء اخلارجيااة سحلحااانة ماان
ارسة الوالية القضائية اجلنائية من جانب دولة ال حيملون جنسيتها“.
ال )235ينن مشروع املادة  5على ما يلت
”النعاق املاد للححانة الشخحية
” -1تشامل احلحاانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة الايت يتمتاإل هباا
رؤساء الدول ورؤساء احليوما ووزراء اخلارجية مجيإل األعمال ،اخلاصاة منهاا
والرمسية ،الحادرة عن هؤالء األاخا قبل بدء فرتة واليتهم أو أثناءها.
” -2ال يتمتإل رؤساء الادول ورؤسااء احليوماا ووزراء اخلارجياة سحلحاانة
الشخحية فيما يتعلق سألعمال ،اخلاصة منها والرمسياة ،الايت تحادر عانهم بعاد
تر هم مناصبهم .ومن املتهوم أن هذا ال ةس سألاايال األخارى مان احلحاانة
الايت قاد يتمتاإل هباا هاؤالء األااخا فيماا يتعلاق سألعماال الرمسياة الايت يؤدوهنااا
بحتة خمتلتة بعد ترك مناصبهم“.
ال )236ينن مشروع املادة  6على ما يلت
”النعاق الزمين للححانة الشخحية
” -1تنعبااق احلحااانة الشخحااية ححارا خا ل فاارتة واليااة رئاايس الدولااة أو
رئيس احليومة أو وزير اخلارجية وتنتهت تلقائيا سنتهاء تلك الترتة.
” -2ال مال انقضاااء احلحااانة الشخحااية املخولاة لارئيس الدولااة السااابق أو
رئيس احليومة السابق أو وزير اخلارجية السابق مبا قد يتمتعون به من احلحانة
املوضاوعية ،بعااد تاار هم مناصابهم ،فيمااا يتعلااق سألعماال الرمسيااة الحااادرة عاانهم
أثناء توليهم مناصبهم“.

 -45وبعااد مناقشااة التقرياار الثااان للمقااررة اخلاصااة ،قاارر اللجنااة
جلستها  ،3170املعقودة  24أاير/ماايو  ،2013إحالاة مشااريإل
امل اواد الس ااتة ال اواردة التقري اار إىل جلن ااة الح ااياغة ،عل ااى أس اااس أن
هذه األخ ة ستأخذ اعتبارها اآلراء اليت جرى اإلعراب عنهاا
اجللسة العامة.
 -46و اجللس ا ا ا ااة  ،3174املعق ا ا ا ااودة  7حزيران/يوني ا ا ا ااه ،2013
تلق اات اللجن ااة تقري اار جلن ااة الح ااياغة واعتم ااد بح ااتة مؤقت ااة ث ث ااة
مشاريإل مواد الانظر الترع جيم 1-أدانه).
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 -47و اجللس ا ا ا ااا م ا ا ا اان  3193إىل  ،3196املعق ا ا ا ااودة
آب/أغسا ااعس  ،2013اعتما ااد اللجنا ااة التعليقا ااا علا ااى مشا اااريإل
املا اواد الا اايت اعتما اادهتا بحا ااتة مؤقتا ااة الا اادورة احلاليا ااة الانظا اار التا اارع
جيم 2-أدانه).
جيم -نص مشاريع املواد املتعلقـة صـانة مسـؤول الـدو مـ
الواليـة القضـائية اجلنائيـة األجنبيـة الـيت اعتمـدهتا اللجنـة
بصفة مؤقتة حىت اآلن

 -1نن مشاريإل املواد
 -48فيمااا يلاات ناان مشاااريإل امل اواد الاايت اعتماادهتا اللجنااة بحااتة
مؤقتة ح اآلن.
الباب األو
مقدمة
املادة  -1نطاق مشاريع املواد هذه
 -1تســري مشــاريع املــواد هــذه علــى حصــانة مســؤول( )237الــدو مـ
الوالية القضائية اجلنائية لدولة أخرى.
 -2ال ختل مشاريع املواد هذه ابحلصـانة مـ الواليـة القضـائية اجلنائيـة
املمنوح ــة مبوج ــب قواع ــد خاص ــة مـ ـ قواع ــد الق ــانون ال ــدول ،وال س ــيما
احلصـ ــانة الـ ــيت يتمتـ ــع ـ ــا األشـ ــخا املرتبطـ ــون ابلبعثـ ــات الدبلوماسـ ــية،
واملراكـ ــز القنصـ ــلية ،والبعثـ ــات اخلاصـ ــة ،واملنظمـ ــات الدوليـ ــة ،والقـ ــوات
العسكرية لدولة م الدو .
...

__________
ال )237سيخضإل استخدام محعل ”املسؤولون“ ملزيد من الدراسة.
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الباب الثان
احلصانة الشخصية
املادة  -3األشخا

الذي يتمتعون ابحلصانة الشخصية

يتمت ــع رءس ــاء ال ــدو ورءس ــاء احلكوم ــات ووزراء اخلارجي ــة ابحلص ــانة
الشخصية م ارسة الوالية القضائية اجلنائية األجنبية.

املادة  -4نطاق احلصانة الشخصية
 -1يتمتع رءساء الدو ورءساء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة ابحلصـانة
الشخصية أثناء شهلهم املنصب فقط.
 -2تهطي هذه احلصانة الشخصية مجيع األفعا اليت يقوم ـا رءسـاء
الدو ورءساء احلكومات ووزراء اخلارجيـة ،بصـفة شخصـية أو ر،يـة ،قبـل
شهلهم املنصب أو أثناءه.
 -3ال خيــل وقــف احلصــانة الشخصــية بتطبيــق قواعــد القــانون الــدول
املتعلقة ابحلصانة املوضوعية.

 -2ناان مشاااريإل امل اواد والتعليقااا عليهااا الاايت اعتماادهتا
اللجنة بحتة مؤقتة دورهتا اخلامسة والستي
 -49فيمااا يلاات ناان مشاااريإل امل اواد ،مااإل التعليقااا عليهااا ،الاايت
اعتمدهتا اللجنة بحتة مؤقتة دورهتا اخلامسة والستي.
الباب األو
مقدمة

املادة  -1نطاق مشاريع املواد هذه
 -1تس ــري مش ــاريع امل ــواد ه ــذه عل ــى حص ــانة مس ــؤول
الدو م الوالية القضائية اجلنائية لدولة أخرى.

()238

 -2ال ختل مشاريع املواد هذه ابحلصانة م الوالية القضائية
اجلنائي ــة املمنوح ــة مبوج ــب قواع ــد خاص ــة مـ ـ قواع ــد الق ــانون
الدول ،وال سـيما احلصـانة الـيت يتمتـع ـا األشـخا املرتبطـون
ابلبعث ــات الدبلوماس ــية ،واملراك ــز القنص ــلية ،والبعث ــات اخلاص ــة،
واملنظمات الدولية ،والقوات العسكرية لدولة م الدو .
...

التعليق
الُ )1خحا اان مشا ااروع املا ااادة  1لتحديا ااد نعا اااق مشا اااريإل املا اواد
املتعلق ا ااة اح ا ااانة مس ا ااؤويل ال ا اادول م ا اان الوالي ا ااة القض ا ااائية اجلنائي ا ااة
األجنبيااة .وهااو ياادمج مااادة واحاادة املنظااور الثنااائت الااذ اناات

__________
ال )238مثله.
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املق ااررة اخلاص ااة ق ااد اقرتحت ااه األس اااس م ااادتي منتح االتيال.)239
وتوضا التقاارة  1احلاااال الاايت تنعبااق عليهااا مشاااريإل امل اواد ،بينمااا
تتضاامن التقاارة  2بناادا وقائيااا ،أو بناادا ل ا ”عاادم اإلخ ا ل“ ،يع ا ّدد
احلاال اليت لضإل ،مبقتضى القانون الدويل ،لنظم خاصة ال تتأثر
املاض ا اات إىل
مبش ا اااريإل امل ا اواد ه ا ااذه .و ان ا اات اللجن ا ااة ق ا ااد جل ا ااأ
أساليب ا لتعيي هذا البعاد الثناائت لنعااق جمموعاة مان مشااريإل
هااذه احلالااة أنااه ماان األفضاال اجلمااإل بااي
امل اوادال ،)240لينهااا رأ
البعدين حيم واحد ،وخحوصا ملا ذلك من فائدة تتمثل
تيس معاجلاة البعادين معاجلاة متزامناة إطاار ماادة واحادة .ويُغاين
ذلا ا ااك أيضا ا ااا عا ا اان االسا ا ااتعانة بتعبا ا ا ا ما ا اان قبيا ا اال ”ال تسا ا اار “
و”تسااتثين“ و”ال ت ااؤثر“ عن اوان مااادة مس ااتقلة ،وه اات تعب ا ا
ي اارى بع ا أعض اااء اللجن ااة أهن ااا ال تنس ااجم انس ااجاما اتم ااا م ااإل بن ااد
”عدم اإلخ ل“.
ال )2واا ا اادد التقا ا اارة  1نعا ا اااق تعبيا ا ااق مشا ا اااريإل املا ا اواد بعا ا ااده
اإلجيايب .ولتحقيق هذه الغاياة ،قارر اللجناة أن تساتخدم هاذه
التقرة عبارة ”تسر مشاريإل املاواد هاذه علاى“ ،وهات الحايغة الايت
اسا ا ااتُخدمت حا ا ااديثا مشا ا اااريإل ما ا اواد أخا ا اارى اعتما ا اادهتا اللجنا ا ااة
وتضمنت حيما يش إىل نعاق تعبيقهاال.)241
وماان جه ااة أخ اارى ،رأ اللجنااة أن ااه ينبغ اات اديااد نع اااق تعبي ااق
مشاريإل املواد أببسط أسلوب ين ،اياث ياوفر إطاارا لبقياة مشااريإل
املاواد وال يااؤثر القضااااي األخاارى أو يتضاامن حيمااا مساابقا بشااأن
القضااي األخرى اليت ستعاجلها اللجنة فيما بعد أحيام أخرى من
__________
ال )239انظاار التقرياار الثااان للمقااررة اخلاصااة ال ،)A/CN.4/661مشااروعت املااادتي
 1و .2انظر أيضا التقرا  34-19من نتس التقرير.
ال )240مش ا اااريإل امل ا اواد املتعلق ا ااة اح ا اااان ال ا اادول و تلياهت ا ااا م ا اان الوالي ا ااة
القضائية ،وهت مشااريإل ماواد اعتمادهتا اللجناة دورهتاا الثالثاة واألربعاي الحولياة
 ،1991اجمللاد الثاان الاجلاازء الثاان) ،التقارة  ،)28اختااار اللجناة أن تعاا البعااد
الثنااائت للنعاااق مشااروعت مااادتي منتحاالي ،وانعيااس ذلااك هنايااة املعاااف
عااام  2004الانظاار اتتاقيااة األماام املتحاادة حلحاااان
االتتاقيااة الاايت اعتُمااد
الدول و تلياهتا من الوالية القضائية ،قرار اجلمعية العاماة  38/59املاؤر  2اانون
األول/ديساامرب  ،2004املرفااق ،املااادتي  1و .)3أمااا اتتاقيااة فيينااا لتمثياال الاادول
ع قاهتا ااا ما ااإل املنظما ااا الدوليا ااة ذا العا ااابإل العا اااملت اللعا ااام  )1975واتتاقيا ااة
ق ااانون اس ااتخدام اجمل ااار املائي ااة الدولي ااة األغ اراض غ ا امل حي ااة اللع ااام )1997
القا ارار اجلمعيا ااة العاما ااة  229/51املا ااؤر  21أاير/ما ااايو  ،1997املرفا ااق) ،فقا ااد ُحا ادد
النعاق مبختلف جوانبه ماادة واحادة تشا أيضاا إىل الانظم اخلاصاة .وبارغم أن
مشاااريإل املاواد املتعلقااة بعاارد األجانااب الاايت اعتماادهتا اللجنااة الق اراءة األوىل
عا ااام  2012الحوليا ااة  ،2012اجمللا ااد الثا ااان الاجلا اازء الثا ااان) ،التقا اارة  )45تناولا اات
النعاق بدورها مادة واحدة تتألف من فقرتي ،ف ن مشاريإل املواد تلاك تشامل
أحيام ااا مس ااتقلة أخ اارى يتمث اال الغ اارض منه ااا إبق اااء بع ا ال اانظم اخلاص ااة
نعاق حمدد.
ال )241استُخدمت هذه الحيغة ،علاى سابيل املثاال ،مشاروع املاادة  1مان
مشاريإل املواد املتعلقة بعرد األجانب.
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

الاانن .وعليااه ،قاارر اللجنااة وضااإل إاااارة وصااتية إىل النعاااق تااذ ر
فيها العناصر الواردة عنوان املوضوع نتسه .وللسبب نتسه ،قرر
اللجنة أن اذف من اديد نعاق التعبيق عبارة ”من ارساة“ الايت
ان اات املق ااررة اخلاص ااة ق ااد اقرتحته ااا البداي ااة .فق ااد فس اار ع اادد م اان
أعضاااء اللجنااة هااذه العبااارة بعاارق خمتلتااة ،باال متناقضااة أحياااان ،ماان
حيااث نتائجهااا فيمااا يتعلااق بتحديااد نعاااق الواليااة القضااائية اجلنائي ااة
األجنبي ا ا ااة .وأُخا ا ا ااذ احلسا ا ا اابان أيضا ا ا ااا أن عبا ا ا ااارة ”ما ا ا اان ارسا ا ا ااة“
مساتخدمة مشااريإل ماواد أخارى صااغتها املقاررة اخلاصاةال .)242ولاذا
رأ اللجن ااة أن العب ااارة غا ا ض اارورية لتحدي ااد النع اااق الع ااام لتعبي ااق
مشا اااريإل املا اواد ،وأبقا اات عليها ااا السا ااتخدامها مواضا ااإل أخا اارى ما اان
مشاريإل املواد ييون مياهنا فيها أنسبال.)243
ال )3وتغع ا اات التقا ا اارة  1العناص ا اار الث ثا ا ااة احملا ا ا ِّددة للغا ا اارض ما ا اان
مشااريإل املاواد ،وهات الأ) ماان هاام األااخا املتمتعااون سحلحااانة؟
المسا ااؤولو الا اادول)؛ والب) ما ااا ها ااو نا ااوع الواليا ااة القضا ااائية املتا ااأثرة
سحلحاانة؟ الالوالياة القضاائية اجلنائياة)؛ والج) ماا هاو امليادان الااذ
ُمت َارس فيه هذه الوالية القضاائية اجلنائياة؟ الالوالياة القضاائية اجلنائياة
لدولة أخرى).
ال )4وفيما يتعلق سلعنحار األول ،اختاار اللجناة ححار مشااريإل
املاواد احلحاانة ماان الوالياة القضاائية اجلنائيااة األجنبياة الايت جيااوز أن
يتمت ااإل هب ااا األا ااخا ال ااذين ةثل ااون دول ااة أو يتح ارفون سمسه ااا .و
األعم ااال الس ااابقة للجن ااة ،أا ا إىل األا ااخا املتمتع ااي سحلح ااانة
مبح ااعل ”املس ااؤولون“ال .)244غ ا أن اس ااتخدام ه ااذا املح ااعل  ،وم ااا
يقابله سللغاا األخارى ،قاد أاثر بعا املشاا ل الايت وجهات املقاررة
اخلاصة االنتباه إليها تقريريهاال ،)245وأاار إليها أيضا بع أعضاء
اللجنة .وينبغت أوال م حظة أن املحاعلحا املساتخدمة خمتلاف
النسا اللغويااة غا قابلااة ألن حياال بعضااها حماال بعا وغا مرتادفااة.
وينبغت أن يؤخذ احلسبان أيضا أن هذه املحعلحا غ م ئماة
سلضاارورة ل اااارة إىل اال اااخن تنعبااق عليااه مشاااريإل املاواد هااذه.
وعليااه ،تعتاارب اللجنااة أن تعريااف ”املسااؤول“ الومااا يقابلااه اللغااا
__________
ال )242انظر ،علاى وجاه اخلحاو  ،مشاروعت املاادتي 3الب) و 4بحايغتهما
األصلية اليت اقرتحتها املقررة اخلاصة تقريرها الثان ال ،A/CN.4/661التقاراتن
 46و.)67
ال )243انظ اار مش ااروع امل ااادة  3حس اابما اعتمدت ااه اللجن ااة الاألا ااخا ال ااذين
يتمتعون سحلحانة الشخحية).
ال )244فيما يلت اليلما املستخدمة خمتلف اللغا ”“funcionarios
الاإلسابانية) و” “officialsالاإلنيليزياة) و” “должностное лицоالالروساية)
و” “官员الالح ا ا ا ا ا ا ا ااينية) و’’املس ا ا ا ا ا ا ا ااؤولون‘‘ الالعربي ا ا ا ا ا ا ا ااة) و”“représentants
الالترنسية).
ال )245انظر التقرير األويل للمقررة اخلاصة ،حولية  ،2012اجمللد الثان الاجلازء
األول) ،الوثيق ا ا ا ااة  ،A/CN.4/654التق ا ا ا اارة 66؛ انظ ا ا ا اار أيض ا ا ا ااا تقريره ا ا ا ااا الث ا ا ا ااان
ال ،)A/CN.4/661التقرة .32

األخا اارى) ،و ا ااذلك البا اات املحا ااعلحا الا اايت ينبغا اات اسا ااتخدامها
ل اااارة إىل األاااخا الااذين تنعبااق علاايهم احلحااانة ،مهااا مسااألتان
تتعلبان دراسة تتحيلية ،وهت دراسة اقرتحت املقررة اخلاصة إجراءها
مرحلاة الحقااة ،وخباصااة فيمااا يتحاال بتحلياال احلحااانة املوضااوعية.
وبناء علاى ذلاك ،قارر اللجناة ،املرحلاة احلالياة مان األعماال ،أن
تستمر استخدام املحعلحا األصالية ،علاى أن يُعااد النظار فيهاا
الحقا .وهلذا السابب ،أُدرجات احلاااية الاواردة نان التقارة  1مان
مش ااروع امل ااادة  .1وجي اب أن يي ااون متهوم ااا أن ه ااذا ال ااتحت يس اار
أيضا على استخدام محعل ”املسؤول“ التعليقا .
ال )5واثنياا ،قارر اللجناة أن احار نعااق مشااريإل املاواد هاذه
احلح ااانة م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة .ول اايس املقح ااود م اان مش ااروع
املااادة احلااايل وضااإل تعريااف ملتهااوم الواليااة القضااائية اجلنائيااة ،وهااو مااا
تنظ اار في ااه اللجن ااة س ااياق مش ااروع م ااادة آخ اارال .)246غ ا أن اللجن ااة
انقشت نعاق ”الوالياة القضاائية اجلنائياة“ فيماا يتعلاق سألفعاال الايت
سيشااملها هااذا املتهااوم ،وخباصااة فيمااا يتحاال بتوساايإل نعاااق احلحااانة
ليشمل أفعاال معينة ترتبط ارتباطا وثيقا مبتهوم احلرمة الشخحية ،مثل
إلقاااء القااب علااى فاارد أو احتج ااازه .ومااإل وضااإل ذلااك االعتب ااار،
ورهنااا سلتعااورا ال حقااة معاجلااة اللجنااة هلااذه املسااألة ،ينبغاات أن
تُتهاام اإلاااارة إىل الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة ،ألغاراض اديااد
نع اااق تعبي ااق مش اااريإل امل اواد ه ااذه ،عل ااى أهن ااا تع ااين جمموع ااة األفع ااال
املرتبعا ااة سلعمليا ااا القضا ااائية الا اايت ييا ااون الغا اارض منها ااا ها ااو اديا ااد
املسؤولية اجلنائية لترد من األفراد ،مبا ذلك األفعال القسرية اليت قد
متارس ضد األاخا املتمتعي سحلحانة هذا السياق.
َ
ال )6واثلثا ،قارر اللجناة ححار نعااق تعبياق مشااريإل املاواد
احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة ”األجنبيااة“ ،أ تلااك الاايت
تعياس الع قاا األفقياة باي الاادول .وهاذا يعاين أن مشااريإل املاواد
س ااتُعبق فق ااط فيم ااا يتعل ااق سحلح ااانة م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة
”لدولة أخرى“  .وعليه ،ف ن احلحانة أمام احملا م اجلنائية الدولية،
وهاات حمااا م لضااإل لنظااام قااانون خااا هبااا ،سااتبقى خااارج نعاااق
تعبيق مشاريإل املواد .وجيب أن يُتهام هاذا االساتثناء علاى أناه يعاين
أن أاي ماان القواعااد الاايت اياام احلحااانة أمااام هااذه احملااا م لاان تتااأثر
مبضمون مشاريإل املواد احلالية.
ومإل ذلك ،فقد أث مسألة ضرورة النظر املشيلة اخلاصاة
ال ا اايت يعرحه ا ااا م ا ااا يُع ا اارف سحمل ا ااا م اجلنائي ا ااة املختلع ا ااة أو املدول ا ااة.
وأُث  ،سملثل ،مسألة ما قد ييون ل لتزاما الدولية القائمة اليت

__________
ال )246ينبغ ا اات أن يؤخ ا ااذ احلس ا اابان أن املق ا ااررة اخلاص ا ااة ص ا اااغت مش ا ااروع
تعريف للوالية القضائية اجلنائية تقريرها الثان سياق مشروع ماادة بشاأن
التعاااريف ال ،A/CN.4/661مش ااروع امل ااادة  .3انظاار أيض ااا التق ارا  41-36م اان
التقرير نتسه) .وقد أحيال مشاروع املاادة هاذا إىل جلناة الحاياغة ،وبعاد مناقشاة
مستتيضة قرر جلنة الحياغة تناوله بحورة تدرجيية على امتاداد فارتة السانوا
اخلمس وعدم الاذ قرار بشأنه حاليا.

حصانة مسؤول الدو م الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

تتاارض علااى الاادول أن تتعاااون مااإل احملااا م اجلنائيااة الدوليااة ماان أثاار
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.
ال )7وجيا ااب التشا ااديد علا ااى أن التقا اارة  1تشا ا إىل ”[الا اا]ححانة
[ ]...مان الواليااة القضاائية اجلنائيااة لدولاة أخاارى“ .واساتخدام لتظااة
”م اان“ ينش اائ ص االة ب ااي مته ااومت ”احلح ااانة“ و”الوالي ااة القض ااائية
اجلنائي ااة األجنبي ااة“ الأو الوالي ااة القض ااائية لا ا ”دول ااة أخ اارى“) ،وه اات
صلة جيب أخذها احلسبان علاى النحاو الا زم .وفيماا يتعلاق هباذه
النقع ااة ،ت اارى اللجن ااة أن هن اااك ترابع ااا وثيق ااا ب ااي مته ااومت احلح ااانة
والوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة األجنبي ااة ال ةي اان فه اام احلح ااانة بش اايل
جم اارد ب اادون ربعه ااا بوالي ااة قض ااائية جنائي ااة أجنبي ااة ،وه اات والي ااة ،رغ اام
وجوده ااا ،ل اان مت ا َاارس م اان جان ااب دول ااة احمليم ااة ،والس اابب ذل ااك
هو  -اديدا  -وجود احلحانة .وبعبارة أخرى ،و ما ذ ار حميماة
الع اادل الدولي ااة ،ف ن ااه ”حيثم ااا تي ااون للدول ااة والي ااة قض ااائية مبوج ااب
القانون الدويل فيما يتعلق مبسألة معينة ،و تلك احلالة فقاط ،ةيان
أن تُعرمب إايالية احلحاان فيما يتحل مبمارسة تلك الوالية“ال.)247
ال )8وتعترب اللجناة احلحاانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة
ححااانة إجرائيااة بعبيعتهااا .وعليااه ،ال ةياان أن تشاايل احلحااانة ماان
الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبي ااة وساايلة السااتثناء املسااؤولية اجلنائي ااة
لت ا اارد يتمت ا ااإل سحلح ا ااانة م ا اان اخلض ا ااوع للقواع ا ااد املوض ا ااوعية للق ا ااانون
اجلنااائت ،وهاات مسااؤولية تظاال سلتااايل قائمااة ،بحاارف النظاار عاان ااون
الدولا ااة ال تسا ااتعيإل ،عا اان طريا ااق ارسا ااة واليتها ااا القضا ااائية ،أن تُقا اارر
وجود هذه املسؤولية حلظة حمددة وفيما يتعلق بشخن بعيناه .بال
على العيس ،ال تعدو احلحانة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية
أن تيااون جماارد عااائق أو حاااجز إجرائاات أمااام ارسااة الواليااة القضااائية
اجلنائي ااة لدولا ااة ما اان الا اادول ضا ااد مس ااؤويل دولا ااة أخا اارى .وقا ااد أيا ااد
ال)248
حميم ااة الع اادل الدولي ااة ه ااذا املوق ااف قض ااية م ااذ رة االعتق ااال ،
وهو املوقف املتّبإل غالبية ارسا الدول و التقه.
ال )9وتش التقرة  2إىل احلاال اليت توجد فيها قواعاد خاصاة مان
قواع ااد الق ااانون الا اادويل تتعل ااق سحلحا ااانة م اان الواليا ااة القض ااائية اجلنائيا ااة
األجنبية .وأ ثر جتليا فئة القواعد اخلاصة هذه اهرة وذ را تتمثل

__________
الArrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the )247
.Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 19, para. 46
انظ اار أيض ااا تعلي ااق اللجن ااة عل ااى امل ااادة  6م اان مش اااريإل امل اواد املتعلق ااة اح اااان
الا اادول و تلياهتا ااا ما اان الواليا ااة القضا ااائية ،وخباصا ااة التقا ارا ما اان ال )1إىل ال)3
الحولية  ،1991اجمللد الثان الاجلزء الثان).)53 ،
ال.Arrest Warrant of 11 April 2000 (see previous footnote), para. 60 )248
وقد الذ حميمة العدل الدولية املوقف نتساه فيماا يتعلاق احاانة الادول see

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

.intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at paras. 58 and 100
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نظام االمتيازا واحلحاان املمنوحة مبوجب القانون الدويل للمووتي
الدبلوماساايي واملااووتي القنحاالييال .)249غا أن هناااك أمثلااة أخاارى
القا ااانون الا اادويل املعاصا اار ،سا اواء ما ااا يسا ااتند منا ااه إىل املعاها اادا أو إىل
العرف ،ترى اللجنة أنه ينبغت أيضا أخذها احلسبان ألغراض اديد
نعاااق تعبيااق مشاااريإل املاواد احلاليااة .وفيمااا يتعلااق بتلااك الاانظم اخلاصااة،
تعتارب اللجنااة أهناا نظاام قانونياة راسااخة القاانون الاادويل وأناه ينبغاات أال
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
سياق خمتلف ،وأاار إليها اديدا املادة  3املعنونة ”االمتيازا
واحلحاان اليت ال تتأثر هبذه املواد“ال.)250
وقد حدد اللجنة الع قاة باي نظاام ححاانة مساؤويل الادول مان
الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة األجنبي ااة ال اوارد مش اااريإل امل اواد وب ااي ال اانظم
اخلاصا ااة املا ااذ ورة إبدراج بنا ااد وقا ااائت التقا اارة  ،2ومبوجا ااب ها ااذا البنا ااد
”ال ُلل“ أحيام مشاريإل املواد احلالية مبا هو مقرر الانظم اخلاصاة؛
واستخدمت اللجنة هنا الحاياغة الايت سابق هلاا اساتخدامها مشااريإل
املواد املتعلقة احاان الدول و تلياهتا من الوالية القضائية.
ال )10واس ا ااتخدمت اللجن ا ااة عب ا ااارة ”القواع ا ااد اخلاص ا ااة“ م ا ارادف
لعبااارة ”الاانظم اخلاصااة“ الاايت اسااتخدمتها عملهااا السااابق .وعلااى
تعرف متهوم ”النظام اخلا “ ،ينبغت توجياه
الرغم من أن اللجنة مل ّ
االهتمام إىل استنتاجا فرياق الدراساة املعاين بتجازؤ القاانون الادويل،
وخباصا ااة االسا ااتنتاجان  2و3ال .)251وألغا اراض مشا اااريإل املا اواد احلاليا ااة،
تقحااد اللجن ااة بعبااارة ”القواع ااد اخلاصااة“ القواع ااد الدوليااة ،املس ااتندة
إىل املعاهدا أو إىل العرف ،اليت تنظم احلحانة من الوالية القضائية
اجلنائيا ااة األجنبيا ااة املمنوحا ااة ألاا ااخا ما ارتبعي أبنشا ااعة متا ا َاارس
جم اااال حم ااددة م اان جم اااال الع ق ااا الدولي ااة .وت اارى اللجن ااة ه ااذه
”القواعا ااد اخلاصا ااة“ بوصا ااتها قواعا ااد تتعا ااايش ما ااإل النظا ااام احملا اادد
حالااة وجااود
مشاااريإل املاواد احلاليااة ،علااى أن يعباق النظااام اخلااا
أ تعااارض بااي النظاااميال .)252وعلااى أ األحاوال ،تعتاارب اللجنااة أن
النظم اخلاصة املعنية هت فقط النظم املنشأة مبقتضى ”قواعاد القاانون
__________
ال )249انظ اار اتتاقي ااة فيين ااا للع ق ااا الدبلوماس ااية اللع ااام  ،)1961امل ااادة ،31
واتتاقية فيينا للع قا القنحلية اللعام  ،)1963املادة .43
ال )250انظر حولياة  ،1991اجمللاد الثاان الاجلازء الثاان) ،50-48 ،التعلياق
على املادة .3
ال )251انظر حولية  ،2006اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .251
ال )252أاااار اللجنااة إىل هااذا اجلانااب ،معاارض تعليقهااا علااى املااادة  3ماان
مشاريإل املواد املتعلقة احاان الدول و تلياهتا من الوالياة القضاائية ،سلعباارا
التالي ااة ”القح ااد م اان ه ااذه امل ااادة ه ااو [ع اادم املس اااس با ا]النظم اخلاص ااة القائم ااة،
خاصة فيما يتعلق سألاخا املرتبعي سلبعثا املذ ورة فيها“ الحولياة ،1991
اجملل ا ااد الث ا ااان الاجل ا اازء الث ا ااان) ،49 ،التق ا اارة ال )5م ا اان التعلي ا ااق) .انظ ا اار أيض ا ااا
التقرة ال )1من نتس التعليق.
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

الا اادويل“؛ وه ا ااذه اإلاا ااارة إىل الق ا ااانون ال ا اادويل ها اات إا ا ااارة أساس ا ااية
ألغراض اديد نعاق بند ”عدم اإلخ ل“ال.)253
ال )11وتتعلق النظم اخلاصة املدرجة التقرة  2بث ثاة جمااال مان
جماال املمارسة الدولية حادد فيهاا القواعاد ِ
املنظماة للححاانة مان
ُ
الواليا ااة القضا ااائية اجلنائيا ااة األجنبيا ااة ،وها اات الأ) وجا ااود دولا ااة بلا ااد
أجن ا ع اان طري ااق البعث ااا الدبلوماس ااية واملرا ااز القنح االية والبعث ااا
اخلاصة؛ والب) خمتلاف أنشاعة التمثيال وغ هاا مان األنشاعة املرتبعاة
سملنظما الدولية؛ والج) وجود قوا عسيرية لدولة مان الادول
بلاد أجنا  .وسلارغم ماان أنااه ةيان اجملاااال الث ثاة مجيعهااا اديااد
القواعد التعاهدية املنشئة لنظام احلحانة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة
األجنبيااة ،مل جتااد اللجنااة ضاارورة ألن تاادرج التقاارة  2إاااارة صاارحية
إىل تلك االتتاقيا والحيوك الدوليةال.)254
وتشاامل اجملموعااة األوىل القواعااد اخلاصااة املتعلقااة سحلحااانة ماان
الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة األجنبي ااة املمنوح ااة لألا ااخا املا ارتبعي
أبداء مهااام التمثياال أو محايااة محاااا الدولااة دولااة أخاارى ،س اواء
بش اايل دائ اام أو غ ا دائ اام ،أثن اااء ارتب اااطهم ببعث ااة دبلوماس ااية أو
مر ااز قنحاالت أو بعثااة خاصااة .وتاارى اللجنااة أن القواعااد ال اواردة
اتتاقية فيينا للع قا الدبلوماسية واتتاقية فيينا للع قا القنحلية
واتتاقياة البعثاا اخلاصاة ،سإلضاافة إىل قواعاد القاانون العاار ذا
الحلة ،تدخل نعاق هذه التئة.
وتش اامل اجملموع ااة الثاني ااة القواع ااد اخلاص ااة الس ااارية عل ااى احلح ااانة
من الوالية القضائية اجلنائية اليت يتمتإل هبا األفراد املرتبعون بنشاط له
ع قة مبنظمة دولية أو يتم إطار منظمة دولية .وتشمل هذه التئاة
القواعااد اخلاصااة الاايت تساار علااى األاااخا املارتبعي ببعثااا لاادى
منظمااة دوليااة أو علااى الوفااود املرساالة إىل أجهاازة املنظمااا الدوليااة أو
ال)255
درج
إىل املؤمترا الدولية  .وترى اللجنة أنه ال توجد ضرورة ألن تاُ َ
هااذه التئااة ماان فئااا القواعااد اخلاصااة القواعا ُاد الاايت تساار بحااورة
عامة على املنظما الدولية ذاهتا .وماإل ذلاك ،تعتارب اللجناة أن هاذه
التئة تشمل فع القواعد السارية على الو ء التابعي ملنظمة دولية،
وخباصا ااة احلا اااال الا اايت تضا ااإل فيها ااا الدولا ااة الو يا اال اا اات تحا اارف
__________
ال )253أدرجا اات اللجنا ااة أيضا ااا إاا ااارة إىل القا ااانون الا اادويل املا ااادة  ،3املا ااذ ورة
أعا ه ،ماان مشااريإل املاواد املتعلقاة احاااان الادول و تلياهتااا مان الواليااة القضااائية.
وينبغت اإلاارة إىل أن اللجناة قاد وجهات االنتبااه ،بحاورة خاصاة ،إىل هاذه الحايغة
تعليقها على مشروع املادة ،وخحوصا التقرتي ال )1وال )3من التعليق.
ال )254جي ا ا ااب أال يغي ا ا ااب ع ا ا اان األذه ا ا ااان أن اللجن ا ا ااة مل ت ا ا اذ ر أيض ا ا ااا ه ا ا ااذه
مش اااريإل امل اواد املتعلق ااة اح اااان ال اادول و تلياهت ااا م اان الوالي ااة
االتتاقي ااا
القضائية .ومإل ذلك ،أاار التعلياق علاى مشاروع املاادة  3ال التقارة ال )2مناه)
إىل اجمل ا اااال ال ا اايت توج ا ااد فيه ا ااا ه ا ااذه ال ا اانظم اخلاص ا ااة ،وذ ا اار بوض ا ااومب بع ا ا
االتتاقيا املنشئة هلذه النظم.
ال )255هاذه القائمااة معابقااة للقائمااة الاايت سابق للجنااة وضااعها التقاارة 1الأ) ماان
املادة  3من مشاريإل املواد املتعلقة احاان الدول و تلياهتا من الوالية القضائية.

املنظم ااة ويظ اال الو ي اال متمتع ااا مبر ااز مس ااؤول الدول ااة أثن اااء الت اارتة ال اايت
يعماال فيهااا سساام املنظمااة ولحاااحلها .وفيمااا يتعلااق هبااذه التئااة الثانيااة
م اان فئ ااا ال اانظم اخلاص ااة ،أخ ااذ اللجن ااة حس ااباهنا اتتاقي ااة فيين ااا
لتمثيال الادول ع قاهتاا مااإل املنظماا الدولياة ذا العاابإل العاااملت
واتتاقيا ا ااة امتيا ا ااازا األما ا اام املتحا ا اادة وححا ا اااانهتا واتتاقيا ا ااة امتيا ا ااازا
الو اااال املتخححااة وححاااانهتا ،سإلضااافة إىل مااا سااوى ذلااك ماان
القواعد التعاهدية والقواعد العرفية السارية هذا اجملال.
وتشامل اجملموعاة الثالثاة مان القواعاد اخلاصاة تلاك القواعاد الايت
مت اان احلح ااانة م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة لألا ااخا امل ارتبعي
سلق اوا العساايرية لدولااة ماان الاادول واملوجااودين دولااة أجنبيااة.
وتش اامل ه ااذه التئ ااة اجملموع ااة اليامل ااة م اان القواع ااد املن ِظم ااة لتمر ااز
أراض اات دول ااة اثلث ااة ،ول اايس ذل ااك فحس ااب ،ب اال تش اامل
الق اوا
أيضاا القواعااد الاواردة اتتاقااا مر ااز القاوا والقواعااد الاواردة
اتتاقا ااا املقا اار أو اتتاقا ااا التعا اااون العسا ااير الا اايت تتنا اااول متر ا ااز
القاوا  .وتشاامل هااذه التئااة أيضااا االتتاقااا املربمااة بشااأن أنشااعة
القوا العسيرية القح ة األجل دولة أجنبية.
ال )12وقائمة القواعد اخلاصة اليت ورد وصاتها التقارة  2مقيادة
بعبارة ”وال سيما“ للداللة علاى أن البناد الوقاائت ال يسار ححارا
على هذه القواعد اخلاصة .و هذا الحدد ،وجه عدد من أعضااء
اللجنا ااة االنتبا اااه إىل أنا ااه قا ااد توجا ااد املمارسا ااة قواعا ااد خاصا ااة
جما اااال أخا اارى ،وخباصا ااة فيما ااا يتعلا ااق إبنشا اااء مؤسسا ااا ومرا ا ااز
إقلايم دولااة
أجنبياة للتعااون االقتحاااد والتقاين والعلمات والثقاا
من الدول ،وذلك عاادة سالساتناد إىل اتتاقاا مقار خاصاة .ورغام
قبااول اللجنااة بحااورة عام ااة لوجااود هااذه ال اانظم اخلاصااة ،ف هنااا مل ت اار
ضرورة لذ رها التقرة .2
إميانيا ااة
ال )13وأخا ا ا ،ينبغا اات اإلا ااارة إىل أن اللجنا ااة نظ اار
تض اامي التق اارة  2املمارس ااة ال اايت مت اان مبقتض اااها دول ااة م اان ال اادول،
بحورة انترادية ،مسؤوال أجنبيا ححانة من الوالية القضائية اجلنائية
األجنبي ااة .غ ا أن اللجن ااة ق اارر ع اادم إدراج تل ااك املمارس ااة .ورمب ااا
يعاااد النظاار هااذه املسااألة مرحلااة الحقااة ماان مراحاال النظاار
األعمال املتعلقة هبذا املوضوع.
ال )14ومن جهة أخرى ،رأ اللجنة أن صياغة التقرة  2ينبغات أن
ت اواز بني ااة التق اارة  1م اان مش ااروع امل ااادة .وجي ااب إذن أال يغي ااب ع اان
األذها ااان أن مش ا اااريإل امل ا اواد احلالي ا ااة تش ا ا إىل احلحا ااانة م ا اان الوالي ا ااة
القض ااائية اجلنائيا ااة األجنبيا ااة لا اابع األاا ااخا الا ااذين يُعلا ااق علا اايهم
وصا ااف ”املس ا ااؤولي“ ،وأن ه ا ااذا العنحا اار ال ا ااذايت ينبغ ا اات سلت ا ااايل أن
ي ا اانعيس أيض ا ااا بن ا ااد ”ع ا اادم اإلخ ا ا ل“ .وهل ا ااذا الس ا اابب ،تش ا ا
التقرة  2صراحة إىل ”األاخا املرتبعون“ .وقد استُخدمت عبارة
”األاا ااخا املرتبعا ااون“ اتسا اااقا ما ااإل املحا ااعلحا املسا ااتخدمة
اتتاقية األمم املتحدة حلحاان الدول و تلياهتا من الوالية القضائية
الاملااادة  .)3وساايتوقف نعاااق انعباااق عبااارة ”األاااخا املرتبعااون“
على مضامي القواعد احمل ِّددة للنظام اخلا الذ يسر على هؤالء

حصانة مسؤول الدو م الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

األاااخا ؛ وهلااذا ،ال ةياان مباادئيا وضااإل تعريااف واحااد هلااذه التئااة.
ويساار هااذا أيضااا فيمااا يتعلااق سملااووتي املاادنيي امل ارتبعي سلق اوا
درجوا النظاام اخلاا إال
العسيرية لدولة من الادول ،فهاؤالء لان ياُ َ
ل حالة.
احلدود اليت يقررها الحك القانون السار
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واثني ا ا ااا ،جي ا ا ااب أن ي ا ا ااتمين ه ا ا ااؤالء املس ا ا ااؤولون م ا ا اان أداء مه ا ا ااامهم
دون عراقيا ا ا االال .)257وال يها ا ا اام ما ا ا ااا إذا ا ا ا ااانوا ما ا ا اان ما ا ا اواطين الدولا ا ا ااة
الا اايت يتقلا اادون فيها ااا منحا ااب رئا اايس الدولا ااة أو رئا اايس احليوما ااة أو
وزير اخلارجية.

ال )15واجلماإل بااي عباااريت ”األاااخا املرتبعااون“ و”[الاا]قواعد
[الا]خاصة“ أمر أساست ادياد نعااق ومعاذ البناد الوقاائت ،أو
بنااد ”عاادم اإلخا ل“ ،التقاارة  .2وتعتاارب اللجنااة أن األاااخا
الا ااذين تشا ااملهم ها ااذه التقا اارة الاملووتا ااون الدبلوماسا اايون واملووتا ااون
القنحليون وأعضاء البعثا اخلاصة وو ء املنظما الدولية وأفراد
الق اوا املس االحة لدول ااة م اان ال اادول) يُس ااتبعدون تلقائي ااا م اان نع اااق
تعبيق مشاريإل املواد احلالية ،ليس جملرد انتمائهم إىل تلاك التئاة مان
التقاارة 2
املسااؤولي ،وإ ااا ألن أحااد الاانظم اخلاصااة املشااار إليهااا
ما اان مشا ااروع املا ااادة  1يسا اار علا اايهم وا ااروف معينا ااة .و تلا ااك
الظااروف ،فا ن احلحااانة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة الاايت
ةين أن يتمتإل هبا هؤالء األاخا مبوجب النظم اخلاصة السارية
عليهم لن تتأثر أبحيام مشاريإل املواد احلالية.

ال )3والق ااول أبن رؤس اااء ال اادول يتمتع ااون سحلح ااانة الشخح ااية
لايس حمال نازاع ،فقاد س ذلااك راساخا قواعاد القاانون الاادويل
العاار القائمااة .وسإلضااافة إىل ذلااك ،مثااة اتتاقيااا ا ا تتضاامن
أحياما تش بشيل مباار إىل ححانة رئيس الدولاة مان الوالياة
القضا ااائية .وجت ا ااب اإلاا ااارة ،ه ا ااذا الحا اادد ،إىل التق ا اارة  1م ا اان
املادة  21من اتتاقية البعثاا اخلاصاة الايت تقار صاراحة أبن رئايس
الدول ااة عن اادما ي ارأس بعث ااة خاص ااة يتمت ااإل ،ع ا وة عل ااى م ااا متنح ااه
االتتاقيااة ،سحلحاااان الاايت ةنحهااا القااانون الاادويل ل ارئيس الدولااة
زايرة رمسية .وسملثال ،تشا التقارة  1مان املاادة 50
أثناء وجوده
من اتتاقياة فييناا ل تمثيال الادول ع قاهتاا ماإل املنظماا الدولياة
ذا العابإل العاملت إىل ” احلحاان [األخارى] املمنوحاة مبوجاب
الق ااانون ال اادويل لرؤس اااء ال اادول“  .وعل ااى ذا املن اوال ،ولي اان
جما ااال آخ ا اار ،تتض ا اامن اتتاقي ا ااة األم ا اام املتح ا اادة حلح ا اااان ال ا اادول
و تلياهتا من الوالية القضائية إاارة صرحية ،البناد الوقاائت
التق اارة  2م اان امل ااادة  ، 3إىل احلح اااان املمنوح ااة مبوج ااب الق ااانون
الدويل لرؤساء الدول.

يتمت ـ ــع رءس ـ ــاء ال ـ ــدو ورءس ـ ــاء احلكوم ـ ــات ووزراء اخلارجي ـ ــة
ابحلصانة الشخصية م ارسة الوالية القضائية اجلنائية األجنبية.

وق ااد أُق اار أيض ااا حح ااانة رئ اايس الدول ااة م اان الوالي ااة القض ااائية
اجلنائي ا ااة األجنبي ا ااة الس ا اوابق القض ا ااائية عل ا ااى الح ا ااعيدين ال ا اادويل
والااوطين .وماان ذلااك أن حميمااة العاادل الدوليااة أاااار صاراحة إىل
ححا ااانة رئا اايس الدولا ااة ما اان الواليا ااة القضا ااائية اجلنائيا ااة األجنبيا ااة
قض ااييت م ااذ رة االعتق ااالال )258وبع ا مس ااائل املس اااعدة املتبادل ااة
اجملال اجلنائتال .)259وال بد من التأ يد على أن األمثلة املساتقاة مان
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
رئيس الدولة أو التعليل الذ لخذ به هذه احملا م لتقرير ما إذا

الباب الثان
احلصانة الشخصية

املادة  -3األشخا

الذي يتمتعون ابحلصانة الشخصية

التعليق
ال )1يتضامن مشااروع املاادة  3قائمااة مبساؤويل الدولااة الاذين يتمتعااون
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
نعاقها املوضوعت ،وهو ما ستتناوله مشاريإل مواد أخرى.
ال )2وتا ا اارى اللجنا ا ااة أن هنا ا اااك سا ا ااببي ،سا ا اابب متثيلا ا اات وسا ا اابب
وويتت ،ملن احلحانة الشخحية لرؤساء الدول ورؤساء احليوما
ووزراء اخلارجيااة .فااأوال ،وفقااا لقواعااد القااانون الاادويل ،ةثاال ااااغلو
هااذه املناصااب الث ثااة الدولااة ع قاهتااا الدوليااة اياام مناصاابهم،
مباا ارة ودون احلاجااة إىل تتااوي حماادد ُة ان ماان قِباال الدولااةال.)256

__________
ال )257انظار قضاية ماذ رة االعتقاال

Arrest Warrant of 11 April 2000

__________
ال )256ذ ر حميمة العدل الدولية أنه ”من قواعد القانون الدويل الراساخة
أن يُعتاارب أن رئاايس الدولااة ورئاايس احليومااة ووزياار اخلارجيااة ةثلااون الدولااة جملاارد
أهنام ةارساون مهاامهم“ ال Armed Activities on the Territory of the Congo

 ،(footnote 247 above), paras. 53-54حياث ر از حميمااة العادل الدوليااة
بشيل خا على العنحر الثان فيما يتعلق بوزير اخلارجية.
الArrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above), )258
.para. 51
الCertain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters )259

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

.237, para. 170

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

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

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

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن
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ان اات احلح ااانة م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة تس اار أيض ااا عل ااى
مسؤولي آخرين الدولةال.)260
__________
ال )260لقد استند احملاا م الوطنياة أحياان ثا ة إىل احلحاانة الشخحاية
ل ارئيس الدول ااة م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة األجنبي ااة مس ااوغ لقراراهت ااا بش ااأن
موضااوع الاادعوى والسااتنتاجاهتا القائلااة أبنااه ال ةياان رفااإل دعاااوى جنائيااة ضااد
هاذا الحادد Re Honecker, Federal
رئيس دولة موجاود منحابه .انظار
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,

وتاارى اللجنااة أن احلحااانة الشخحااية لارئيس الدولااة ماان الواليااة
القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة ُمتان ححارا لألاااخا الااذين يشااغلون
هذا املنحب سلتعل ،وأن التسمية اليت تُعلَق على رئيس الدولاة
ل دولة والشروط الايت ييتساب هباا وضاإل رئايس الدولاة ال حاا م
ذ سيادة أو غ ذلك) وما يتسم به املنحب مان طاابإل فارد أو
مجاعت هت أمور غ ذا صلة أبغراض مشروع املادة احلايلال.)261
ال )4واالع ا ارتاف سحلح ا ااانة الشخح ا ااية ل ا ارئيس احليوم ا ااة ووزي ا اار
اخلارجيااة انتااج عاان أن ووائتهمااا متثياال الدولااة س معرتفااا هبااا،
وفقا للقانون الدويل ،بوصتها مشاهبة لوواائف رئايس الدولاة .ومان
اف بيام ا اال الس ا االعا ل ا ارئيس
األمثل ا ااة ال ا اايت ةي ا اان س ا ااوقها االع ا ارت ُ
ال)262
 ،و ااذلك معامل ااة
احليوم ااة ووزي اار اخلارجي ااة إب ارام املعاه اادا
هااذه التئااا الااث ث ماان املسااؤولي علااى قاادم املساااواة ماان حيااث

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

 Division (Spain), decision of 13 December 2007ال اناات احمليمااة قااد
قض اايتي أخا اريي ض ااد في اادل اس اارتو ،ع ااامت 1998
أص اادر حيم ااا اااث
و)2005؛ و Case against Paul Kagame, National High Court, Central
.Investigation Court No. 4 (Spain), Judgment of 6 February 2008
وسملثل ،إطار دعااوى جنائياة وليان هاذه املارة ساياق امل حظاا العاابرة
مناسا ا اابا عديا ا اادة سحلحا ا ااانة
ما ا اان جانا ا ااب القضا ا اااة ،أقا ا اار حما ا ااا م اا ا ا
الشخح ا ااية م ا اان الوالي ا ااة القض ا ااائية اجلنائي ا ااة األجنبي ا ااة بش ا اايل ع ا ااام .و تل ا ااك
القضااااي ،مل تشاار احملااا م الوطنيااة علااى وجااه التحديااد إىل ححااانة رئاايس دول ااة
بعينااه ،إمااا ألن الشااخن قااد أهنااى واليتااه ومل يعااد يشااغل منحااب رئاايس الدولااة
وإما ألنه ليس رئيس دولة ومل يسبق لاه أن اان رئايس دولاة .انظار Pinochet
(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
Catastrophe”,

SOS

“FENVAC

collectifs

d’accidents

victimes

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.2011.140وينبغاات التشااديد علااى أن احملااا م الوطنيااة مل تعلاان قااط أن رئاايس
دولة من الدول ال يتمتإل احانة من الوالية القضائية اجلنائية وأن هاذه احلحاانة هات
حح ااانة اخحا ااية .ويتعا ااي أيض ااا أن يوضا ااإل االعتبا ااار أن احمل ااا م املدنيا ااة ،وها اات
حم ااا م يح اادر عنه ااا ع اادد أ اارب م اان الق ارارا القض ااائية ،تس الّم دوم ااا بتمت ااإل رئ اايس

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

Kline

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
اام اتتاقيااة فيينااا لتمثياال الاادول
ال )261تيتساات أمهيااة هااذا الحاادد أحيا ُ
ع قاهتااا مااإل املنظمااا الدوليااة ذا الع ااابإل العاااملت الالتقاارة  1ماان امل ااادة )50
واتتاقي ااة البعث ااا اخلاص ااة لع ااام  1969الالتق اارة  1م اان امل ااادة  )21ال اايت تش ا إىل
حالة اهليئا اجلماعية اليت متارس مهام رئيس الدولة .ومان جهاة أخارى ،مل تار
اللجنة ضرورة إلدراج إاارة إىل هذه التئة مشاريإل املواد املتعلقة مبنإل اجلرائم
املرتيبااة ضااد املااووتي الدبلوماساايي وغ ا هم ماان األاااخا املتمتعااي امايااة
دوليا ا ا ا ااة واملعاقبا ا ا ااة عليها ا ا ااا الانظا ا ا اار حوليا ا ا ااة  ،1972اجمللا ا ا ااد الثا ا ا ااان ،الوثيق ا ا ا ااة
 312 ،A/8710/Rev.1و ،313التقا ا ا اارة ال )2ما ا ا اان التعليا ا ا ااق علا ا ا ااى مشا ا ا ااروع
املادة  ،)1ومن ت ،مل يُ َشر إليها اتتاقية منإل اجلرائم املرتيبة ضد األااخا
املتمتعي اماية دولية ،مبن فيهم املووتون الدبلوماسيون ،واملعاقبة عليها.
ال )262اتتاقية فيينا لعام  ،1969التقرة 2الأ) من املادة  .7وقد الذ حميمة
الع اادل الدولي ااة موقت ااا اااث بش ااأن ق اادرة رئ اايس الدول ااة ورئ اايس احليوم ااة ووزي اار
اخلارجيااة عل ااى قعااإل الت ازام سساام الدول ااة ماان خ ا ل أفعااال انترادي ااة ال Armed

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

.)(see footnote 256 above), para. 46
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احلماي ااة الدولي ااة املمنوح ااة هل اامال )263وم اان حي ااث مش ااار تهم متثي اال
الدولةال .)264وقد ورد إاارة إىل ححانة رؤسااء احليوماا ووزراء
اخلارجية اتتاقية البعثا اخلاصاة واتتاقياة فييناا لتمثيال الادول
ع قاهت ااا م ااإل املنظم ااا الدولي ااة ذا الع ااابإل الع اااملت ،وأا ا إليه ااا
ض اامنا اتتاقي ااة األم اام املتح اادة حلح اااان ال اادول و تلياهت ااا م اان
الواليا ااة القضا ااائيةال .)265ت إن ذ ا اار وزيا اار اخلارجيا ااة اتتاقيا ااة منا ااإل
اجلارائم املرتيبااة ضااد األاااخا املتمتعااي امايااة دوليااة ،مباان فاايهم
املووتا ااون الدبلوماسا اايون ،واملعاقبا ااة عليها ااا ييتسا اات أمهيا ااة خاصا ااة،
وذلك ألن اللجنة قرر  ،مشاريإل موادها املتعلقة هبذا املوضوع،
عاادم إدراج مسااؤويل احليومااة قائمااة األاااخا الااذين يتمتعااون
سحلمايااة الدوليااةال ،)266إال أن وزياار اخلارجيااة مااذ ور ،مااإل ذلااك،
النن النهائت ل تتاقية الذ اعتمدته الدول.
ومجيااإل األمثلااة سااالتة الااذ ر قااد انبثقاات ماان أعمااال اللجنااة ،وهاات
أعمااال تناولاات عاادة مناساابا مسااألة مااا إذا ااان ماان املستحااوب
ذ ا اار رؤسا اااء الا اادول ورؤسا اااء احليوما ااا ووزراء اخلارجيا ااة ص ا اراحة
الحيوك الدولية .و هذا الحدد ،لوح ِذ ر رئيس الدولة على وجه
التحدي ا ااد امل ا ااادة  3م ا اان اتتاقي ا ااة األم ا اام املتح ا اادة حلح ا اااان ال ا اادول
و تلياهتا من الوالية القضائية ،مإل استبعاد أ إاارة صرحية إىل رئيس

__________
ال )263اتتاقيااة منااإل اجلارائم املرتيبااة ضااد األاااخا املتمتعااي امايااة دوليااة،
مباان فاايهم املووتااون الدبلوماساايون ،واملعاقبااة عليهااا اللعااام  ،)1973التق اارة 1الأ)
من املادة .1
ال )264انظاار ،هبااذا اخلحااو  ،اتتاقيااة البعثااا اخلاصااة ،املااادة  ،21واتتاقيااة
فيين ااا ل تمثي اال ال اادول ع قاهت ااا م ااإل املنظم ااا الدولي ااة ذا الع ااابإل الع اااملت،
املادة .50
ال )265ع ا وة عل ااى اإلا ااارة إىل رئ اايس الدول ااة ،تش ا امل ااادة  21م اان اتتاقي ااة
البعثا اخلاصة إىل رئيس احليومة ووزير اخلارجية ،وإن انت هذه اإلااارا
ترد فقرتي منتحلتي الالتقرة  1تشا إىل رئايس الدولاة ،والتقارة  2تشا إىل
رئ اايس احليوم ااة ووزي اار اخلارجي ااة وأا ااخا آخ ارين رفيع اات املس اتوى) .وتَن ِس اج
على نتس املنوال اتتاقيةُ فيينا لتمثيل الادول ع قاهتاا ماإل املنظماا الدولياة
ذا الع ااابإل الع اااملت ،إذ تش ا ه اات أيض ااا فق اارتي منتح االتي إىل املس ااؤولي
املا ا ااذ ورين .وسملقابا ا اال ،ال تشا ا ا اتتاقيا ا ااة األما ا اام املتحا ا اادة حلحا ا اااان الا ا اادول
و تلياهت ااا ما اان الواليا ااة القض ااائية سالسا اام إال إىل رئا اايس الدول ااة الالتقا اارة  2ما اان
امل ااادة  ،)3ويل اازم أن تُعت اارب التئت ااان األخ اراين م اان املس ااؤولي مش اامولتي مبته ااوم
” ثل ااو الدول ااة“ ال اوارد التق اارة 1الب)’ ‘4م اان امل ااادة  .2انظ اار التق ارتي ال)6
وال )7م اان التعلي ااق عل ااى امل ااادة  3م اان مش اااريإل امل اواد املتعلق اة اح اااان ال اادول
و تلياهت ااا م اان الوالي ااة القض ااائية ،حولي ااة  ،1991اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان)،
التقرة .28
ال )266انظا اار حوليا ااة  ،1972اجمللا ااد الثا ااان ،الوثيقا ااة ،313 ،A/8710/Rev.1
التقاارة ال )3م اان التعلي ااق عل ااى مش ااروع امل ااادة  .1وجي ااب أن يوض ااإل احلس اابان أن
اللجنة قرر عدم إدراج هذه اإلاارة ألنه مل تين مثة ”قاعدة اظى بقبول واسإل
م اان قواع ااد الق ااانون ال اادوىل“ ةي اان االس ااتناد إليه ااا ،ولينه ااا أق اار أبن ”عض ااو
احليومااة حيااق لااه سلعبااإل االسااتتادة ماان محايااة خاصااة ما ااان موجااودا دولااة
أجنبية زايرة مرتبعة مبهمة مان مهاماه الرمسياة“ الوهاذه اجلملاة تارد الحايغتي
اإلنيليزية والترنسية من التعليق ،ولينها غ موجودة الحيغة اإلسبانية).
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احليومة ووزير اخلارجية .على أنه ليس مثاة أساباب تاُذ ر للخلاو إىل
استنتاج متاده أن هذه األمثلة تعين أناه يتعاي علاى اللجناة ،مشاروع
امل ا ااادة احل ا ااايل ،أن تعام ا اال رؤس ا اااء ال ا اادول ورؤس ا اااء احليوم ا ااا ووزراء
اخلارجيااة معاملااة خمتلتااة .باال إنااه سااييون أقاال منعقيااة أن يُسااتنتج أنااه
يتعي عدم ذ ر رؤساء احليوما ووزراء اخلارجية مشاروع املاادة .3
وال بد من أخذ عدد من العوامل االعتبار هذا الحادد .أوال ،إن
مشا اااريإل املا اواد احلاليا ااة تشا ا ححا ارا إىل ححا ااانة مسا ااؤويل الا اادول ما اان
الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة ،بينمااا تشا اتتاقيااة البعثااا اخلاصااة
واتتاقي ااة فيين ااا لتمثيا اال ال اادول ع قاهت ااا ما ااإل املنظم ااا الدوليا ااة ذا
الع ااابإل الع اااملت إىل مجي ااإل احلح اااان ال اايت ةي اان أن يتمت ااإل هب ااا رؤس اااء
ال اادول ورؤسا اااء احليوما ااا ووزراء اخلارجيا ااة .واثنيا ااا ،إن اتتاقيا ااة األما اام
املتحا اادة حلحا اااان الا اادول و تلياهتا ااا ما اان الواليا ااة القضا ااائية تشا ا إىل
حح اااان ال اادول ،ح ااي أن احلح ااانة م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة
ال تادخل نعاقهااال .)267وسإلضاافة إىل ذلااك ،مل تعلان اللجناة إط قااا
معارضااتها للححاااان الاايت ةياان أن يتمتااإل هبااا رئاايس احليومااة ووزياار
اخلارجيااة؛ باال علااى العيااس ماان ذلااك ،لقااد أقرهتااا ،ولينهااا ببساااطة مل
تذ ر هاتي التئتي على وجه التحديد التقرة  2مان املاادة ” ،3ألن
ما ا اان الحا ا ااعب إعا ا ااداد قائما ا ااة جامعا ا ااة ،ما ا ااا أن أ [تعا ا ااداد] هلا ا اؤالء
األا ااخا س اايث [ع ا وة عل ااى ذل ااك] مس ااأليت أس اااس م ااا يتمت ااإل ب ااه
هاؤالء األاااخا ماان ححااان ماان الواليااة [القضاائية] ،وماادى هااذه
احلح اااان “ال .)268واثلث ااا ،يتع ااي أيض ااا أن يؤخ ااذ االعتب ااار أن مجي ااإل
األمثلة اليت سايقت أعا ه انات ساابقة للحيام الاذ أصادرته حميماة
العدل الدولية قضية مذ رة االعتقال.
ال )5أعلنت حميمة العدل الدولية صاراحة حيمهاا قضاية
مااذ رة االعتقااال أنااه ”ثباات بحااورة راسااخة القااانون الاادويل أنااه،
ع ا ا ا وة علا ا ااى املا ا ااووتي الدبلوماسا ا اايي والقنحا ا االيي ،ف ا ا ا ن بع ا ا ا
أص ااحاب املناص ااب الرفيع ااة الدول ااة ،مث اال رئ اايس الدول ااة ورئ اايس
احليومااة ووزياار اخلارجيااة ،يتمتعااون سحلحااانة ماان الواليااة القضااائية،
املدني ااة منه ااا واجلنائي ااة ،ال اادول األخ اارى“ال .)269و اارر احمليم ااة
هذا اإلع ن مرة اثنية قضية بع مسائل املسااعدة املتبادلاة
اجملال اجلنائتال .)270وقد انقشت اللجنة هذين احليمي سستتاضة،
__________
ال )267ال اانن القائ اال أبن االتتاقي ااة ”ال تش اامل اإلجا اراءا اجلنائي ااة“ ه ااو ن اان
اقرتحته اللجنة املخححاة املعنياة باذلك املوضاوع الايت أنشاأهتا اجلمعياة العاماة ،وأُدرج
ه ااذا ال اانن هناي ااة املع اااف التق اارة  2م اان ق ارار اجلمعي ااة العام ااة  38/59امل ااؤر 2
انون األول/ديسمرب  ،2004وهو القرار الذ اعتُمد االتتاقية مبوجبه.
ال )268التقا اارة ال )7ما اان التعليا ااق علا ااى امل ا ااادة  3ما اان مشا اااريإل املا اواد املتعلق ا ااة
احاااان الاادول و تلياهتااا ماان الواليااة القضااائية الحوليااة  ،1991اجمللااد الثااان
الاجلزء الثان) ،التقرة .)28
الArrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above), )269

.para. 51
ال)270

Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters

.(see footnote 259 above), para. 170
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ال ساايما فيمااا ماان وزياار اخلارجيااة .وأعاارب معظاام أعضاااء اللجنااة
أثنااء املناقشاة عاان الارأ القائال أبن قضااية ماذ رة االعتقاال تعيااس
الوضا ااإل الا اراهن الا ااذ وصا اال إليا ااه القا ااانون الا اادويل وأنا ااه يتعا ااي أن
يُسااتنتج تبعااا لااذلك أن مثااة قاعاادة عرفيااة تقاار سحلحااانة الشخحااية
لااوزير اخلارجيااة ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة .وياارى هااؤالء
األعضاء أن وضإل وزير اخلارجية واملهام اخلاصة اليت يضعلإل هبا
الع ق ااا الدولي ااة ة ااث ن األس اااس ل قا ارار ل ااه اح ااانة ه ااذه ما اان
الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة .وماان جهااة أخاارى ،أاااار بعا
أعضا ا اااء اللجنا ا ااة إىل أن حيا ا اام احمليما ا ااة ال يشا ا اايل أساسا ا ااا افيا ا ااا
الس ا ااتنتاج وج ا ااود قاع ا اادة عرفي ا ااة ،ألن ا ااه ال يتض ا اامن ال ا ااي ا ا ااام
للممارسة وألن عددا من قضاة احمليمة أعربوا عن آراء خمالتة لرأ
األغلبي ااةال .)271عل ااى أن أح ااد أعض اااء اللجن ااة ،وق ااد اعت اارب أن حي اام
احمليمة ال يثبت وجود قاعدة عرفياة ،قاال ماإل ذلاك إناه سلنظار إىل
أن الدول مل تعرتض على حيم احمليمة هذه القضاية ،فا ن عادم
وجااود قاعاادة عرفيااة ال ةنااإل اللجنااة ماان إدراج هااذا املسااؤول ضاامن
األاا ااخا املتمتعا ااي سحلحا ااانة الشخحا ااية ما اان الواليا ااة القضا ااائية
اجلنائية األجنبية ،سعتبار ذلك تعويرا تدرجييا للقانون الدويل.
ال )6أما فيما يتعلق مبمارسة احملا م الوطنية ،فقد انتهت اللجناة أيضاا
إىل أنا ااه رغا اام وجا ااود عا اادد قليا اال جا اادا ما اان األحيا ااام املتعلقا ااة سحلحا ااانة
الشخحية لرئيس احليومة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبياة واالنعادام
ااابه التااام أليااة أحيااام ماان هااذا القبياال فيمااا ماان وزياار اخلارجيااة ،فا ن
احملااا م الوطنيااة الاايت أتيحاات هلااا الترصااة للتعليااق علااى هااذه املسااألة اناات
دائما تقر أبن هؤالء املسؤولي رفيعت املساتوى يتمتعاون سلتعال سحلحاانة
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية أثناء اغلهم مناصبهمال.)272
__________
ال )271انظر على وجه اخلحو  ،قضية مذ رة االعتقاال ،الارأ املساتقل
املشا ا اارتك للقضا ا اااة هيغِنا ا ااز و وةا ا ااانس وبورغنتا ا ااال ،والا ا ارأ املخا ا ااالف للقاضا ا اات
Arrest
اخلح اااونة ،وال ارأ املخ ااالف للقاض اات املخح ان ف ااان ِدن فينغ ااار
).Warrant of 11 April 2000 (footnote 247 above
ال )272خبحااو التسااليم بتمتااإل رئاايس احليومااة ووزياار اخلارجيااة سحلحااانة ماان
الوالية القضائية اجلنائية األجنبية ،انظر القضاااي التالياة ،ومنهاا ماا هاو جناائت وماا
هو مدن ،حياث أدلات احملاا م الوطنياة بادلوها هاذا الشاأن ،إماا لتعليال قرارهاا
بشأن موضوع القضاية املعروضاة أو ساياق امل حظاا العاابرة Ali Ali Reza
v. Grimpel, Court of Appeal of Paris (France), Judgment of 28 April

 1961الو ه ااذا احلي اام تس االيم ض اامين ،م اان سب االس ااتدالل سلض ااد ،اح ااانة
وزير اخلارجية)Revue générale de droit international public, vol. 66(2) ،
(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

ال )7و ختا ااام املناقشا ااة ،توصا االت اللجنا ااة إىل أن مثا ااة حججا ااا
افيااة املمارس ااة و الق ااانون الاادويل تس اام سس ااتنتاج أن رئ اايس
الدولة ورئيس احليومة ووزير اخلارجية يتمتعون سحلحانة الشخحية
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية .وعليه ،فقد تقرر إدراجهم
مشروع املادة .3
ال )8ونظ اار اللجن ااة أيض ااا إمياني ااة إدراج فئ ااا أخ اارى م اان
مسا ا ااؤويل الدولا ا ااة ضا ا اامن قائما ا ااة األاا ا ااخا املتمتعا ا ااي سحلحا ا ااانة
الشخحية .وقد طرمب هذه اإلميانيةَ بع ُ أعضاء اللجناة ضاوء
تعور الع قا الدولية ،ال سيما أن مساؤولي رفيعات املساتوى غا
رئ اايس الدول ااة ورئ اايس احليوم ااة ووزي اار اخلارجي ااة أص اابحوا يش ااار ون
بحا ااورة متزايا اادة احملافا اال الدوليا ااة ويسا ااافرون ثا ا ا خا ااارج اإلقلا اايم
ال ااوطين .وأي ااد بع ا أعض اااء اللجن ااة ال ارأ ال ااذ ي اادعو إىل إدراج
مسااؤولي آخ ارين رفيعاات املسااتوى مشااروع املااادة  3سإلحال ااة إىل
قض ااية م ااذ رة االعتق ااال ،مش ا ين إىل أن اس ااتخدام لم ااة ”مث اال“
ينبغ اات تتس ا ه عل ااى أن ااه توس اايإل لنع اااق نظ ااام احلح ااانة الشخح ااية
ليشمل مسؤويل الدولاة الرفيعات املساتوى ،غا رئايس الدولاة ورئايس
احليومة ووزير اخلارجية ،الذين يضعلعون مبساؤوليا اربى داخال
الدول ااة ويش ااار ون متثي اال الدول ااة جم اااال أنش ااعتهم .و ه ااذا
الحاادد ،أاااار بع ا أعضاااء اللجنااة إىل متتااإل وزياار الاادفاع أو وزياار
ال تج ااارة الدوليا ااة سحلح ااانة الشخحا ااية .غا ا أن أعضا اااء آخا ارين
اللجنااة رأوا أن اسااتخدام لمااة ”مثاال“ ال يوسااإل دائاارة األاااخا
الاذين يتمتعااون هباذا الحاانف مان احلحااانة ،ألن احمليماة اسااتعملت
تلااك اليلمااة سااياق ن ازاع بعينااه ،يتعلااق األماار فيااه احااانة وزياار
اخلارجياة مان الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة .وأخا ا ،وجاه عاادد
ما ا اان أعضا ا اااء اللجنا ا ااة االهتما ا ااام إىل الحا ا ااعوبة اليامنا ا ااة اديا ا ااد
األاا ا ااخا الا ا ااذين ينبغا ا اات اعتبا ا ااارهم ”مسا ا ااؤولي آخا ا ارين رفيعا ا اات
املسااتوى“ ،ألن هااذه املسااألة سااتتوقف إىل حااد ب ا علااى اهليياال
التنظيماات اال دولااة وساابل إسااناد االختحاصااا فيهااا ،وهااو مااا
متلف من دولة إىل أخرىال.)273
ال )9و قضية بع مسائل املساعدة املتبادلة اجملاال اجلناائت،
ع اااد حميم ااة الع اادل الدولي ااة إىل موض ااوع حح ااانة مس ااؤويل الدول ااة
رفيعاات املس ااتوى غ ا رئاايس الدول ااة ورئ اايس احليومااة ووزي اار اخلارجي ااة.

__________
ال )273سابق أن أاثر اللجناة نتساها هاذه املشايلة التقارة ال )7مان تعليقهاا
علااى املااادة  3ماان مشاااريإل املاواد املتعلقااة احاااان الاادول و تلياهتااا ماان الواليااة
القضائية الحولية  ،1991اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقارة  .)28ولتتات اللجناة
االنتب اااه إىل املش اايلة ذاهت ااا التق اارة ال )3م اان التعلي ااق عل ااى مش ااروع امل ااادة  1م اان
مشاريإل املاواد املتعلقاة مبناإل اجلارائم املرتيباة ضاد املاووتي الدبلوماسايي وغا هم
م اان األا ااخا املتمتع ااي اماي ااة دولي ااة واملعاقب ااة عليه ااا الحولي ااة  ،1972اجملل ااد
الثا ااان ،الوثيقا ااة  )313 ،A/8710/Rev.1و التقا اارة ال )3ما اان التعليا ااق علا ااى
املاادة  21مان مشااريإل املاواد املتعلقااة سلبعثاا اخلاصاة الايت اعتمادهتا اللجنااة
دورهتا ااا التاسا ااعة عشا اارة الحوليا ااة  ،1967اجمللا ااد الثا ااان ،الوثيقا ااة A/6709/Rev.1
و.)359 ،Rev.1/Corr.1

حصانة مسؤول الدو م الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

وتناول اات احمليم ااة حح ااانة رئ اايس دول ااة جيب ااويت بح ااورة منتح االة ع اان
ححانة املسؤولَي اآلخرين رفيعت املستوى ،ومها املادعت العاام ورئايس
األماان القااومت .فتيمااا يتعلااق بارئيس الدولااة ،أعلناات احمليمااة بوضاومب
اتم أن ااه يتمتا ااإل ،عموما ااا ،سحلحا ااانة الشخحا ااية ما اان الواليا ااة القضا ااائية
اجلنائيااة األجنبيااة ،وإن ااان ذلااك ال ينعبااق علااى القضااية قيااد النظاار،
ألن االس ااتدعاء الح ااادر ع اان الس االعا الترنس ااية ل ا دالء سلش ااهادة
ل ا اايس ت ا اادب ا ج ا ااربايال .)274وفيم ا ااا يتعل ا ااق سملس ا ااؤولَي اآلخ ا ارين رفيع ا اات
املس ااتوى ،قال اات احمليم ااة إن األفع ااال املنس ااوبة إليهم ااا مل تي اان أفع اااال
نع اااق مهامهم اااال ،)275ورأ أن جيب ااويت مل توض ا بش اايل
ناُِّت اذ
اااف مااا إذا اناات تعالااب احااانة الدولااة أو ححااانة اخحااية أو
نااوع آخاار ماان احلحااانة ،وخلحاات احمليمااة إىل أهنااا ”ت حا ابتااداء
عاادم وجااود أسااس القااانون الاادويل ةياان االسااتناد إليهااا للقااول إن
للمسؤولَي املعنيي احلق التمتإل سحلحانة الشخحاية ،حياث إهنماا
ال ةلي ااان ص ااتة دبلوماس ااية سملع ااذ ال اوارد اتتاقي ااة فيين ااا للع ق ااا
الدبلوماسا ا ا ااية لعا ا ا ااام  ،1961وحيا ا ا ااث إن اتتاقيا ا ا ااة البعثا ا ا ااا اخلاصا ا ا ااة
لعام  1969ال تنعبق احلالة قيد النظر“ال.)276
ال )10و املمارسااا القضااائية الوطنيااة ،يتناااول عاادد ماان القارارا
احلحا ااانة الشخحا ااية ملسا ااؤولي آخا ارين رفيعا اات املسا ااتوى ما اان الواليا ااة
القضائية اجلنائية األجنبية .ومإل ذلك ،ليست تلاك القارارا قاطعاة.
فالبع منها يؤيد من احلحانة الشخحية ملساؤولي رفيعات املساتوى
مثا اال وزيا اار الا اادفاع أو وزيا اار التجا ااارة الدوليا ااةال ،)277حا ااي خلحا اات
__________
الCertain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters )274
.(see footnote 259 above), paras. 170-180
ال.Ibid., para. 191 )275
ال.Ibid., para. 194. See, in general, paras. 181-197 )276
اييت بشاأن اللاواء اااؤول موفااز الوزيار الادفاع
ال )277انظر ،هاذا الحادد ،قض َ
الوزير التجاارة الدولياة الحاي) Re General
اإلسرائيلت) وبشأن بو تسي
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. 713و هاذه القضاية األخا ة ،اع ُارتف
احااانة الساايد بااو تسااي  ،ال ألنااه يُعتاارب مسااؤوال رفيااإل املسااتوى فحسااب ،باال
ألنه ،على اخلحاو  ،اان بعثاة خاصاة اململياة املتحادة .وبعاد مارور سانة
علا ااى ها ااذه القضا ااية ،اعرتفا اات حميما ااة الا اوالاي املتحا اادة ،قضا ااية مدنيا ااة،
احانة السيد بو تسي  ،وذلك ،جمددا ،ألنه ان بعثة خاصاة الاوالاي
املتحدة Suggestion of Immunity and Statement of Interest of the United
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احمل ا ا ااا م الوطني ا ا ااة ،ال ا ا اابع اآلخ ا ا اار ،إىل أن الش ا ا ااخن اخلاض ا ا ااإل
للمحا مااة ال يتمتااإل سحلحااانة ،إمااا ألنااه لاايس رئاايس دولااة أو رئاايس
حيوم ااة أو وزي اار خارجي ااة أو ألن ااه ال ينتم اات إىل ال اادائرة الض اايقة م اان
املسؤولي الذين يساتحقون تلاك املعاملاةال ،)278وهاو ماا يباي الحاعوبة
اعرتفاات احمليمااة بعبااارا عامااة أبن وزياار الاادفاع يتمتااإل سحلحااانة الشخحااية ماان
الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة أثناااء اااغله هلااذا املنحااب ،ولينهااا اعرتفاات،
احلالااة املنظااورة أمامهااا ،سحلحااانة املوضااوعية فحسااب ،ألن الشااخن اخلاضااإل
للمحا مة مل يعد يشغل منحبه .و ق ضاية نازار Nezzar, Judgment of
) ،25 July 2012 (see footnote 260 aboveأ اد احمليماة بوجاه عاام أن وزيار
الادفاع يتمتاإل سحلحاانة الشخحاية ماان الوالياة القضاائية اجلنائياة األجنبياة أثناااء
وج ااوده املنح ااب ،ولينه ااا مل تع اارتف سحلح ااانة احلال ااة املنظ ااورة ،ألن الس اايد
نازار ااان قااد أ ماال فاارتة توليااه املنحااب وألن األفعااال املنسااوبة إليااه تشاايل جارائم
دولية ،وهو ما حيرمه أيضا من احلحانة املوضوعية.
ال )278وماان األمثل ااة علااى ذل ااك قضااية خ ااورتس س ضااد قاض اات التحقي ااق

احمليمااة االااديااة األملانيااة

Khurts Bat v. Investigating Judge of the

) ،German Federal Court (see footnote 260 aboveحيااث أقاار فيهااا
احمليما ااة ،بنا اااء علا ااى حيا اام حميما ااة العا اادل الدوليا ااة قضا ااية ما ااذ رة االعتقا ااال
ال) ،)Arrest Warrant (see footnote 247 aboveأبن ”القاانون الادويل العار
م ااول ل اابع ا اااغلت املناص ااب الرفيع ااة التمت ااإل سحلح ااانة الشخح ااية خ ا ل ف اارتة
واليتهم“ ال ،)para. 55ما داموا ينتمون إىل دائرة ضيقة من األفراد احملاددين ،ألناه
”يلزم أن أن ييون سإلميان أن يُسند إىل الترد املعاين وضاإل اثال“ ال)para. 59
لوضا ااإل رئا اايس الدولا ااة ورئا اايس احليوما ااة ووزيا اار اخلارجيا ااة املشا ااار إلا اايهم احليا اام
امل ااذ ور أعا ا ه .وبع ااد الي اال الوو ااائف ال اايت يض ااعلإل هب ااا الس اايد خ ااورتس س ،
خلحت احمليماة إىل أناه ”يقاإل خاارج نعااق تلاك الادائرة الضايقة“ ال.)para. 61
و وق اات س ااابق ،مل تع اارتف حميم ااة االس ااتئناف سري ااس ،ه اات أيض ااا ،اح ااانة
الس اايد عل اات عل اات رض ااا ألن ااه ،وإن ااان وزي اار دول ااة اململي ااة العربي ااة الس ااعودية،
مل يين وزير اخلارجية الانظر ).)Ali Ali Reza v. Grimpel (footnote 272 above
United
و قضااية ال اوالاي املتح اادة األمرييي ااة ض ااد مانوي اال أنعوني ااو نورييغ ااا
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 96-4471ذهب اات احمليمااة إىل أن الساايد نورييغ ااا ،القائااد األعلااى الس ااابق
للق اوا املس االحة بنم ااا ،ال ةي اان إدراج ااه فئ ااة األا ااخا ال ااذين يتمتع ااون
سحلحا ااانة الشخحا ااية ،رافضا ااة ادعا اااء السا اايد نورييغا ااا أنا ااه ا ااان ،وقا اات وقا ااوع
األحداث املعنية ،رئيس دولة بنما ،أو قائدها التعلات ايام الواقاإل الانظار ILR,
 .)vol. 121, pp. 591 et seq.وأاار حميماة أخارى ،قضاية مجهورياة التلباي

ضاد ماار وس

Republic of the Philippines v. Marcos (District Court of

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

)) ،February 1987 (665 F. Supp. 793إىل أن املادعت العاام للتلباي ال يتمتاإل
سحلحاانة الشخحاية .و قضااية مؤسساة  I.T. Consultantsضااد مجهورياة س سااتان

اإلسا مية

I.T. Consultants, Inc. v. The Islamic Republic of Pakistan,

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

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

) ،Judgment of 16 December 2003 (351 F.3d 1184مل تعارتف احمليماة
اح ااانة وزي اار الزراع ااة البا س ااتان .وسملث اال ،قض ااية حديث ااة العه ااد ،ه اات
ق ضاية فوت ساو ضاد مجهورياة الياام ون Fotso v. Republic of Cameroon
) ،(see footnote 260 aboveخلحات احمليماة إىل أن وزيار الادفاع ووزيار الدولاة

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

الاتبإل على الحتحة التالية)

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

Association Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs
“FENVAC SOS Catastrophe”; Association des familles des victimes du

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن
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اليب ة اليت ينعو عليها اديد املسؤولي رفيعت املستوى غا رئايس
الدولة ورئيس احليومة ووزير اخلارجياة الاذين ةيان با جادال اعتباار
أهناام يتمتعااون سحلحااانة الشخحااية .ومااإل ذلااك ،ماان اجلاادير سلااذ ر
أيضاا أن بعا هاذه القارارا يتضامن الاي حلحاانة املساؤول الرفياإل
املس ااتوى م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة األجنبي ااة م اان منظ ااورا ا ا
الاحلحااانة الشخحااية واحلحااانة املوضااوعية وححااانة الدولااة واحلحااانة
املسااتمدة ماان بعثااة خاصااة) ،وهااو مااا يعيااس حالااة عاادم اليقااي الاايت
ا اايط سلتحدي ااد ال اادقيق لن ااوع احلح ااانة م اان الوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة
األجنبياة الاايت يتمتااإل هباا املسااؤولون الرفيعااو املساتوى غا رئاايس الدولااة
ورئيس احليومة ووزير اخلارجيةال.)279
الاحلااية  )278الاتبإل)

لش ااؤون ال اادفاع ال يتمتع ااان سحلح ااانة الشخح ااية ،غ ا أهن ااا أق اار بتمت ااإل رئ اايس
اليا ااام ون بتلا ااك احلحا ااانة .وينبغا اات أن يؤخا ااذ االعتبا ااار أن القضا ااااي الا ااث ث
السابق ذ رها تتعلق مبمارسة الوالية القضائية املدنية .وجيب أن ي َحا أيضاا أن
احمل ااا م الوطني ااة مل تع اارتف ،بعا ا احل اااال  ،سحلح ااانة م اان الوالي ااة القض ااائية
لألاااخا الااذين يشااغلون مناصااب رفيعااة املسااتوى اليياااان املشا ِّيلة لدولااة
ااادياة .و هاذا الحادد ،انظار القضايتي التااليتي R. (Alamieyeseigha) v.
Crown Prosecution Service, Queen’s Bench Division (Administrative

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

)) ،EWHC 2704 (Adminوفيه ااا مل تعاارتف احمليم ااة اح ااانة احل ااا م وال ارئيس
التنتيااذ لواليااة سييلسااا مجهوريااة نيجا اي االاااادية؛ و Public Prosecutor
(Tribunal of Naples) v. Milo Djukanovic, Court of Cassation (Third

 ،Criminal Section) (Italy), Judgment of 28 December 2004حيث رفضت
احمليم ااة االعا ارتاف احا ااانة رئ اايس اجلبا اال األسا ااود قبا اال أن يح ااب ها ااذا البلا ااد دولا ااة
مساتقلة الانظار .)Rivista di diritto internazionale, vol. 89 (2006), p. 568
Evgeny
وأخا ا ا ،قض ااية يي ْتِغا ااين آدم ااوف ض ااد امليت ااب االا اااد للع اادل
Adamov v. Federal Office of Justice, Federal Tribunal (Switzerland),

) ،Judgment of 22 December 2005 (1A 288/2005رفضت احمليمة االعرتاف
اح ااانة وزي اار س ااابق للعاق ااة الذري ااة االا اااد الروس اات قض ااية تس االيم؛ غ ا أهن ااا
اعرتفت ،م حظة عابرة ،إبميانية متتاإل املساؤولي رفيعات املساتوى سحلحاانة دون
أن ادد هؤالء املسؤولي المتامب على http://opil.ouplaw.com/, International
).)Law in Domestic Courts (ILDC) 339 (CH 2005
ال )279القرار الحادر قضية خورتس س ضد قاضات التحقياق احمليماة

االاادياة األملانياة

Khurts Bat v. Investigating Judge of the German

) ،Federal Court (see footnote 260 aboveيشايل مثااال جيادا علاى ذلاك.
و قضا ا ااية رابعا ا ااة االاا ا اااد الا ا ااوطين لضا ا ااحااي احلا ا اوادث اجلماعيا ا ااة ”النجا ا اادة

اليا اوارث“؛ رابعا ااة ع ااائ

ضا ااحااي الس ااتينة جا اوال وآخ اارون

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 aboveبتت احمليمة
مسا ااألة احلحا ااانة الشخحا ااية واحلحا ااانة املوضا ااوعية آن واحا ااد ،دون أن متيا ااز
حيمهاا .و قضاية نازار Nezzar (see footnote 260
بينهماا متييازا افياا
) ،aboveأدل اات احمليم ااة اجلنائي ااة االاادي ااة السويسا ارية ببي ااان ع ااام ع اان احلح ااانة
الشخح ااية ،ت نظ اار أيض ااا إمياني ااة تعبي ااق احلح ااانة املوض ااوعية أو احلح ااانة
الدبلوماسااية الاايت طالااب هبااا الشااخن املعااين .وتعتمااد احملااا م الوطنيااة قضااااي

ال )11وعلى صعيد آخر ،ال باد مان التاذ أبن اللجناة قاد سابق
أن أاار إىل ححانة مسؤولي آخرين رفيعت املستوى مشاريإل
موادهااا املتعلقااة سلبعثااا اخلاصااة ومشاااريإل موادهااا املتعلقااة بتمثياال
ال اادول ع قاهت ااا م ااإل املنظم ااا الدولي ااةال .)280وجي ااب الت ااذ أبن
هذه الحايوك تقتحار علاى إنشااء نظاام يساتمر أولئاك األااخا
مبوجباه التمتااإل سحلحااان املمنوحااة هلاام مبقتضاى القااانون الاادويل
خ ااارج إط ااار تل ااك الح اايوك .وم ااإل ذل ااك ،ال حي اادد ن اان مش اااريإل
املا اواد ،وال تعليقا ااا اللجنا ااة عليها ااا ،اديا اادا واضا ااحا ماهيا ااة ها ااذه
احلحاااان ومااا إذا اناات تشاامل أم ال تشاامل احلحااانة الشخحااية
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية .وجيب التأ يد أيضا على أنه
سل اارغم م اان أن ه ااؤالء املس ااؤولي الرفيع اات املس ااتوى ةي اان اعتب ااارهم
مشا اامولي بتئا ااة ” ثلا ااو الدولا ااة“ الا اواردة التقا اارة 1الب)’ ‘4ما اان
املااادة  2ماان اتتاقيااة األماام املتحاادة حلحاااان الاادول و تلياهتااا ماان
الوالية القضائية ،ف ن ذلك الحك  -علاى او ماا سابقت اإلااارة
إليااه  -ال ينعبااق علااى ”اإلج اراءا اجلنائيااة“ .ومااإل ذلااك ،ذهااب
بع أعضااء اللجناة إىل أن املساؤولي الرفيعات املساتوى يساتتيدون
فعا ا ما اان نظا ااام احلحا ااانة املتعلا ااق سلبعثا ااا اخلاصا ااة ،مبا ااا ذلا ااك
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
األداء السااليم للووااائف القعاعيااة هلااذه التئااة ماان املسااؤولي الرفيعاات
املستوى على الحعيد الدويل.

أخ اارى عل ااى حج ااج أ ثا اار غموض ااا ،مثلم ااا ه ااو احلا ااال قض ااية يل اارو ض ااد
وندساور Kilroy v. Windsor, District Court for the Northern District of
حيمهاا

) ،Ohio, Eastern Division (United Statesإذ اعرتفات احمليماة،
 7اانون األول/ديسامرب  ،1978قضيااة مدنياة الCiv. No. C-78-
الحاادر
 ،)291سحلحانة الشخحية ألم ويلز ألنه فرد من أفاراد العائلاة املالياة الربيعانياة
وويل العه ا ااد الواض ا ا  ،ولي ا اان أيض ا ااا ألن ا ااه ا ااان بعث ا ااة رمسي ا ااة إىل ال ا ااوالاي
Bo Xilai (see footnote
املتحدة .ومن اجلدير سلذ ر ،قضية باو تساي
) ،277 aboveأناه حااي أن احمليمتااي الربيعانيااة واألمريييااة اعرتفتااا لتامهااا
احانة وزير التجارة الحيين من الوالية القضائية ،فقد فعلتا ذلك ألنه اان
زايرة رمسية و ان يتمتإل سحلحانة املستمدة من البعثا اخلاصة.
ال )280مشاريإل املواد املتعلقة بتمثيل الدول ع قاهتا مإل املنظما الدولية
ال اايت اعتم اادهتا اللجن ااة دورهت ااا الثالث ااة والعش ارين ،حولي ااة  ،1971اجملل ااد الث ااان
الاجلاازء األول) ،الوثيقااة  284 ،A/8410/Rev.1ومااا يليهااا .وقااد اسااتخدمت
اللجنااة ،مناساابا أخاارى ،تعبا ””[ “personnalité officielleاخحااية
ذا صتة رمسية“] ال” )“officialالمشااريإل املاواد املتعلقاة مبناإل اجلارائم املرتيباة
ض ااد امل ااووتي الدبلوماس اايي وغ ا هم م اان األا ااخا املتمتع ااي اماي ااة دولي ااة
واملعاقبة عليها ،املادة  ،1حولية  ،1972اجمللد الثان ،الوثيقاة ،)A/8710/Rev.1
وتعب ا ”األا ااخا اآلخ اارون ذوو املنح ااب الرفي ااإل“ المش اااريإل املا اواد املتعلق ااة
سلبعثا ا ا ا ااا اخلاصا ا ا ااة ،املا ا ا ااادة  ،21حوليا ا ا ااة  ،1967اجمللا ا ا ااد الثا ا ا ااان ،الوثيق ا ا ا ااة
 A/6709/Rev.1و.)359 ،Rev.1/Corr.1

حصانة مسؤول الدو م الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

ال )12و ضا ااوء ما ااا سا اابق ،تا اارى اللجنا ااة أن ”املسا ااؤولي اآلخا ارين
الرفيع ا اات املس ا ااتوى“ ال يتمتع ا ااون ،ألغ ا اراض مش ا اااريإل امل ا اواد احلالي ا ااة،
سحلح ااانة الشخح ااية ،وت اارى ،ما ااإل ذل ااك ،أن ه ااذا ال م اال سلقواعا ااد
املتعلقااة سحلحااانة املوضااوعية ،وعلااى أن يُتهاام أهناام يتمتعااون ،عناادما
ييونا ااون زايرا رمسيا ااة ،سحلحا ااانة ما اان الواليا ااة القضا ااائية اجلنائيا ااة
األجنبية استنادا إىل قواعد القانون الدويل املتعلقة سلبعثا اخلاصة.
ال )13وقا ااد اسا ااتُخدمت عبا ااارة ”ما اان ارسا ااة“ مشا ااروع املا ااادة
ل اااارة إىل اال ماان احلحااانة الشخحااية والواليااة القضااائية اجلنائيااة
األجنبي ااة .وق اارر اللجن ااة أال تس ااتخدم العب ااارة نتس ااها مش ااروع
املااادة  1النعاااق مشاااريإل املاواد هااذه) لتجناحب احلياام املساابق بشااأن
اجلوانااب املوضااوعية ماان احلحااانة ،وال ساايما نعاقهااا ،الاايت ساايجر
تناوهلا مشاريإل مواد أخرىال .)281و مشاريإل املواد احلالية ،قرر
اللجنا ااة االحتتا اااظ بعبا ااارة ”ما اان ارسا ااة“ ألهنا ااا تبا ااي الع قا ااة با ااي
احلح ا ااانة وب ا ااي الوالي ا ااة القض ا ااائية اجلنائي ا ااة األجنبي ا ااة وتؤ ا ااد ط ا ااابإل
احلح ااانة ال ااذ ه ااو ط ااابإل إجرائ اات سألس اااس يح ااب ذا أمهي ااة فيم ااا
يتحل مبمارسة الوالية القضائية اجلنائية خبحو فعل بعينهال.)282

املادة  -4نطاق احلصانة الشخصية
 -1يتمتع رءساء الدو ورءساء احلكومـات ووزراء اخلارجيـة
ابحلصانة الشخصية أثناء شهلهم املنصب فقط.
 -2تهطي هذه احلصانة الشخصـية مجيـع األفعـا الـيت يقـوم
ــا رءس ــاء ال ــدو ورءس ــاء احلكوم ــات ووزراء اخلارجي ــة ،بص ــفة
شخصية أو ر،ية ،قبل شهلهم املنصب أو أثناءه.
 -3ال خيل وقف احلصانة الشخصـية بتطبيـق قواعـد القـانون
الدول املتعلقة ابحلصانة املوضوعية.

التعليق
ال )1يتنا اااول مش ا ااروع امل ا ااادة  4نعا اااق احلح ا ااانة الشخح ا ااية م ا اان
الزاويتي الزمنية واملوضوعية .إذ جيب فهم نعاق احلحانة الشخحية
سلنظا اار إىل اجلانا ااب الا اازمين الالتقا اارة  )1مقا اارتان سجلانا ااب املوضا ااوعت
الالتق اارة  .)2وعل ااى ال اارغم م اان االخ اات ف ب ااي اجل ااانبي م اان حي ااث
املتهوم ،قرر اللجنة تناوهلما مادة واحدة ،نظرا ملا يتيحه ذلك
من نظرة ألل ملدلول ونعاق احلحانة اليت يتمتإل هباا رؤسااء الادول
ورؤس ا اااء احليوم ا ااا ووزراء اخلارجي ا ااة .وق ا ااد ق ا اارر اللجن ا ااة تن ا اااول
__________
ال )281انظر ،أع ه ،التقرة ال )2من التعليق املعين.
الSee Arrest Warrant of 11 April 2000 (footnote 247 above), )282
para. 60; and Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy:

.Greece intervening) (footnote 248 above), para. 58
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اجلانب الزمين أوال ،ألن هذا يسم بتهم أفضل للنعاق املوضوعت
للححانة الشخحية الذ يقتحر على فرتة زمنية حمددة.
ال )2وفيما ااا يتعلا ااق سلنعا ااق الا اازمين للححا ااانة الشخحا ااية ،رأ
اللجنة ضرورة إدراج لمة ”فقط“ للتشديد على أن هذا النوع من
احلح ا ااانة يس ا اار عل ا ااى رؤس ا اااء ال ا اادول ورؤس ا اااء احليوم ا ااا ووزراء
اخلارجياة أثنااء فارتة اااغلهم املنحاب ححارا .وهااذا يتساق ماإل ساابب
ما اان احلحا ااانة ذاتا ااه ،أال وها ااو املر ا ااز اخلا ااا الا ااذ يشا ااغله ها ااؤالء
املسا ااؤولون اهلييا اال التنظيما اات للدولا ااة والا ااذ جيعلها اام ،مبوجا ااب
القااانون الاادويل ،وضااإل خااا ي اربعهم سلدولااة برابعااة مزدوجااة،
متثيلياة ووويتياة ،جماال الع قاا الدولياة .وعلياه ،تتقاد احلحاانة
الشخحية أمهيتها عندما ال يعود الشخن املتمتاإل هباا اااغ أح َاد
هذه املناصب.
وقد أيد حميمة العدل الدولية هذا املوقف ،حيث ذ ر
حيمه ااا الح ااادر قض ااية م ااذ رة االعتق ااال أن ااه ”عن اادما ال يع ااود
الش ا ااخن يش ا ااغل منحا ا ااب وزي ا اار اخلارجي ا ااة ،ينتها ا اات متتع ا ااه قميا ا ااإل
احلحاااان ال اايت ةنحهااا الق ااانون ال اادويل الاادول األخ اارى .وجي ااوز
حمليم ااة م اان حم ااا م إح اادى ال ادول أن ا ااا م وزي اار خارجي ااة س ااابقا
لدولاة أخارى عان أعماال ارتيبهاا قبال فارتة تولياه منحابه أو بعادها،
و ا ااذلك ع ا اان األعم ا ااال ال ا اايت ارتيبه ا ااا بح ا ااتته الشخح ا ااية خ ا ا ل
تل ا ا ا ااك الت ا ا ا اارتة ،ا ا ا ا اريعة أن يي ا ا ا ااون للمحيم ا ا ا ااة والي ا ا ا ااة قض ا ا ا ااائية
مبوجب القانون الادويل“ال .)283وسلارغم مان أن احمليماة انات تشا
إىل وزير اخلارجياة ،فا ن التعليال نتساه يسار  ،مان سب أوىل ،علاى
رئا اايس الدولا ااة ورئا اايس احليوما ااة .وفض ا ا عا اان ذلا ااك ،ف ا ا ن تقييا ااد
اب
احلحا ا ااانة الشخحا ا ااية سلتا ا اارتة الزمنيا ا ااة الا ا اايت يشا ا ااغل فيها ا ااا املنحا ا ا َ
األاا ا ااخا ُ املتمتعا ا ااون بتلا ا ااك احلحا ا ااانة ها ا ااو تقييا ا ااد حيظا ا ااى أيضا ا ااا
سالع ا ا ا ارتاف االتتاقيا ا ا ااا املنشا ا ا اائة للا ا ا اانظم اخلاصا ا ا ااة للححا ا ا ااانة
الشخح ااية ،ال س اايما اتتاقي ااة فيين ااا للع ق ااا الدبلوماس ااية واتتاقي ااة
البعثاا اخلاصااةال .)284واللجناة نتسااها قاد أعلناات تعليقاهتاا علااى
مش ا اااريإل امل ا اواد املتعلق ا ااة اح ا اااان ال ا اادول و تلياهت ا ااا م ا اان الوالي ا ااة
القض ا ااائية أن ”احلح ا اااان الشخح ا اية ،عل ا ااى نق ا ااي احلح ا اااان
[املوضااوعية] الاايت يسااتمر بقاؤهااا بعااد انتهاااء املهااام الرمسيااة ،ينقعااإل
نتاذه ااا مبج اارد ا ااغور املنح ااب الرمس اات أو إهنائ ااه“ال .)285وق ااد أي ااد
__________
الArrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above), )283
.para. 61
ال )284انظ اار اتتاقي ااة فيين ااا للع ق ااا الدبلوماس ااية ،التق اارة  2م اان امل ااادة ،39
واتتاقية البعثا اخلاصة ،التقرة  2من املادة .43
ال )285أض ا ااافت اللجنا ا ااة قائلا ا ااة إن ”مجيا ا ااإل أعم ا ااال احليا ا ااام والسا ا ااتراء الا ا اايت
ال تتحاال مبهااامهم الرمسيااة خاضااعة للواليااة احملليااة حااي ياارتك احليااام أو السااتراء
مناصبهم“ الحولية  ،1991اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،41 ،التقرة ال)19
من التعليق على مشروع املادة  ،2التقرة 1الب)’.)‘5
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

ااق الاازمين الحااارم
أيضاا قارارا اا صااادرة عاان احملاا م احملليااة النع َ
للححانة الشخحيةال.)286
وعليه ،ترى اللجنة أن احلحانة الشخحية تنتهت بعاد انتهااء فارتة
اغل رئيس الدولة أو رئيس احليومة أو وزير اخلارجية ملنحبه .ومل تار
اللجنا ااة ضا اارورة ل اا ااارة إىل املعا اااي احملا ااددة الا اايت ينبغا اات أخا ااذها
احلسا اابان لتحديا ااد اللحظا ااة الا اايت تبا اادأ أو تنتها اات عنا اادها فا اارتة اا ااغل
األاخا املتمتعي بتلك احلحانة ملنحبهم ،نظرا لتوقحف ذلك علاى
النظام القانون ليل دولة ،ونظرا لتباين املمارسة املتبعة هذا اجملال.
ال )3و أثن اااء ف اارتة اا ااغل املنح ااب ،فقا ااط دون سا اواها ،تغعا اات
احلح ااانة الشخح ااية مجي ااإل األفع ااال ال اايت يق ااوم هب ااا رئ اايس الدول ااة أو
رئ اايس احليوم ااة أو وزي اار اخلارجي ااة ،س اواء أق ااام هب ااا بح ااتة اخح ااية
أم بحتة رمسية .وبذلك تتخذ احلحانة الشخحية ايل ”احلحانة
التامااة“ال )287فيم ااا يتعل ااق أب فع اال يق ااوم ب ااه أ م اان األف اراد املش ااار
إليهم توا .ويعيس هذا الشيل ارسة الدولال.)288
__________
ال )286تح اادر ه ااذه الق ارارا ع ااادة س ااياق القض ااااي املدني ااة ،حي ااث يس اار
املبا اادأ نتسا ااه فيما ااا ما اان احلا اادود الزمنيا ااة للححا ااانة .انظا اار ،علا ااى سا اابيل املثا ااال

Mellerio c. Isabel de Bourbon, ex-Reine d’Espagne, Paris Court of

وعلا ااى ا ااو ما ااا ذ رتا ااه حميما ااة العا اادل الدوليا ااة قضا ااية ما ااذ رة
االعتقا ا ااال ،معا ا اارض إاا ا ااارهتا بوجا ا ااه خا ا ااا إىل وزيا ا اار ما ا اان وزراء

اخلارجيااة ،فا ن توساايإل نعاااق احلحااانة ليشاامل األفعااال املنتاذة بحااتة
اخحااية أو بحااتة رمسيااة علااى حااد س اواء هااو أماار ضاارور لضاامان
عا اادم منا ااإل األاا ااخا املتمتعا ااي سحلحا ااانة الشخحا ااية ما اان ارسا ااة
مه ااامهم الرمسي ااة احمل ااددة ،مب ااا أن ”عواق ااب ه ااذه احليلول ااة دون ارس ااة
تلك املهاام الرمسياة هات عواقاب علاى نتاس القادر مان اخلعاورة []...
بحرف النظر عما إذا ان القب [عليهم] متح أبعمال يُزعم أهنا
متات بحاتة ’رمسياة‘ أو بحااتة ’اخحاية‘“ال .)289ومان ت” ،ال ةياان
التمييز بي األعمال اليت يقوم هبا وزير اخلارجية بحاتة ’رمسياة‘ وتلاك
اليت يُزعم أنه قاام هباا ’بحاتة اخحاية‘“ال .)290وجياب أن يسار هاذا
االستدالل نتسه ،من سب أوىل ،على رئيس الدولة ورئيس احليومة.
املستخدمة ل اارة إىل األفعال اليت
ال )4وفيما يتعلق سملحعلحا
َ
تغعيها احلحانة الشخحية ،جيب أال يغياب عان األذهاان أناه ال توجاد
حاليا ااا صا اايغة واحا اادة تُسا ااتخدم بحا ااورة موحا اادة .فعلا ااى سا اابيل املثا ااال،
ال تق اايم اتتاقي ااة فيين ااا للع ق ااا الدبلوماس ااية متيي ازا ص اارحيا ب ااي األفع ااال
املنتاذة بحاتة اخحااية واألفعاال املنتاذة بحااتة رمسياة لادى اإلاااارة إىل
األفع ا ااال ال ا اايت تش ا ااملها حح ا ااانة امل ا ااووتي الدبلوماس ا اايي م ا اان الوالي ا ااة
القض ا ااائية اجلنائي ا ااة ،وإن ا ااان م ا اان املته ا ااوم أهن ا ااا تس ا اار عل ا ااى التئت ا ااي
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حصانة مسؤول الدو م الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

لتيهما ا ا اااال .)291وعا ا ا ا وة علا ا ا ااى ذلا ا ا ااك ،ال يوجا ا ا ااد أيضا ا ا ااا اتسا ا ا اااق
املحعلحا املستخدمة غ ذلك من الحيوك والواثئاق والقارارا
القضائية ،فض عن املؤلتا  ،حيث تُستخدم محاعلحا مان بينهاا
ما يلت ”األفعال الرمسية واألفعال الشخحية“ و”األفعال اليت يقومون
هبا إطاار ارساة وواائتهم“ و”األفعاال املرتبعاة سلوواائف الرمسياة“
و”األفعال املنتذة بحتة رمسية أو بحتة اخحية“ .ورأ اللجناة،
مشااروع املااادة احلااايل ،أنااه ماان األفضاال اسااتخدام عبااارة ”األفعااال الاايت
يق ااوم هب ااا [ ]...بح ااتة اخح ااية أو رمسي ااة“ ،عل ااى غ ارار الح اايغة ال اايت
استخدمتها حميمة العدل الدولية قضية مذ رة االعتقال.
ومإل ذلك ،مل تر اللجنة ضارورة اللااذ موقاف الوقات احلاايل
فيما يتعلق أبنواع األفعال اليت ينبغت اعتبارها ”أفعاال منتذة بحاتة
رمسي ا ااة“ ،نظ ا ارا إىل أن ه ا ااذه التئ ا ااة م ا اان األفع ا ااال س ا اايجر تناوهل ا ااا
سلدراسة مرحلة الحقة ،فيما يتحل بتحليل احلحانة املوضوعية،
وينبغت اآلن عدم إصدار حيم مسبق بشأهنا.
وينبغاات اإلاااارة أيضااا إىل أن اللجنااة عناادما اعتمااد التقاارة
مل تيا اان تشا ااغلها قضا ااية االسا ااتثناءا احملتملا ااة ما اان احلحا ااانة ،فها اات
موضوع سيجر تناوله سلدراسة مرحلة الحقة.
2

ال )5وتقح ا ااد اللجن ا ااة مبح ا ااعل ”األفع ا ااال“ اإلا ا ااارة إىل األفع ا ااال
وحاال االمتناع عن التعل على حد سواء .وعلى الرغم من أن اديد
املحعل الذ يتعي استخدامه ان حمل نقااا ،فا ن اللجناة اختاار
استخدام محاعل ”األفعاال“ ال” )“actsعلاى غارار الانن اإلنيلياز
للمواد املتعلقة مبسؤولية الدول عان األفعاال غا املشاروعة دولياا ،حياث
تسااتخدم املااادة  1منااه محااعل ”األفعااال“ مبعااذ أن التعاال ال”)“act
”ةيا اان أن يتا ااألف [ ]...ما اان فعا اال واحا ااد أو أ ثا اار أو امتنا اااع واحا ااد
أو أ ثر عن فعل أو من ليهما معا“ ال” may consist in one or more
)“actions or omissions or a combination of bothال .)292وسإلضافة إىل
ذل ااك ،م اان الش ااائإل اس ااتخدام مح ااعل ”التع اال“ الق ااانون اجلن ااائت
الدويل لتحديد السلوك الاإلجيايب والسل ) الاذ ترتتاب علياه املساؤولية
اجلنائية .و نظام روما األساسات للمحيماة اجلنائياة الدولياة ،اساتُخدم
محعل ”األفعاال“ مبعاذ عاام املاواد  6و 7و ،8دون أن يثا ذلاك
تساااؤال بش ااأن مااا إذا ااان هااذا املح ااعل يشاامل األفع ااال وح اااال
االمتناع عن التعل ،مباا أن هاذا يتوقاف ححارا علاى ال ناوع حمادد مان
__________
ال )291يُس ااتخلن ه ااذا االس ااتنتاج م اان ق اراءة التق اارة  1م اان امل ااادة  31مقرتن ااة
سلتق اارة  2م اان امل ااادة  39م اان االتتاقي ااة .وجي ااب تتس ا التق اارة  1م اان امل ااادة 31
والتقرة  2من املادة  43من اتتاقية البعثا اخلاصة على النحو نتسه.
ال )292حوليا ا ااة  ،2001اجمللا ا ااد الثا ا ااان الاجلا ا اازء الثا ا ااان) والتحا ا ااويب،39 ،
التقاارة ال )1ماان التعليااق علااى مشااروع املااادة  1ال  32الاانن اإلنيليااز ).
وينبغاات اإلاااارة إىل أنااه علااى الاارغم ماان اسااتخدام النحااي اإلساابان والترنساات
محعلحي خمتلتي ل اارة إىل التئة ذاهتا من األفعاال ال” “hechoو”،“fait
على التوايل) ،ف ن نحاو اللغاا الاث ث تتعاابق اجلازء املشاار إلياه أعا ه
من تعليق اللجنة.

63

أناواع اجلارائم اجلنائيااة .ويسااتخدم اال ماان النظااام األساساات للمحيمااة
الدوليااة ليوغوسا فيا السااابقةال )293والنظااام األساساات للمحيمااة اجلنائيااة
الدوليااة لروانااداال )294محااعل ”التع اال“ ل اااارة إىل الساالوك ،اإلجي ااايب
والسا اال علا ااى حا ااد سا اواء ،الا ااذ يشا ا ّيل جرةا ااة لضا ااإل الختحا ااا
احمليم ااة .واس ااتُخدم مح ااعل ”التع اال“ أيض ااا خمتل ااف املعاها اادا
الدوليااة الاايت ُوضااعت لتاارض التزامااا علااى الاادول لينهااا ،مااإل ذلااك،
ادد السلوك الذ قاد ينشائ مساؤولية جنائياة .وهاذا هاو احلاال ،علاى
ساابيل املثااال ،فيمااا يتعلااق ستتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واملعاقبااة
عليهااا الاملااادة  )2واتتاقيااة مناهضااة التعااذيب وغا ه ماان ضااروب املعاملااة
أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة الاملادة .)1
ال )6واألفعااال الاايت تشااملها احلحااانة الشخحااية هاات األفعااال الاايت
قام هبا رئيس الدولة أو رئيس احليومة أو وزير اخلارجياة أثنااء فارتة
اا ا ااغل املنحا ا ااب أو قبلها ا ااا .ويتسا ا ار ذلا ا ااك سلغا ا اارض ما ا اان احلحا ا ااانة
الشخحية ،وهو غرض يتعلق بيل من محاية املساواة السيادة بي
الاادول وضاامان مت حي ان األاااخا املتمتعااي هبااذا النااوع ماان احلحااانة
من أداء ووائتهم جمال متثيل الدولة دون عوائق طوال فرتة اغلهم
املنحااب .وماان هااذه الزاويااة ،ال توجااد حاجااة إىل مزيااد ماان اإليضااامب
فيمااا يتعلااق سنعباااق احلحااانة الشخحااية علااى األفعااال الاايت يقااوم هبااا
هؤالء األاخا طوال فرتة اغلهم املنحب .أما فيما من األفعال
الاايت ق اااموا هب ااا قباال ا ااغل املنح ااب ،فيجااب اإلا ااارة إىل أن احلح ااانة
الشخحية ال تسر عليهم إال إذا ان يتعي ارسة الوالياة القضاائية
اجلنائية لدولة اثلثة أثناء فرتة اغل رئيس الدولة أو رئيس احليومة
أو وزياار اخلارجيااة ملنحاابه .ويرجااإل ذلااك ،مااا ذ اار حميمااة الع اادل
الدوليااة قضااية مااذ رة االعتقااال ،إىل أنااه ”ال ةياان التمييااز []...
باي األفعاال الاايت نُتااذ قباال أن يتااوىل الشااخن املعااين منحااب وزياار
اخلارجياة وباي األعمااال املرتيباة خا ل فارتة توليااه املنحاب .وسلتااايل،
إذا أُلقاات القااب علااى وزياار للخارجيااة دولااة أخاارى بتهمااة جنائيااة،
فماان الواضا أنااه ُةنااإل بساابب ذلااك ماان أداء مهااام منحاابه .وعواقااب
هذه احليلولاة دون ارساة تلاك املهاام الرمسياة هات عواقاب علاى نتاس
القدر من اخلعورة ،بحرف النظر [ ]...عما إذا ان [القب علياه]
متح ا أبعمااال يُازعم أهنااا ارتُيب اات قباال أن يح اب الشااخن وزي اَار
اخلارجية أو أبعمال ارتُيبت أثناء فرتة اغله املنحب“ال.)295
وما ا ا اان الا ا ا ا زم أن يشا ا ا ااار ،علا ا ا ااى أيا ا ا ااة حا ا ا ااال ،إىل أن احلحا ا ا ااانة
الشخحا ااية ،ما ااا ذ ا اار حميما ااة العا اادل الدوليا ااة أيضا ااا القضا ااية
نتسااها ،هاات بعبيعتهااا ححااانة إجرائيااة وجيااب أن تتسار ال علااى أهنااا
تُ ِ
عتت رئيس الدولة أو رئايس احليوماة أو وزيار اخلارجياة مان املساؤولية

__________
ال )293تقري اار األما ااي العا ااام املقا اادم عما ا سلتق اارة  2ما اان قا ارار جملا ااس األما اان
808ال )1993ال ،)S/25704املرفق.
ال )294قرار جملس األمن 955ال 8 ،)1994تشرين الثان/نوفمرب  ،1994املرفق.
الArrest Warrant of 11 April 2000 (see footnote 247 above), )295
.para. 55
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اجلنائيااة عاان األفعااال الاايت ارتيبهااا أثناااء اااغله املنحااب أو قباال اااغله
إايه ،ب اال فق ااط عل ااى أهن ااا تعلِّ اق ارس ااة الوالي ااة القض ااائية األجنبي ااة
أثن اااء ف اارتة ا ااغل أولئ ااك املس ااؤولي الرفيع اات املس ااتوى للمنح اابال.)296
وعليه ،عندما تنتهات فارتة ااغل املنحاب ،ال تعاود األفعاال املنتاذة
أثنا اااء تلا ااك التا اارتة أو قبلها ااا أفعا اااال مشا اامولة سحلحا ااانة الشخح ا ااية،
وجي ااوز ،ح اااال معين ااة ،أن لض ااإل للوالي ااة القض ااائية اجلنائي ااة ال اايت
ال ةين ارستها أثناء فرتة اغل املنحب.
وأخ ا ،ينبغت اإلاارة إىل أن احلحانة الشخحية ال تسر أبية
حال من األحوال على األفعال اليت يقوم هبا رئيس الدولة أو رئيس
احليومة أو وزير اخلارجية بعد انتهاء فرتة اغل املنحب .فبماا أهنام
أص اابحوا اآلن رؤس اااء دول أو رؤس اااء حيوم ااا أو وزراء خارجي ااة
”س ااابقي“ ،ف ا ن تل ااك احلح ااانة تي ااون ق ااد انقض اات سنته اااء ف اارتة
اغل املنحب.
ال )7وتتناول التقرة  3ما حيدث ،بعد انتهاء فرتة اغل املنحب،
فيمااا يتعلااق سألفعااال الاايت قااام هبااا رئاايس الدولااة أو رئاايس احليومااة
أو وزياار اخلارجيااة بحااتة رمسيااة أثناااء فاارتة اااغله منحاابه .وتنعلااق
التقرة  3من مبادأ أن احلحاانة الشخحاية تنتهات عنادما يارتك رئايس
الدولة أو رئيس احليومة أو وزير اخلارجياة منحابه .وعلياه ،ال يعاود
للححانة الشخحية أ وجود بعد انتهاء فرتة اغل املنحب .وماإل
ذلك ،جيب أال يغيب عن األذهان أنه من احملتمل أن ييون رئايس
الدولااة أو رئاايس احليومااة أو وزياار اخلارجيااة قااد قااام أبفعااال بحااتته
الرمسيا ااة أثنا اااء فا اارتة اا ااغله املنحا ااب ،وها اات أفعا ااال ال تتقا ااد ها ااذه
الحااتة جملاارد انتهاااء تلااك التاارتة ،وجيااوز سلتااايل أن تشااملها احلحااانة

__________
ال” )296إن احلحا ااانة م ا اان الواليا ااة القض ا ااائية ةيا اان فع ا ا أن تقا ااف عائق ا ااا أم ا ااام
احملا ماة أثناااء فاارتة معيّنااة ماان الاازمن أو فيماا يتعلااق قارائم معيّنااة ،ولينهااا ال ةياان
أن تعتت الشخن الذ تسر عليه من ل مسؤولية جنائية“ ال.)ibid., para. 60

املوض ا ااوعية .وه ا ااذه املس ا ااألة مل تي ا اان موض ا ااإل خ ا ا ف م ا اان الناحي ا ااة
التعبا عنهااا ارساة الاادول
اجلوهرياة ،وإن ااان هنااك تتاااو
ال)297
و املمارسة التعاهدية واملمارسة القضائية .
وهلااذا تاانن التق اارة  3علااى بن ااد ”عاادم اإلخ ا ل“ فيمااا يتعل ااق
إبميانيااة انعباااق احلحااانة املوضااوعية علااى هااذه األفعااال .وال يعااين
ذلك أن احلحانة الشخحية متتد بعاد انتهااء فارتة ااغل األااخا
املتمتعااي هبااذه احلحااانة ملناصاابهم ،ألن ذلااك ال يتتااق مااإل التقاارة 1
ما اان مشا ااروع املا ااادة .وال يعا ااين ذلا ااك أيضا ااا أن احلحا ااانة الشخحا ااية
تتحول إىل ايل جديد من احلحانة املوضوعية الايت تسار تلقائياا
مبوجا ااب التقا اارة  .3وتا اارى اللجنا ااة أن بنا ااد ”عا اادم اإلخا ا ل“ ها ااو
ببساطة بند يتس اجملال إلميانية انعباق احلحانة املوضوعية على
األفع ااال ال اايت ناُ ِّت اذ بح ااتة رمسي ااة أثن اااء ف اارتة ا ااغل رئ اايس دول ااة
أو رئ اايس حيوم ااة أو وزي اار خارجي ااة س ااابق ملنح اابه ،عن اادما تس اام
با ا ااذلك القواعا ا ااد ِ
املنظّما ا ااة هلا ا ااذا الحا ا اانف ما ا اان صا ا اانوف احلحا ا ااانة.
وال تُح ا ِادر التق اارة  3حيم ااا مس اابقا بش ااأن مض اامون نظ ااام احلح ااانة
املوضااوعية ،فهااو نظااام ساايجر تناولااه سلتتحاايل الباااب الثالااث
من مشاريإل املواد.
__________
ال )297وهي ااذا ،فيم ااا يتعل ااق م ااث اح ااانة أف اراد البعث ااا الدبلوماس ااية ،ت اانن
اتتاقيا ااة فيينا ااا للع قا ااا الدبلوماسا ااية صا اراحة علا ااى أن ”احلحا ااانة تبقا ااى قائما ااة
سلنسابة إىل األعماال الايت يقاوم هباا هااذا الشاخن أثنااء أداء وويتتاه بوصاته أحااد
أفا اراد البعثا ااة“ الالتقا اارة  2ما اان املا ااادة  ،)39وتيا اارر اتتاقيا ااة البعثا ااا اخلاصا ااة ها ااذه
الحيغة الالتقرة  1من املادة  .)43و املمارسة القضائية للادول ،أُعارب عان ذلاك
بعارق تتناوع تنوعاا با ا يشاار بعا األحياان إىل ”احلحاانة املتبقيااة“ أو إىل
”اس ااتمرار احلح ااانة فيم ااا يتعل ااق سألفع ااال الرمسي ااة“ أو تُس ااتخدم ص اايغ مش اااهبة.
انظ ا اار ،ه ا ااذا الش ا ااأن ،التحلي ا اال ال ا ااذ قام ا اات ب ا ااه األمان ا ااة العام ا ااة م ا ااذ رهتا
لعااام  2008ال A/CN.4/596وCorr.1؛ مستنسااخة؛ متاحااة علااى املوقااإل الشاابيت
للجنة ،واثئق الدورة الستي ،التقرا  137وما يليها).

