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    احلادي ععرالفص  
 حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

 مقدمة -يلف 
(  أن تأأأأدرج موضأأأأوع "حصأأأأانة 2007قأأأأررت اللج أأأأة  يف مورهتأأأأا التاسأأأأعة واخل سأأأأني ) -267

مسؤويل الدول م  الوالينأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة" يف بأرانمج ع لهأا وعّي أت السأيد رومأان أو  
الأدورة نفسأها  طلبأأت اللج أة دىل اامانأة أن تعأأّد مراسأة عأأ   و ويف(1237)مقأررا  خاصأأا  مولأوممني 

 و(1238)(2008خلفية   ا املوضوع  و ي مراسة أتيحت لّلج ة يف مورهتا الستني )
تلقأأت اللج أأة التقرينأأر ااويل ونظأأرت فيأأه يف مورهتأأا و وقأأّد  املقأأرر اخلأأاص ثالثأأة تقأأارينرو  -268

لتقرينأأأرين  الثأأأاين والثالأأأث ونظأأأرت فيه أأأا يف مورهتأأأا الثالثأأأة والسأأأتني (    تلقأأأت ا2008السأأأتني )
تأأأأت ّك  اللج أأأأأة مأأأأأ  ال ظأأأأأر يف  أأأأأ ا املوضأأأأأوع يف مورهتأأأأأا احلامينأأأأأة والسأأأأأتني  و وم(1239)(2011)
 و(1240)(2010( ومورهتا الثانية والستني )2009)

سر دراننأدث ( السأيدة مونثبسأيون دسأكو 2012وعيّ ت اللج ة يف مورهتأا الرابعأة والسأتني ) -269
و وتلقأأت اللج أأة (1241)ينعأأد عضأأوا  يف اللج أأة مقأأررة  خاصأأة لتحأأ  حمأأ  السأأيد مولأأوممني  الأأ ي م

(  وتقرينر أأأا الثأأأاين يف مورهتأأأا 2012التقرينأأأر ااويل لل قأأأررة اخلاصأأأة ونظأأأرت فيأأأه يف الأأأدورة نفسأأأها )
  وتقرينر ا الرابع (2014(  وتقرينر ا الثالث يف مورهتا السامسة والستني )2013اخلامسة والستني )

( 2016(  وتقرينر أأأأا اخلأأأأامس يف مورتيهأأأأا الثام أأأأة والسأأأأتني )2015يف مورهتأأأأا السأأأأابعة والسأأأأتني )
و واسأأأأت اما  دىل مشأأأأارينع املأأأأوام الأأأأت اقرتحتهأأأأا املقأأأأررة اخلاصأأأأة يف (1242)(2017والتاسأأأأعة والسأأأأتني )

فة مؤقتة سبعة مشارينع مأوام تقارينر ا الثاين والثالث والرابع واخلامس  اعت دت اللج ة حىت اآلن بص
 و(1243)بشفن استخدا  املصطلحات قيد اإلعدام 2ين ال مشروع املامة  وشروحهاو وال

__________ 

)الواثئأأأأأق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة العامأأأأأة  الأأأأأدورة الثانيأأأأأة   2007متوو/ينوليأأأأأه  20املعقأأأأأومة يف  2940يف جلسأأأأأتها  (1237)
مأأأأأ   7(و وأحاطأأأأأت اة عيأأأأأة العامأأأأأة عل أأأأأا   يف الفقأأأأأرة 376(  الفقأأأأأرة A/62/10) 10والسأأأأتون  امللحأأأأأق رقأأأأأم 

  بقأأرار اللج أأة دمراج املوضأأوع يف بأأرانمج ع لهأأاو وأُمرج 2007مأأانون ااول/مينسأأ رب   6املأأؤر   62/66 قرار أأا
(  اسأت اما  دىل املقأرتح 2006واخل سأني )املوضوع يف برانمج ع أ  اللج أة الطوينأ  ااجأ  يف أث أاء مورهتأا الثام أة 

 10)الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  الأأدورة احلامينأأة والسأأتون  امللحأأق رقأأم الأأوارم يف املرفأأق ألأأ  بتقرينأأر اللج أأة 
(A/61/10 الفقرة  )257). 

و ولالطأأالع 386(  الفقأأرة A/62/10) 10الثانيأأة والسأأتون  امللحأأق رقأأم  الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة  الأأدورة (1238)
 وCorr.1و A/CN.4/596على امل مرة الت أعدهتا اامانة  انظر 

(1239) A/CN.4/601 وA/CN.4/631 وA/CN.4/646على التوايلو   
؛ 207(  الفقأأأأرة A/64/10) 10ورة الرابعأأأأة والسأأأأتون  امللحأأأأق رقأأأأم الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأة  الأأأأدانظأأأأر  (1240)

 و343(  الفقرة A/65/10) 10الدورة اخلامسة والستون  امللحق رقم واملرجع نفسه  
 و266(  الفقرة A/67/10) 10والستون  امللحق رقم  الدورة السابعةاملرجع نفسه   (1241)
(1242) A/CN.4/654 وA/CN.4/661 وA/CN.4/673 وA/CN.4/686 وA/CN.4/701على التوايلو   
 و49و 48(  الفقراتن A/68/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة الثام ة والستون  امللحق رقم انظر  (1243)

  تقرينأأأر ة أأأة الصأأأياغة واعت أأأدت 2013ح ينران/ينونيأأأه  7املعقأأأومة يف  3174وتلقأأأت اللج أأأة  يف جلسأأأتها   
 7و 6  املعقأومة يف 3196دىل  3193    اعت أدت شأروحها يف جلسأاهتا مأ  4و 3و 1بصأفة مؤقتأة مشأارينع املأوام 

 (و49و 48( الفقراتن A/69/10) 10رجع نفسه  الدورة التاسعة والستون  امللحق رقم )امل 2013آب/أغسطس 
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 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
(  الأأأأ ي A/CN.4/722مأأأان معروضأأأا  علأأأى اللج أأأة التقرينأأأأر السأأأامس لل قأأأررة اخلاصأأأة ) -270

الأت اعت أدهتا  7 أوج ت فيه م اقشات ة ة القانون الدويل واللج ة السامسة حأول مشأروع املأامة
 غأأري املشأأ ولةرائم القأأانون الأأدويل والأأت تتعلأأق اأأاللج أة بصأأفة مؤقتأأة يف مورهتأأا التاسأأعة والسأأتني  

اةوانأب يف ت أاول لأث الفصلني الثاين والثاسياق  يفوشرعت املقررة اخلاصة حلصانة املوضوعيةو س
بوجأأأه خأأأاص ال ظأأأأر يف واسأأأتهلت اإلجرائيأأأة للحصأأأانة مأأأ  الوالينأأأة القضأأأائية اة ائيأأأأة ااج بيأأأةو 

اةوانب اإلجرائية للحصانة  الت ينُتوقع دمتامها الس ة املقبلة  فع دت أوال  دىل حتليأ  الطرينقأة الأت 
  انسأأأأج ت  أأأ   اةوانأأأأب عوةأأأت إأأأا اةوانأأأأب اإلجرائيأأأة مأأأأ  قبأأأُ  يف أع أأأال اللج أأأأة  وميأأأ

اإلجرائيأأة مأأع جم أأ  حأأدوم  أأ ا املوضأأوع والأأ هج الأأ ي أرامت املقأأررة اخلاصأأة اتباعأأه ع أأد حتليأأ  
اةوانب اإلجرائية؛ وقامت اثنيا  بتقأد  حتليأ  للع اصأر الثالثأة للجوانأب اإلجرائيأة املتعلقأة مبفهأو  

حتدينأأأأد احلصأأأأانةو  املع يأأأأة؛ و)ج(أنأأأأواع ااع أأأأال  التوقيأأأأت؛ و)ب( الوالينأأأأة القضأأأأائية  و أأأأي: )أ(
 ينتض   التقرينر مشارينع موام جديندةو وم

  الع صأأر ال هأأائي مأأ  2019 ومأأ  املتوقأأع أن وثأأ  التقرينأأر السأأابع  املقأأرر تقدوأأه يف عأأا  -271
التقرينأأأأر السأأأأابع مسأأأأائ  مثأأأأ : االحتجأأأأاج سحلصأأأأانة والت أأأأاول عأأأأ   وسأأأأيت اولاةوانأأأأب اإلجرائيأأأأةو 

اةأة اةوانأب املتعلقأة سلضأ اانت اإلجرائيأة املتصألة بكأ  مأ  مولأة املسأؤول احلصانة  فضال  عأ  مع
يف ذلك الض اانت واحلقأوق الأت ملأب االعأرتا  إأا في أا ينتصأ  إأ ا  واملسؤول ااج   املعر  مبا

املسؤول؛ والتواص  بني مولة احملك ة ومولة املسؤول؛ ودحالة املعلومات م  مولأة املسأؤول؛ والتعأاون 
دضأأافة دىل ذلأأك  سأأيحّل  التقرينأأر و سأأاعدة القانونيأأة الدوليأأة بأأني مولأأة املسأأؤول ومولأأة احملك أأةو وامل

هلأأ ا التعأأاون مأأ  أتثأأري حمت أأ  يف  املسأأائ  املتعلقأأة سلتعأأاون بأأني الأأدول واحملأأامم اة ائيأأة الدوليأأة ومأأا
التقرينأأأر مقرتحأأأات    احلصأأانة مأأأ  الوالينأأأة القضأأأائية اة ائيأأة ااج بيأأأةو وعأأأالوة  علأأأى ذلأأك  سيتضأأأ

لتحليأأ  الأأوارم يف التقرينأأر السأأابعو سملسأأائ  املشأأار دليهأأا يف التقرينأأر السأأامس و س متعلقأأة ملشأأارينع مأأوام
 وينؤم  أن تفرغ اللج ة م  القراءة ااوىل ملشارينع موام   ا املوضوع الس ة املقبلةو

 30عقأأأومة يف   امل3440دىل  3438ونظأأرت اللج أأأة يف التقرينأأأر السأأأامس يف جلسأأأاهتا  -272
و وسأأو  يُنسأأتفن  ال قأأاو حأأول التقرينأأر السأأامس ويُنسأأتك   يف الأأدورة 2018متوو/ينوليأأه  31و

 و2019 احلامينة والسبعني يف عا 

                                                                                                                                                              

  تلقأأت اللج أأة تقرينأأر ة أأة الصأأياغة واعت أأدت بصأأفة 2014متوو/ينوليأأه  25املعقأأومة يف  3231ويف اةلسأأة   
 7و 6  املعقأأومة يف 3242دىل  3240ت شأأروحه ا يف جلسأأاهتا مأأ      اعت أأد5)ه( و2مؤقتأأة مشأأروعي املأأامتني 

 و2014آب/أغسطس 
)و( 2   اعت أأدت اللج أأة بصأأفة مؤقتأأة مشأأروعي املأأامتني2016متوو/ينوليأأه  27املعقأأومة يف  3329ويف اةلسأأة   
لسأأأابعة والسأأأتني    اللأأأ ين  مانأأأت ة أأأة الصأأأياغة قأأأد اعت أأأدهت ا بصأأأفة مؤقتأأأة وأحاطأأأت اللج أأأة عل أأأا  إ أأأا يف مورهتأأأا ا6و

)املرجأأأع نفسأأأه   2016آب/أغسأأأطس  11املعقأأأومتني يف  3346و 3345واعت أأأدت اللج أأأة شأأأروحه ا يف جلسأأأتيها 
 (و250و 195-194(  الفقرات A/71/10) 10الدورة احلامينة والسبعون  امللحق رقم 

 7  اعت أأأأدت اللج أأأأة بصأأأأفة مؤقتأأأأة مشأأأأروع املأأأأامة 2017متوو/ينوليأأأأه  20املعقأأأأومة يف  3378ويف اةلسأأأأة   
 2017آب/أغسأأأأطس  4و 3املعقأأأأومة يف  3389دىل  3387بتصأأأأوينت مسأأأأج   واعت أأأأدت شأأأأروحه يف جلسأأأأاهتا 

 (و141و 140و 76و 74رات (  الفقA/72/10) 10والسبعون  امللحق رقم الثانية الدورة )املرجع نفسه  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/72/10


A/73/10 

GE.18-13644 366 

 عرض املقررة اخلاصة للتقرير السادس -1 
سإلشأأأأارة دىل أن التقرينأأأأر السأأأأامس  خالفأأأأا  للتقأأأأارينر  عرضأأأأهااملقأأأأررة اخلاصأأأأة  اسأأأأتهلت -273

 املقدمة  موج ا  مفصال   اغراض العلم  سمل اقشة الت مارت يف ة ة القانون السابقة  ينتض   يف
  الأأت اعت أأدهتا اللج أأة بصأأفة مؤقتأأة يف مورهتأأا 7الأأدويل واللج أأة السامسأأة بشأأفن مشأأروع املأأامة 

ينأأأأأربر  سل ظأأأأأر دىل مثافأأأأأة ال قأأأأأاو الأأأأأ ي ت أأأأأاول القيأأأأأوم  التاسأأأأأعة والسأأأأأتنيو و أأأأأ ا الأأأأأ هج لأأأأأه مأأأأأا
املتصأ  بأ لك  ومأ لك ملراعأاة حساسأية  7الت  ضع هلأا احلصأانة ومشأروع املأامة  واالستث اءات

املوضوع وتباين  اآلراء املعرب ع هاو وعالوة  علأى ذلأك  ُوجأه االنتبأا  يف امل اقشأة املتعلقأة مبشأروع 
 رأى   دىل أمهية ال ظر يف اةوانب اإلجرائية سلرتمي  أينضا  على الض اانت اإلجرائيأة  الأت7املامة 

 و7عت ام مشروع املامة الشرط البعض أن ال ظر فيها 
وُسأألط الضأأوء علأأى أمهيأأة معاةأأة اةوانأأب اإلجرائيأأة يف  أأ ا املوضأأوع  ففشأأري دىل ت أأاول  -274

  (1245)التقرينأأأأأر الثالأأأأأث لل قأأأأأرر اخلأأأأأاص السأأأأأابق   ويف(1244)تلأأأأأك اةوانأأأأأب يف مأأأأأ مرة اامانأأأأأة
يف ذلأك يف ورقأة املفأا يم غأري الرمسيأة املتعلقأة  مبأا  (1246)تقارينر سابقة لل قررة اخلاصة نفسها ويف

ساحكأأا  والضأأ اانت اإلجرائيأأة الأأت نوقشأأت يف مشأأاورات غأأري رمسيأأة جأأرت يف مورة اللج أأة يف 
و 2017   ومأأأ لك أث أأأاء جلسأأأة التحأأأاور الأأأت جأأأرت يف اللج أأأة السامسأأأة يف عأأأا 2017 عأأأا 

السابقة  على توقيت ال ظر يف احلصانة أاي   والحظت املقررة اخلاصة أن اللج ة رم ت  يف أع اهلا 
االحتجأاج سحلصأانة والت أاول ع هأا  وااع أال الأت تتأفثر سحلصأانة  فضأال  عأ  حتدينأد  مان  ويف

ينتصأأأأ  بأأأأ لك مأأأأ  حتليأأأأ  ملفهأأأأو  الوالينأأأأة  احلصأأأأانةو وعأأأأالوة  علأأأأى ذلأأأأك  نظأأأأرت اللج أأأأة يف مأأأأا
ت  ضع هلا احلصانة والض اانت اإلجرائيةو القضائية  وم لك العالقة بني القيوم واالستث اءات ال

ااحكأا  والضأ اانت اإلجرائيأة  والواقع أن اللج ة انطلقت م  افرتاض أهنا ستت اول يف مرحلأة مأا
امل طبقة على مشارينع املوام    و وأشارت املقررة اخلاصة أينضا  دىل أن اللج ة السامسة نظأرت يف 

 السامسة والستني للج عية العامةوسي ا يف الدورة  اةوانب اإلجرائية  ال
ينتعلأأق مبسأأفلة اةوانأأب اإلجرائيأأة  بيأأد أن املقأأررة اخلاصأأة الحظأأت أن ترميأأ  اللج أأة في أأا -275

مأأ  اةوانأأب التقليدينأأة املتصأألة سإلجأأراءات  مثأأ   يف السأأ وات الالحقأأة مأأا نوعأأا   للحصأأانة حتأأول
ضع ض اانت دجرائيأة لتج أب تسأييس التوقيت واالحتجاج سحلصانة والت اول ع ها  دىل ضرورة و 

الوالينة القضائية اة ائية ودساءة ممارستها في ا خيص املسؤولني ااجانأبو وحأدث حتأول مماثأ  يف 
امل اقشات الت مارت يف اللج ة السامسة  حيث ارتبط اال ت ا  سةوانب اإلجرائية ارتباطا  وثيقأا  

السأيامة بأني الأدول  فضأال  عأ  تأوفري ضأ اانت  بض ان وتع ين  نظا  احلصأانة  ومبأدأ املسأاواة يف
احملام أأة وفأأق ااصأأول القانونيأأةو ومأأع أن املقأأررة اخلاصأأة شأأدمت علأأى أن ضأأرورة حتليأأ  ووضأأع 
ض اانت دجرائية مل ع الدعاوى ذات الدوافع السياسية ودسأاءة اسأتخدا  الوالينأة القضأائية ليسأت 

ت سأابقة  مأان ال قأاو حأول املسأفلة أمثأر أثأريت  أ   الشأواغ  يف م اقشأا موضأوعا  جدينأدا   دذ
 و7يف سياق م اقشة مشروع املامة  2017و 2016حدة يف عامي 

__________ 

(1244) A/CN.4/596 وCorr.1و 
(1245) A/CN.4/646و 
(1246) A/CN.4/654 وA/CN.4/661 وA/CN.4/701و 
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http://undocs.org/ar/A/CN.4/596/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/646
http://undocs.org/ar/A/CN.4/654
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/701
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وشدمت املقررة اخلاصة على أمهية ال ظر يف اةوانب اإلجرائيأة للحصأانة  مأع مراعأاة أن  -276
سل ظأأر دىل  الوالينأأة القضأأائية اة ائيأأة ااج بيأأةو وذمأأرت أن اللج أأة وك هأأا  يفاحلصأأانة حُيأأتج إأأا 

اةوانأب اإلجرائيأة  أن تقأد  مقرتحأات بشأفن احأرتا  املسأاواة يف السأيامة بأني الأدول  فضأال  عأأ  
املبأأأامئ والقأأأيم القانونيأأأة ااخأأأرى لل جت أأأع الأأأدويل مكأأأ  )مبأأأا يف ذلأأأك مكافحأأأة اإلفأأأالت مأأأ  

متتأأأع  العقأأأاب(و وأشأأأارت أينضأأأا  دىل أنأأأه وكأأأ   مأأأ  خأأأالل ال ظأأأر يف اةوانأأأب اإلجرائيأأأة  ضأأأ ان
مسأأأؤول مولأأأة قأأأد ينتأأأفثر مب ارسأأأة الوالينأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأة ا يأأأع الضأأأ اانت اإلجرائيأأأة 

سأأأي ا القأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأانو وتأأأرى املقأأأررة  املعأأأرت  إأأأا مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل  وال
عامأأ  مأأع اخلاصأأة أن ال ظأأر علأأى  أأو م اسأأب يف اةوانأأب اإلجرائيأأة  نمراج ع صأأر حماينأأد يف الت

مسفلة احلصانة  سيوفر اليقني لك  م  مولة احملك ة ومولة املسؤولو وعالوة  علأى ذلأك  سأيحد 
لأأ و  هلأأا بتعأأرض مسأأؤول مولأأة  ذلأأك مأأ  أتثأأري العوامأأ  السياسأأية وينسأأ ح بتج أأب امعأأاءات ال

ملأأورب أخأأرى  وسيسأأاعد أينضأأا  علأأى ب أأاء الثقأأة  أج بيأأة لل الحقأأة التعسأأفية اسأأباب سياسأأية أو
 ني الدول املع يةوب

ينتعلأأق ب طأأاق املسأأائ  احملت أأ  م اقشأأتها  شأأدمت املقأأررة اخلاصأأة علأأى أن تقيأأيم  وفي أأا -277
املقصأوم  مأا يف ذلأك: )أ( اةوانب اإلجرائية ينتطلب ال ظر يف جم وعة مأ  املسأائ  التفصأيلية  مبأا

  مولأة احملك أة الأت تتأفثر أنأواع ااع أال الصأامرة عأ ومأا بعبارة "الوالينة القضأائية" اة ائيأة؛ )ب(
 أأو  ومأ  الأأ ي ينقأرر انطبأأاق احلصأانة ومأأا سحلصأانة مأأ  الوالينأة القضأأائية اة ائيأة ااج بيأأة؛ )ج(

ومىت ينبدأ سراين احلصانة م  الوالينة القضائية اة ائية ااج بيأة؛  أثر ذلك القرار يف احلصانة؛ )م(
وميأ  ين فَّأ   تجأاج إأ   احلصأانة؛ )و(و   االحتجأاج سحلصأانة ضأروري  وم أ  وك أه االح )ه(

 أأأو أثأأأر الت أأأاول عأأأ  احلصأأأانة يف ممارسأأأة الوالينأأأة  ومأأأا الت أأأاول عأأأ  احلصأأأانة  وم أأأ  ينقأأأو  بأأأه؛ )و(
 أي اآلليأات  ومي  وك  ض ان التواص  بني مولة احملك أة ومولأة املسأؤول  ومأا القضائية؛ )ح(

يأأات  دن ُوجأأدت  الأأت متّكأأ  مولأأة  أأي اآلل ومأأا الأأت وكأأ  اسأأتخدامها يف  أأ ا التواصأأ ؛ )ط(
املسؤول م  تعرين  حمامم مولة احملك ة مبواقفها القانونيأة ومراعاهتأا لأدى البأت يف مسأفلة انطبأاق 

وميأأ  وكأأ  تيسأأري التعأأاون واملسأأاعدة القضأأائيني علأأى الصأأعيد  احلصأأانة يف قضأأية حمأأدمة؛ )ي(
ى ومأأ  خأأالل أي دجأأراءات ينُراعأأى ودىل أي مأأد الأأدويل بأأني مولأأة احملك أأة ومولأأة املسأأؤول؛ )ك(
 هأأا يففيالأأت ُشأأرع وميأأ  وكأأ  نقأأ  اإلجأأراءات  االلتأأ ا  سلتعأأاون مأأع حمك أأة ج ائيأأة موليأأة؛ )ل(

 دىل حمك ة ج ائية مولية  حسب االقتضاءو مولة احملك ة دىل مولة املسؤول أو
عأأأة مراعأأأاة جم و وملعاةأأأة  أأأ   املسأأأائ  املت وعأأأة  رأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن مأأأ  الضأأأروري  -278

احتأأأأواء الوالينأأأأة القضأأأأائية لدولأأأأة احملك أأأأة علأأأأى ع صأأأأر أج أأأأ  حيأأأأدَّم بوصأأأأفه  املعأأأأاينري التاليأأأأة: )أ(
ينتعلأأق سحلصأأانة املوضأأوعية  بصأأفة رمسيأأة؛  "مسأأؤول الدولأأة"  وينأأؤمي أع الأأه  علأأى ااقأأ  في أأا

حأق مولأة املسأؤول ضرورة دملام تأواون بأني حأق مولأة احملك أة يف ممارسأة الوالينأة القضأائية و  و)ب(
ضأأأرورة دملأأأأام تأأأواون بأأأني احأأأأرتا  الطأأأابع الأأأأوسيفي  يف ضأأأ ان احأأأرتا  حصأأأأانة مسأأأؤوليها؛ و)ج(

والت ثيلأأي ملسأأؤويل الأأدول وضأأ ان مكافحأأة اإلفأأأالت مأأ  العقأأاب علأأى ارتكأأاب جأأرائم خطأأأرية 
التفمأأأد مأأأ  أن مسأأأؤويل الدولأأأة وكأأأ هم االسأأأتفامة مأأأ  احلقأأأوق  مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل؛ و)م(

 الض اانت اإلجرائية الت ينعرت  إا القانون الدويل حلقوق اإلنسانوو 
  ا الصدم  رأت املقررة اخلاصة أن م  املهم اتباع هنج واسع وشأام   ينراعأي أربعأة  ويف -279

 أبعام مت اين ة لك  متكاملة:
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اآلاثر اإلجرائيأأأأة املرتتبأأأأة علأأأأى مفهأأأأو  الوالينأأأأة القضأأأأائية سل سأأأأبة دىل احلصأأأأانة   )أ( 
سأأأي ا مسأأأأفلة التوقيأأأت  وحتدينأأأأد ااع أأأال الصأأأأامرة عأأأ  مولأأأأة احملك أأأة الأأأأت وكأأأ  أن تتأأأأفثر  الو 

 سحلصانة  واملسائ  املتعلقة بتحديند احلصانة؛
عأد  تطبيأق  الع اصر اإلجرائية الت هلا أمهية دجرائية مستقلة وصلتها بتطبيأق أو )ب( 

سأأأي ا  ااول لدولأأأة املسأأأؤول  والاحلصأأأانة يف قضأأأية معي أأأة  والأأأت تشأأأك  ضأأأ انة مأأأ  املسأأأتوى 
 املسائ  املتعلقة سالحتجاج سحلصانة والت اول ع ها؛

سي ا آليات تيسأري التواصأ  والتشأاور  الض اانت اإلجرائية لدولة املسؤول  وال )ج( 
بي ها وبني مولة احملك ة  وآليات نق  املعلومات بني السلطات القضائية املع ية  ومأ لك صأكوك 

 ساعدة القانونية الدولية بني الدولتني املع يتني؛التعاون وامل
يف ذلأأك احأأرتا   الضأأ اانت اإلجرائيأأة املتفصأألة يف مفهأأو  احملام أأة العاملأأة  مبأأا )م( 

 القانون الدويل حلقوق اإلنسانو
ورأت املقأأررة اخلاصأأة أينضأأا  أن مأأ  الضأأروري أن ت ظأأر اللج أأة يف ااثأأر الأأ ي وكأأ  أن  -280

 وااج بية   سلتعاون مع حمك ة ج ائية مولية يف حصانة مسؤويل الدولينرتتب على االلت ا
وأمأأأأدت املقأأأأررة اخلاصأأأأة أن ال ظأأأأر يف خمتلأأأأ  املسأأأأائ  اإلجرائيأأأأة ينتطلأأأأب مأأأأ  الأأأأدول  -281

معلومات ع  ممارساهتاو وأعربت ع  تقدينر ا للتعليقات الأت ورمت مأ  الأدول  وجأدمت طلبهأا 
 تقد  مسامهات جديندةو

ت املقأأررة اخلاصأأة دىل مضأأ ون التقرينأأر السأأامس  فالحظأأت أن التقرينأأر ينرمأأ  علأأى وانتقلأأ -282
ملفهأأو  الوالينأأة القضأأائية مأأ  آاثر يف اةوانأأب اإلجرائيأأة للحصأأانة علأأى الأأرغم مأأ  أن اةوانأأب  مأأا

و وأشارت دىل االقرتاح املتعلق بتعرينأ  شاملةمعاةة اإلجرائية املختلفة للحصانة مرتابطة وتتطلب 
ينأأ ال قيأأد ال ظأأر يف ة أأة الصأأياغةو وعلأأى  ة القضأأائية" الأأوارم يف تقرينر أأا الثأأاين  والأأ ي ال"الوالينأأ

ينُقصأأأد م أأأأه دعأأأامة فأأأأتح م اقشأأأة عامأأأأة بشأأأفن مفهأأأأو  الوالينأأأأة  الأأأرغم مأأأأ  أن التقرينأأأر السأأأأامس ال
القضأأائية  شأأدمت املقأأررة اخلاصأأة علأأى أمهيأأة تلأأك الوالينأأة القضأأائية سل سأأبة دىل بعأأض اةوانأأب 

 -"مأأىت" و"مأأا" و"م أأ "  -ئيأأةو وب أأاء  علأأى ذلأأك  رمأأ  التقرينأأر السأأامس علأأى ثالثأأة أسأأئلة اإلجرا
ااع أأأال الصأأأامرة عأأأ  سأأألطات مولأأأة  توقيأأأت ال ظأأأر يف احلصأأأانة؛ و)ب( ينلأأأي: )أ( بدراسأأأة مأأأا

 حتديند اةهاو املختص للبت يف انطباق احلصانةو حلصانة؛ و)ج(ساحملك ة الت وك  أن تتفثر 
علق بتوقيأت ال ظأر يف احلصأانة  أمأدت املقأررة اخلاصأة أن ااجهأ ة املختصأة يف ينت ففي ا -283

سأأتفقد احلصأأانة جأأدوا ا وعلأأة  الدولأأة ين بغأأي أن ت ظأأر يف وجأأوم احلصأأانة يف مرحلأأة مبكأأرة  ودال
وجوم او ومع ذلأك  شأدمت علأى أنأه لأيس مأ  السأه  حتدينأد املقصأوم بعبأارة "مرحلأة مبكأرة"  

كبأأأري يف امل ارسأأأات واإلجأأأراءات املتعلقأأأة سلأأأدعاوى اة ائيأأأة يف خمتلأأأ  اسأأأباب أمههأأأا الت أأأوع ال
ّ  تأأرى املقأأررة اخلاصأأة أن توقيأأت ال ظأأر يف احلصأأانة ملأأب حتدينأأد   الأأ ظم القانونيأأة الوط يأأةو ومأأ    

مرحلأأأأأأأة اإلجأأأأأأأراءات اة ائيأأأأأأأة )التحقيأأأأأأأق واملالحقأأأأأأأة واحملام أأأأأأأة(؛  سة أأأأأأأع بأأأأأأأني ع صأأأأأأأرين : )أ(
 لقسري اي تدبري ينُعت د وأثر  يف مسؤول الدولة ااج بيةوالطابع املل   وا و)ب(
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 ينلي: وبتطبيق     املعاينري  خلصت املقررة اخلاصة دىل ما -284
ملأأب أن ت ظأأر يف احلصأأانة حمأأامم مولأأة احملك أأة  يف أبكأأر فرصأأة ممك أأة  ع أأدما  )أ( 

مجيع ااحوال  ع أدما  ويف تبدأ ممارسة والينتها القضائية  وقب  ا اذ أي قرار يف ااسس املوضوعية؛
ينتعأأأني عليهأأأا ا أأأاذ أي تأأأدابري تسأأأتهد  صأأأراحة  ذلأأأك املسأأأؤول بفأأأرض الت امأأأات عليأأأه وكأأأ  أن 
تستتبع  يف حال عد  االمتثال  تدابري قسرينة ووك  أن تعوق حس  أمائه مها  الدولأةو وب أاء  علأى 

ء مالحقأة املسأؤول ااج أ ؛ قبأ  بأد ‘1‘ذلك  ينتعني أن ت ظأر احملأامم يف حصأانة مسأؤول الدولأة: 
 وقب  بدء جلسة االست اع ‘3‘ دحالته لل حام ة؛ أو قب  توجيه التهم دىل املسؤول أو ‘2‘ أو

التحقيأأأق   مأأأ  املشأأأكوك فيأأأه أمثأأأر أن ت طبأأأق احلصأأأانة يف مرحلأأأة التحأأأري أو )ب( 
عليأأه  ولكأأ  ملأأب ال ظأأر فيهأأا قبأأ  ا أأاذ أي تأأدابري تسأأتهد  صأأراحة  املسأأؤول بفأأرض الت امأأات

وكأأأ  أن تسأأأتتبع  يف حأأأال عأأأد  االمتثأأأال  تأأأدابري قسأأأرينة ووكأأأ  أن تعأأأوق حسأأأ  أمائأأأه مهأأأا  
 وتدابري مؤقتة معي ة الئحة اهتا  أو الدولة  و اصة م مرة توقي  أو

ينبأدو مأأ  املسأأتحي  اخللأوص دىل أن احلصأأانة مأأ  الوالينأة القضأأائية ملأأب ال ظأأر  )ج( 
سأي ا ان ااع أال ذات الطأابع التحقيقأي الصأر   مقاعأدة   فيها تلقائيا  م   بدء التحقيأق  ال

 يف أماء مهامهو تؤثر بصفة مباشرة يف مسؤول الدولة أو ليست هلا قوة مل مة وال
وشأأدمت يف مالحظأأة أخأأرية علأأى أمهيأأة احملافظأأة علأأى الت ييأأ  بأأني احلصأأانة الشخصأأية  -285

انة  و اصأة مأع مراعأاة الشأروط املختلفأة ينتعلأق بتوقيأت ال ظأر يف احلصأ واحلصانة املوضوعية في أا
ووينأر اخلارجيأة  مأ  جهأة  وأي مسأؤول  رئأيس احلكومأة أو الالومة لتحديند  وينة رئأيس الدولأة أو

 آخر يف الدولة  م  جهة أخرىو
وفي ا خيص أنواع ااع ال الت تتفثر سحلصانة  الحظت املقأررة اخلاصأة أن التأدابري الأت  -286

ة مباشرة تشأ   توجيأه الته أة اة ائيأة  واسأتدعاء املعأر لل ثأول أمأا  حمك أة تتفثر سحلصانة بصف
أمأأر اإلحالأأة  حضأأور جلسأأة دقأأرار الأأتهم  والقأأرار املتعلأأق نقأأرار الأأتهم أو بغأأرض التحقيأأق معأأه أو

لل حام أأة  واالسأأتدعاء لل ثأأول أمأأا  القضأأاء بصأأفة مأأتهم يف معأأوى ج ائيأأة  واامأأر القضأأائي 
تقدوأأهو ومأأ   أأ   ااع أأال تصأأدر عأأ  االمعأأاء  طلأأب تسأألي ه أو   أوسحتجأأاو مسأأؤول أج أأ

 تعوق أماء  مها  الدولةو وتؤثر مباشرة يف مسؤول الدولة  ووك  أن متس أو
وحأأدمت املقأأررة اخلاصأأة أينضأأا  أنواعأأا  أخأأرى مأأ  ااع أأال الصأأامرة عأأ  سأألطة يف مولأأة  -287

وحصأانته مأ  الوالينأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأةو احملك ة والت وك  أن تؤثر يف املسؤول ااج   
ااع ال ذات الطابع الت في ي أساسأا   مثأ  احتجأاو مسأؤول أج أ  يف دطأار  وينش   ذلك: )أ(

تسأجي  مأ مرة تفتأأيش  ع أال  مبأ مرة توقيأ  موليأة  أو ع ليأة للشأرطة يف دقلأيم مولأة احملك أة  أو
ااع أأال الأأت ينكأأون الغأأرض م هأأا  الشأأرطة؛ )ب(توقيأأ  يف نظأأم التعأأاون الأأدويل بأأني أجهأأ ة  أو

عامة   رغم أهنا تعترب ذات طابع قضائي  ممارسة الوالينة القضائية اة ائية على طر  اثلث وليس 
أمأأر  أبن ينتأأيح  يف ذلأأك مأأثال  اسأأتدعاء املسأأؤول للحضأأور مشأأا د  أو علأأى مسأأؤول أج أأ   مبأأا

التدابري االحرتاوينة الت وك  أن أتمر إا  )ج( حملك ة يف مولة احملك ة معلومات توجد يف حووته؛
ترمي يف  حمك ة يف مولة احملك ة يف دطار ممارسة والينتها القضائية على مسؤول أج    ولك ها ال

يف ذلأك مأثال  التأدابري املؤقتأة الراميأة دىل حجأ  أصأأول  حأد ذاهتأا دىل حتدينأد مسأؤوليته اة ائيأة  مبأا
 ذلك املسؤول ااج  و
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تأأأأرى املقأأأأررة اخلاصأأأأة أن أتثأأأأر  أأأأ   ااع أأأأال سحلصأأأأانة مأأأأ  الوالينأأأأة القضأأأأائية اة ائيأأأأة و  -288
ااج بيأأة ينتوقأأ  علأأى عوامأأ  شأأىت تشأأ    مأأع مراعأأاة الت ييأأ  بأأني احلصأأانة الشخصأأية واحلصأأانة 

الفصأأ  بأأني شأأخص  الت ييأأ  بأأني احلصأأانة مأأ  الوالينأأة القضأأائية واحلرمأأة؛ و)ب( املوضأأوعية: )أ(
الطأأأأابع اإلل امأأأي والقسأأأأري للتأأأأدبري املتخأأأأ  وأتثأأأأري  يف  ل املأأأأرام حج  أأأأا؛ و)ج(املسأأأؤول وااصأأأأو 

دذا مانأأأأت  أأأ   ااع أأأأال تتأأأأفثر  ممارسأأأة املسأأأأؤول ااج أأأ  مهامأأأأهو ومأأأ     ملأأأأب ال ظأأأأر يف مأأأا
 سحلصانة على أساس م  حالة على حدةو

سل ظر والبت ص خمتسي ا حتديند جهاو مولة احملك ة  ينتعلق بتحديند احلصانة  وال وفي ا -289
يف انطباق احلصانة  الحظأت املقأررة اخلاصأة أن حمأامم مولأة احملك أة  أي املختصأة سلبأت بصأفة 
هنائيأأة يف  أأ   املسأأفلة  رغأأم أنأأه وكأأ  أينضأأا  اجهأأ ة أخأأرى غأأري اهليئأأات القضأأائية )مثأأ  املأأدعني 

سأأؤاال  طُأرح يف  أأ ا  أنو سإلجأأراءات ااوليأة   العأامني( أن تبأت فيهأأا ع أدما تكلَّأأ  سلتحقيأق أو
 ينتعلق أبي م  ااع ال املتفثرة سحلصانةو الصدم ع  احلصانة في ا

وشدمت املقررة اخلاصأة علأى أن دقأرار اختصأاص حمك أة أج بيأة سلبأت بصأفة هنائيأة يف  -290
سألطاهتا ااخأرى أن تبأدي آراء أا  ملوو هليئات الدولأة أو ينعر سلضرورة أنه ال حتديند احلصانة ال

جأأواو  ينظأأ ملسأأفلة  وذلأأك سلتعأأاون مأأع تلأأك احملأأامم يف حتدينأأد احلصأأانةو وعلأأى أي حأأال  يف ا
علأأى القأأانون الأأوطرو وأعربأأت عأأ   متوقفأأا   أمأأرا  سأألطات حكوميأأة أخأأرى آراء أأا  دبأأداء أجهأأ ة أو
ينتعلأأق سملعلومأأات املقدمأأة مأأ  مولأأة املسأأؤول  الأأت وكأأ  أن تتسأأم أبمهيأأة سلغأأة  رأي مماثأأ  في أأا

لبأأت احملك أة يف مسأأفلة احلصأأانةو وذمأرت املقأأررة اخلاصأأة أن املسأفلة سأأيجري حتليلهأأا يف  سل سأبة
 التقرينر السابع بوصفها مسفلة تعاونو

وتأرى املقأررة اخلاصأة أن بأت حمأامم مولأأة احملك أة يف مسأفلة احلصأانة ملأب أن أيخأأ  يف  -291
احلصأأانة  د احلصأأانة الشخصأأية أودذا مانأأت املسأأفلة مسأأفلة حتدينأأ االعتبأأار ع اصأأر خمتلفأأة تبعأأا  ملأأا

دذا مان مسأؤول الدولأة  ينتعلق سحلصانة الشخصية  ينكفي أن ت ظر احملك ة يف ما املوضوعيةو ففي ا
دذا مان ينع أ  بتلأك الصأفة ع أدما  ووينر اخلارجية وما رئيس احلكومة أو حي   صفة رئيس الدولة أو

ة املوضأأوعية  ملأأب علأأى احملك أأة أن تقأأّيم ينتعلأأق سحلصأأان اسأأتدعى اامأأر ال ظأأر يف احلصأأانةو وفي أأا
و أأ  أمى ااع أأال املع يأأة بصأأفة   أأ  الشأأخص مسأأؤول مأأ  مسأأؤويل الدولأأة؛ و)ب( ينلأأي: )أ( مأأا

و أ  ت أدرج ااع أال املع يأة ضأ       أمى تلأك ااع أال أث أاء شأغله م صأبه؛ و)م( رمسية؛ و)ج(
 احلصانة املوضوعيةو ت طبق عليها أي فئة م  فئات جرائم القانون الدويل الت ال

 271وت اولأأت املقأأررة اخلاصأأة أينضأأا  بأأرانمج الع أأ  املقبأأ  علأأى ال حأأو املبأأني يف الفقأأرة  -292
 أعال و

 موجز املناقعة -2 
يف الأأأدورة احلاليأأأة  سُيسأأأتفن  ال قأأأاو  التقرينأأأرلل ظأأأر يف سل ظأأأر دىل ضأأأيق الوقأأأت املتأأأاح  -293

بعنيو لأ ا شأدم ااعضأاء الأ ين  حتأدثوا علأى الطأابع حول التقرينر السامس يف مورهتأا احلامينأة والسأ
 وااويل ملداخالهتم وعلى االحتفا  حبقهم يف مواصلة التعليق على التقرينر يف العا  املقب 
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 تعليقال عامة )ي( 
أثأد ااعضأأاء علأأى تقرينأأر املقأأررة اخلاصأأة امل تأأاو واحملكأأم  ودن أعأأرب بعضأأهم عأأ  أسأأفه  -294

يف  تقأدَّ  دال املأوام املتصألة سملسأائ  الأت ت اوهلأا التقرينأر سلتحليأ  لأ  لتفخر صدور   وان مشارينع
ينعأأأأا  العالقأأأأة بأأأأني  ينت أأأأاول مجيأأأأع اةوانأأأأب اإلجرائيأأأأة وال العأأأأا  املقبأأأأ و وأشأأأأري دىل أن التقرينأأأأر ال

اةوانأأأب اإلجرائيأأأة واملوضأأأوعية لل سأأأفلةو والحأأأغ أعضأأأاء آخأأأرون أن التحليأأأ  الأأأوارم يف التقرينأأأر 
تُقأأرتح فيأأه مشأأارينع   ح نحأأراو تقأأد  حاسأأم يف فهأأم املسأأائ  اإلجرائيأأة  حأأىت لأأو مالسأأامس ينسأأ

املأأأوامو وأعأأأرب عأأأدم مأأأ  ااعضأأأاء عأأأ  اامأأأ  يف أن ينقأأأدَّ  التقرينأأأر السأأأابع لل ظأأأر فيأأأه يف وقأأأت 
 م اسب يف العا  املقب و

 أأأ ا الصأأأدم  أشأأأار بعأأأض  وشأأأدم ااعضأأأاء علأأأى أمهيأأأة املوضأأأوع املسأأأت رة للأأأدولو ويف -295
ااعضأاء دىل ا ت أأا  االحتأام اافرينقأأي نمراج طلأأب يف جأدول أع أأال اة عيأة العامأأة الستصأأدار 

مأأ  نظأأا   98و 27فتأوى مأأ  حمك أأة العأأدل الدوليأة يف مسأأفلة احلصأأاانت والعالقأأة بأني املأأامتني 
رومأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة سل سأأبة دىل الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب القأأانون الأأدويلو 

ين طوي عليأه ذلأك ما ينتسم به املوضوع م  حساسية سياسية وتعقيد قانوين  مع  عيد أتميد ماوأ
يف العالقأأأات الدوليأأأة فحسأأأب  بأأأ  أينضأأأا  يف ممارسأأأة احملأأأامم علأأأى الصأأأعيد  مأأأ  أتثأأأري حمت أأأ  ال

الأأوطر  اامأأر الأأ ي ينتأأيح فرصأأة ملسأأاعدة الأأدول علأأى مواءمأأة دجراءاهتأأا املتعلقأأة حبصأأانة مسأأؤويل 
و وجأأرى التفميأأد أينضأأا  علأأى أن ال ظأأر يف املوضأأوع ينتطلأأب التأأداول والتأأفين يف التعامأأ  مأأع الأأدول

 أأ ا الصأأدم  أعأأرب بعأأض ااعضأأاء عأأ  أسأأفهم لعأأد  وجأأوم  ممارسأأة الأأدول واال ت أأا  إأأاو ويف
ينتعلق اوانب معي ة مأ  احلصأانة املوضأوعيةو  لعد  وجوم ممارسة في ا ممارسة م  م اطق معي ة أو

 اء آخرون ب درة امل ارسة والفقه يف املسائ  املتعلقة سةوانب والض اانت اإلجرائيةووأقر أعض
ووجأأأه بعأأأض ااعضأأأأاء االنتبأأأا  أينضأأأا  دىل العالقأأأأة بأأأني  أأأ ا املوضأأأأوع ومواضأأأيع أخأأأأرى  -296

يف ذلك اةرائم ضد اإلنسانية والقواعد اآلمرة للقانون  مطروحة يف برانمج ع   اللج ة احلايل  مبا
  وم لك الوالينة القضائية اة ائيأة العامليأة  الأوارمة يف بأرانمج اللج أة الطوينأ  (jus cogens) الدويل

ااج  يف الدورة احلاليةو وهل   العالقة انعكاسات على اللج ة مأ  حيأث دهنأا تتطلأب اتبأاع هنأج 
ة مشرتك لض ان االتسأاق وجت أب جتأ ؤ القأانون الأدويلو وأشأار بعأض ااعضأاء دىل ضأرورة معاةأ

مأأ   27مأأ  املأأامة  1سأأي ا الفقأأرة   أأ ا املوضأأوع معاةأأة تتسأأق مأأع نظأأم أخأأرى ذات صأألة  وال
 نظا  روما ااساسي لل حك ة اة ائية الدوليةو

ورئأأي أن م اقشأأة املسأأائ  اإلجرائيأأة مه أأأة لضأأ ان احأأرتا  احلصأأاانت  ع أأد االقتضأأأاء   -297
رتا  املساواة يف السيامة بأني الأدولو ومأ  حفاسا  على استقرار العالقات الدولية  وحرصا  على اح

احليوي أينضا  مراعاة الوالينة القضائية لدولة احملك ة وأمهية مكافحة اإلفأالت مأ  العقأاب وحقأوق 
مليأأا  يف أنأواع اإلجأأراءات التفكأري مأ  الضأأروري  واعتأأرب بعأض ااعضأأاء أنمسأؤول الدولأأة املعأرو 

ين بغي أن هتد  دىل حتقيق تأواون مقيأق بأني خمتلأ   الت ينتعني وضعهاو وذُمر أن     اإلجراءات
يف ذلك احرتا  احلصأانة وضأ ان اسأتقرار العالقأات الدوليأة  وال ظأر يف القيأوم  املصا  برمتها  مبا

 الت  ضع هلا احلصانة يف مكافحة اإلفالت م  العقابو
تعامأأأ  مأأأأع وأعأأأرب عأأأدة أعضأأأاء عأأأ  أتينيأأأد م الأأأأ هج الأأأ ي اقرتحتأأأه املقأأأررة اخلاصأأأة لل -298

لع اصر ات اول دىل أمهية  أعضاءاةوانب اإلجرائية بشك  واسع وشام و وعالوة  على ذلك  أملح 
االعتبأأأأأارات التقليدينأأأأأة املتعلقأأأأأة مبسأأأأأائ  مثأأأأأ  التوقيأأأأأت    أال و أأأأأيامل موجأأأأأة للجوانأأأأأب اإلجرائيأأأأأة
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ات املتعلقأة واالحتجاج سحلصانة والت أاول ع هأا  ومأ لك  و أ ا أ أم  جم وعأة ماملأة مأ  االعتبأار 
 و7اعت ام مشروع املامة  - ودن م ينك  حصرا   -أمور م ها بوجه خاص  سلض اانت يف ضوء

 7تعليقال على موجز املناقعة املتعلقة مبعروع املادة  )ب( 
أعأأأرب ااعضأأأاء الأأأ ين  حتأأأدثوا عأأأ  تقأأأدينر م ملأأأوج  امل اقشأأأة الأأأوارم يف التقرينأأأر السأأأامس  -299

شأأري  دىل الظأأرو  احمليطأأة سعت أأام   ووجهأأوا االنتبأأا  دىل خمتلأأ    حيأأث أُ 7بشأأفن مشأأروع املأأامة 
ع اصر امل اقشة الت اعتربو ا أساسيةو ومرر بعض ااعضاء عد  رضا م عأ  الطرينقأة الأت اعُت أد 

توضح أبمهية أن وأتثري ذلك يف أساليب ع   اللج ةو وذمر بعض ااعضاء  7إا مشروع املامة 
ينعكأس القأانون الأدويل العأريف  7دذا مأان مشأروع املأامة  يحا  جيدا  مااللج ة للدول ااعضاء توض

ضأوء توقأع دهنأاء  أ ا املوضأوع يف القأراءة ااوىل يف العأا  املقبأ    التطأوينر التأدرمليو ويف القائم أو
  7رأى بعأأض ااعضأأاء أن اللج أأة وك هأأا أن تغتأأ م فرصأأة أخأأرى لت أأاول مضأأ ون مشأأروع املأأامة 

مأأان ين أأدرج يف سأأياق التطأأوينر  دذا مأأان ينعكأأس القأأانون الأأدويل العأأريف أو الأأيس فقأأط ملعاةأأة مأأ
لتحسأأأني الطرينقأأأة الأأأت اعُت أأأد إأأأا مشأأأروع املأأأامةو غأأأري أن بعأأأض ااعضأأأاء  التأأأدرملي  بأأأ  أينضأأأا  

 أأ ا الصأأدم   اآلخأرين  أشأأاروا دىل أن ال ظأأر يف القيأأوم واالسأأتث اءات ينشأك  جأأو ر املوضأأوعو ويف
تطبيقأا  عأامال  وفعأاال و وُسألط  7اإلجرائية ستض   تطبيأق مشأروع املأامة رئي أن م اقشة اةوانب 

الضأأوء يف الوقأأت نفسأأه علأأى أن ااحكأأا  والضأأ اانت اإلجرائيأأة وجيهأأة لل ج وعأأة الكاملأأة مأأ  
و وذمأر عأدم مأ  ااعضأاء أهنأم ينتطلعأون 7مشارينع املوام  ولأيس فقأط في أا خيأص مشأروع املأامة 

 التقرينأأر السأأابع يف العأأا  املقبأأ و وذ أأب رأي آخأأر دىل أن دمكانيأأة دىل ال ظأأر يف  أأ   اةوانأأب يف
أمأر  7 ينُعترب عيوس  أساسأية موضأوعية يف مشأروع املأامة ما ملعاةةاالستعانة سلض اانت اإلجرائية 

 ومشكوك فيه

 تعليقال على اجلوانب اإلجرائية اليت يتناوهلا التقرير السادس )ج( 
طرحتأه املقأررة اخلاصأة مأ   ينأة القضأائية  سأّلم بعأض ااعضأاء مبأاينتعلق مبفهأو  الوال في ا -300

  لكأأ هم الحظأأوا أن تعرينأأ  2مقرتحأأات معروضأأة اآلن علأأى ة أأة الصأأياغة بشأأفن مشأأروع املأأامة 
"الوالينأأة القضأأائية" اة ائيأأة اغأأراض مشأأارينع املأأوام يف  أأ ا املوضأأوع لأأيس ضأأروراي  متامأأا و وينكفأأي 

ينتعلأأق سةوانأأب اإلجرائيأأةو واقأأرُتح    ينري الوالينأأة القضأأائية في أأاااخأأ  بأأ هج وسيفأأي لتحدينأأد معأأا
يف ذلأأك القواعأأد العامأأة  م سأأفلة م هجيأأة عامأأة  الت ييأأ  بأأني املفهأأو  العأأا  للوالينأأة القضأأائية  مبأأا

للوالينة القضائية للدولة  ومسفلة اهليئات املختصة مب ارسأة الوالينأة القضأائية اة ائيأة لدولأة معي أةو 
آخأأرون أن  أأ ا التعرينأأ  ضأأروري انأأه سيسأأبغ اليقأأني علأأى نطأأاق الوالينأأة القضأأائية  ورأى أعضأأاء

 اة ائية املتفثر بقواعد احلصانةو
وم  ال احية امل هجيأة  اعتُأرب أن مأ  املفيأد اإلبقأاُء علأى الت ييأ  بأني احلصأانة الشخصأية  -301

الحقأا   ودن الحأغ بعأض واحلصانة املوضوعية يف معاةة ااحكا  اإلجرائية  وم لك الض اانت 
 ين بغي املبالغة يف مسفلة الت يي و ااعضاء أنه ال

دىل مشأأارينع املأأوام الأأت سأأتقدمها املقأأررة اخلاصأأة يف التقرينأأر  وتطلأأع ااعضأأاء بوجأأه عأأا  -302
 السابع املتعلق سةوانب اإلجرائية الت نُظر فيها يف التقرينر السامسو
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 التوقيت ‘1‘ 
أهنأا جمأال وكأ  أن ت ظأر فيأه اللج أة وتقأد   ة التوقيأت  رئأي بوجأه عأا ينتعلق مبسأفل في ا -303

 بشفنه درشامات قّي ة على أساس االجتهام القضائي وامل ارسة القائ نيو
وعلى أي حال  شدم ااعضاء على أمهية معاةة مسائ  احلصانة يف مرحلأة مبكأرة مأ   -304

مرحلة الحقةو وينتبني م  االجتهام القضأائي اإلجراءات القضائية بغية تفامي اختالط اامور يف 
أن مسأأأأائ  احلصأأأأانة ذات طأأأأابع أويل  وينتعأأأأني حلهأأأأا والبأأأأت فيهأأأأا علأأأأى وجأأأأه السأأأأرعة يف بداينأأأأة 

اخلأال  املتصأ  حبصأانة مقأرر الدعوىو وأشري دىل أن حمك ة العأدل الدوليأة ذمأرت يف فتوا أا يف 
املبأدأ "مبأدأ معأرت  بأه ع ومأا  يف  أن  أ ا خاص للج ة حقوق اإلنسان مأ  اإلجأراءات القانونيأة

 و(1247)القانون اإلجرائي" ينرام به م ع "دبطال جو ر قاعدة احلصانة"
بعأض  ت أاول املقأررة اخلاصأة  هاقرتحتأ املأ وفقأا   رأى أن مأ  املهأم أن بعض ااعضاء غري  -305

 أأأة"  ان بتعبأأأري "يف أبكأأأر فرصأأأة ممك اةوانأأأب الع ليأأأة  مثأأأ  املقصأأأوم بتعبأأأري "مرحلأأأة مبكأأأرة" أو
ينتعلأق سحلصأانة الشخصأية  أن قأرار  التعابري غري مقيقة وينلفها الغ وضو وُأمد  على ااقأ  في أا

فأأأانكوفر املتعلأأأق حبصأأأاانت رؤسأأأاء الأأأدول واحلكومأأأات يف القأأأانون الأأأدويل مأأأ  الوالينأأأة القضأأأائية 
حلرمأأأأة ينشأأأأري دىل أن احلصأأأأانة وا  2001 الصأأأأامر عأأأأ  معهأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل يف عأأأأا   والت فيأأأأ 

مبجأرم معرفأة السألطات بصأفته تلأكو وب أاء  علأى  ا لأهالواجبتني لرئيس مولة أج بية ين بغي أن ُو ح
أي حأأأأال مأأأأ  ااحأأأأوال ع أأأأد بأأأأدء  ذلأأأأك  لأأأأوحغ أنأأأأه ملأأأأب ال ظأأأأر يف احلصأأأأانة مون أتخأأأأري ويف

 اإلجراءات وقب  ا اذ تدابري مل مة ضد مسؤول الدولة تشك  عقبة أما  ممارسته مهامأهو وعأالوة  
وك  أن تقد  بعض اإلرشامات يف معاةة اةوانب الع لية  (1248)أفي اعلى ذلك  رئي أن قضية 

تلك القضية سل ات  فّسرت احملك أة التعبأري  املتعلقة سلطابع الفوري للتصر  "مون دبطاء"؛ ويف
 ينعر سلضرورة "فور دلقاء القبض وقب  االستجواب"و أبنه ال
  حتأأدثوا بصأأعوبة حتدينأأد انطبأأاق قواعأأد احلصأأانة أث أأاء مراحأأ  وأقأأر بعأأض ااعضأأاء الأأ ين -306

التحقيق سل ظر دىل ت وع القوانني وامل ارسات الوط ية يف جمال التحقيق واملالحقة القضأائيةو ورأوا 
 ين ال م  الضروري أن تدرس اللج ة     املسفلة وتقد  التوجيه الع لي للدولو أنه ال
صأأانة ين بغأأي أن تشأأ    مأأ  حيأأث املبأأدأ  مجيأأع اإلجأأراءات وأشأأري دىل أن اعتبأأارات احل -307

اة ائيأأأة بأأأدءا  مأأأ  التحقيأأأق والتوقيأأأ  واالحتجأأأاو والتسأأأليم وال قأأأ  واملالحقأأأة القضأأأائية ومراجعأأأة 
قبأأأ  احملام أأأة وتأأأدابري احل اينأأأة املؤقتأأأة  ومأأأ لك اإلجأأأراءات القضأأأائية الرمسيأأأة  ال يابأأأة ومرحلأأأة مأأأا

 وااحكا  القضائية وت في  او
وشأأأكك بعأأأض ااعضأأأاء يف أن ينكأأأون عأأأد  االنطبأأأاق الفأأأوري للحصأأأانة أث أأأاء مراحأأأ   -308

التحقيق أمرا  قطعيا  سلضرورة  ان الكثري ينتوق  على سرو  م  قضية وعلأى القأانون وامل ارسأة 
 يف الدول املع يةو وقالوا دن   ا اامر ينتطلب م يندا  م  الدراسةو

__________ 

(1247) Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission 
on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62, at p. 88, para. 63و 

(1248) Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. 
Reports 2004, p. 12و 
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 ااع ال املتفثرة ‘2‘ 
احلصأأأانة  وافأأأأق  دواء أأأاينتعلأأأق ساع أأأال الصأأأامرة عأأأ  مول احملك أأأة الأأأت ت طبأأأق  في أأأا -309

 -علأأى أن الفئأأات الأأثالث الأأت عرضأأتها املقأأررة اخلاصأأة يف تقرينر أأا السأأامس  ااعضأأاء بوجأأه عأأا 
تتطلب الدراسةو والحأغ بعأض  -أي االحتجاو واملثول أما  القضاء مشا د والتدابري االحرتاوينة 

لضأروري توضأيح املقصأوم بعبأارة "ااع أال املتأفثرة سحلصأانة"و ورأى الأبعض أن ااعضاء أن م  ا
مأأ  املفيأأد الت ييأأ  بأأني التحقيأأق اة أأائي يف وضأأع مأأ  ااوضأأاع والتحقيأأق اة أأائي يف قضأأية معي أأة 

 أ ا الصأدم  جأرى  اغراض احلصانةو واحلالة الثانية  ي الت ين بغأي دينالؤ أا ا ت امأا  خاصأا و ويف
لأأى ااع أأال املل مأأة الأأت تفأأرض تأأدابري قسأأرينة علأأى مسأأؤول الدولأأةو وب أأاء  علأأى ذلأأك  التشأديند ع

لوحغ أنه ملب ال ظر يف احلصأانة قبأ  ا أاذ تأدابري مل مأة ضأد مسأؤول الدولأة تشأك  عقبأة أمأا  
 ممارسته مهامهو

مأرا  تقدينر بعض ااعضاء  تشأ   التأدابري مأ مرة التوقيأ  والئحأة االهتأا  اة أائي وأ ويف -310
حلضأور جلسأات دقأرار الأتهم  وطلأب تسأليم  سملثول أما  حمك ة مشخص ملري التحقيق معه أو

ين طأأوي مجيعهأأأا  تقأأد و وأشأأري أينضأأا  دىل أن ااع أأأال الأأت تأأؤمى أث أأاء اإلجأأأراءات اة ائيأأة ال أو
هلا  على دخضاع مسؤول لتدابري قسرينة مقيدةو وذُمر مثال  أن الشكوى اة ائية يف حد ذاهتا ليس

 أتثري مباشر يف ممارسة املسؤول مهامهو
ينرتتأب علأى ذلأك مأ   وشدم ااعضاء على أمهية الطابع القسري للتدابري التقييدينة  ومأا -311

 11مأأأأ مرة التوقيأأأأ  املؤرخأأأأة دعاقأأأأة ممارسأأأأة املسأأأأؤول مهامأأأأهو وأشأأأأري دىل أن احملك أأأأة يف قضأأأأية 
أي ع أأأ  صأأامر عأأأ  سأأألطة مولأأأة أشأأأارت دىل محاينأأأة الشأأخص املعأأأر مأأأ   2000نيسأأان/أبرين  

بأبعض مسأائ    بي  أا شأدمت يف القضأية املتعلقأة (1249)أخرى م  شفنه أن ينعوقأه يف أماء مهامأه
علأأأى أن "العامأأأ  احلاسأأأم يف تقيأأأيم حأأأدوث اعتأأأداء علأأأى  املسأأأاعدة املتباملأأأة يف الشأأأؤون اة ائيأأأة

 و(1250)ة"حصانة رئيس الدولة م  عدمه ينك   يف دخضاع ووو لع   مقيد صامر ع  سلط
سأأأي ا يف احلصأأأانة  واقأأأرتح بعأأأض ااعضأأأاء مواصأأألة حبأأأث أتثأأأري احلرمأأأة يف احلصأأأانة  وال -312

استخالص است تاجات معي ة م   املوضوعية  بدال  م  االعت ام املفرط على م هجية استقرائية أو
يأة للشأرطة امل ارسة املتصلة سحلصانة الشخصيةو واقرُتح أينضأا  التع أق يف حتليأ  مور امل ظ أة الدول

 ينتعلق  بوجه خاص  ب ظا  "ال شرات احل راء"و اة ائية وممارستها في ا
ورأى بعض ااعضأاء أن مأ  الضأروري مواصألة مراسأة املسأائ  املتعلقأة سملثأول مشأا د   -313
 يف ذلك دبراو موام ومست دات اإلثباتو ينتعلق سحلصانة املوضوعية  مبا سي ا في ا وال

 ضاء أينضا  دىل أن مسفلة التدابري االحرتاوينة تتطلب م يندا  م  ال ظرووأشار بعض ااع -314

__________ 

(1249) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 
Reports 2002, p. 3, at p. 22, para. 54و 

(1250) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. 
Reports 2008, p. 177, at p. 237, para. 170و 
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 حتديند احلصانة ‘3‘ 
علأى أن حمأامم مولأة احملك أة  أي الأت عليهأا أن  ةاخلاص ةاملقرر اتفق بعض ااعضاء مع  -315

تبأأأت يف وجأأأوم احلصأأأانة  ودذا مأأأان اامأأأر مأأأ لك  فهأأأ  توجأأأد اسأأأتث اءات مأأأ   أأأ   احلصأأأانةو 
رُتح أن ت ظأأأأر اللج أأأأة يف الشأأأأرط اإلجرائأأأأي الأأأأ ي ينقضأأأأي أبن تكأأأأون أي ممارسأأأأة ذلأأأأك  اقأأأأ ومأأأأع
القضأأائية علأأى مسأأؤول مر ونأأة بقأأرار مأأ  حمك أأة أعلأأى مرجأأة ولأأيس مأأ  احملك أأة اة ئيأأة  للوالينأأة

 اامب مرجةو
 اةهأأةتؤمينأأه  ينتعأأني أن وأمأأد بعأأض ااعضأأاء علأأى أمهيأأة عأأد  التقليأأ  مأأ  الأأدور الأأ ي -316

 أأ ا الصأأدم  ُوجأأه االنتبأأا  دىل الأأدور الأأ ي تؤمينأأه علأأى املسأأتوى الأأوطر الأأووارات  الت في ينأأةو ويف
 املع ية سلشؤون اخلارجيةو

وشدم أعضاء آخأرون علأى أمهيأة معاةأة املسأائ  املتعلقأة سلسألطة التقدينرينأة لالمعأاء يف  -317
القضأأائية نطأأاق  أأ ا املوضأأوع وإأأد  وضأأع قيأأوم حمت لأأةو و أأ ا أمأأر ضأأروري لتج أأب املالحقأأة 

القائ أأة علأأى موافأع سياسأأيةو وذُمأأر أن وضأع مبأأامئ توجيهيأأة لل أدعني العأأامني مأأ   التعسأفية أو
الشأأأطط يف ممارسأأأة السأأألطة التقدينرينأأأة لالمعأأأاء ضأأأد املسأأأؤولني الثالثأأأة  شأأأفنه ضأأأبط التعسأأأ  أو

مقابأأ  ذلأأك  مأأ  شأأفن  أأ   املبأأامئ التوجيهيأأة أن تأأوفر آليأأة  وغأأري م مأأ  مسأأؤويل الدولأأةو ويف
لتج أأب امل ارسأأة السأألبية للسأألطة التقدينرينأأة لالمعأأاء يف احلأأاالت الأأت ينفلأأت فيهأأا مأأ  املالحقأأة 

 القضائية مسؤول يف الدولة ارتكب جروة خطرية مبوجب القانون الدويلو
وشدم بعض ااعضاء على أمهية ض ان اليقأني يف القواعأد املتعلقأة سإلجأراءات امل طبقأة  -318

الغ أأوض  اقأأرُتح أن ينكأأون يف الدولأأة جهأأاو خمأأتص بتقأأد   الأأة الشأأك أوح إلنفأأاذ القأأانونو ويف
التوجيهأأات امل اسأأبة دىل ومأأاالت دنفأأاذ القأأانون  مأأع اإلقأأرار يف  أأ ا الصأأدم سلأأدور الأأ ي تؤمينأأه 

 الووارات املع ية سلشؤون اخلارجيةو
ة ال  اعأات املتعلقأة واقرُتح أينضا  حبث مسفلة تويل احملامم واهليئات القضائية الدولية تسوين -319

مبسائ  احلصانةو وسيل   أينضا  حبث الدور ال ي وك  أن ينؤمينه جملس اامأ  يف الشأؤون املتعلقأة 
 االمتثال اوامر تقد  الواثئقو سالمتثال مل مرات التوقي  أو

وأيند بعض ااعضاء مواصألة حتأري دمكانيأة االسأتفامة مأ  الت أاول عأ  احلصأانة سعتبأار   -320
 و متاحا  لدولة املسؤولخيارا  

 تعليقال على الضوالط والضماانل اإلجرائية )د( 
رأى ااعضاء أن ال ظأر يف الضأوابط والضأ اانت اإلجرائيأة حاسأم اامهيأة إلجنأاو الع أ   -321

يف   ا املوضوع ب جاحو وأشري دىل ضرورة الت يي  بني الض اانت الت تكفأ  حمام أة اافأرام وفأق 
وغري ا م  ضأ اانت القأانون الأدويل حلقأوق اإلنسأان  والضأ اانت الأت هتأد   ااصول القانونية

دىل محاينة استقرار العالقات الدولية وجت ب احملام ات السياسية والتعسفيةو وذُمر أنه ينل   معاةة  
تقتصأأر علأى معاةأأة آاثر م أأع  مأال اةأأانبني وأنأأه دذا أرينأد للضأأ اانت أن تكأأون جمدينأة في بغأأي أال

عأأ  مسأأؤول الدولأأة يف مولأأة احملك أأة بوجأأه عأأا   بأأ  أن تت اوهلأأا أينضأأا  يف السأأياق احملأأدم احلصأأانة 
 و7ملشروع املامة 
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ينتعلأأق سلضأأ اانت اإلجرائيأأة الأأت تأأؤثر يف املسأأؤول ااج أأ  املعأأر  ُوجأأه االنتبأأا   وفي أأا -322
الأت تكفأأ  معأأاينري  سأي ا أحكامأأه مأثال  دىل العهأأد الأدويل اخلأأاص سحلقأوق املدنيأأة والسياسأأية  وال

(  واملعاملأة العاملأة لل شأتبه 9مولية منيا يف اإلجراءات اة ائية  مث  التوقي  واالحتجأاو )املأامة 
 (و14(  واحلق يف حمام ة عاملة )املامة 10فيهم واملته ني )املامة 

ينتعلأأأق سلضأأأ اانت الأأأت وكأأأ  أن تأأأؤثر يف اسأأأتقرار العالقأأأات الدوليأأأة  ومشأأأروع  وفي أأأا -323
بأأأأد هلأأأأا مأأأأ  بأأأأ ل جهأأأأوم للتوصأأأأ  دىل أرضأأأأية  املتصأأأأ  بأأأأ لك  أشأأأأري دىل أن اللج أأأأة ال 7املأأأأامة 

 أأأ ا الصأأأدم  اقأأأرُتح وضأأأع ضأأأ اانت حمأأأدمة ملعاةأأأة املسأأأائ  ال اشأأأئة عأأأ  مشأأأروع  مشأأأرتمةو ويف
و وتستتبع     الض اانت عد  جواو ممارسة الوالينة القضائية اة ائية است اما  دىل مشأروع 7 املامة
مانأت ااملأة علأى  مان املسؤول ااج أ  موجأوما  يف مولأة احملك أة؛ و)ب( دذا: )أ( دال 7مة املا

؛ (1251)ارتكأأأأأاب املسأأأأأؤول اةروأأأأأة امل عومأأأأأة  سل ظأأأأأر دىل جسأأأأأامتها االسأأأأأتث ائية  "قاطعأأأأأة متامأأأأأا "
مأان قأرار مولأأة احملك أة ا أأاذ دجأراءات ج ائيأأة حبأق املسأؤول ااج أأ  قأد اُ أأ  علأى أعلأأى  و)ج(
 تعاونت مولة احملك ة مع مولة املسؤولو سلطة االمعاء؛ و)م( توايت احلكومة أومس

وذُمر أينضا  أن واجب التعاون يف   ا الصدم ينعر أن على مولة احملك ة أن  طأر مولأة  -324
املسأأؤول ب يتهأأا ا أأاذ دجأأراءات ج ائيأأة وأن تسأأتعلم م هأأا دن مانأأت ترغأأب يف رفأأع احلصأأانة عأأ  

نت مولة املسؤول قامرة على عرض املسفلة على حمام ها  ي اغراض املالحقة مسؤوهلا؛ ودذا ما
القضأأائية ومانأأت مسأأتعدة لأأ لك  وجأأب علأأى مولأأة احملك أأة أن ت قأأ  اإلجأأراءات وتسأألم اةأأاين 

 يئأة قضأائية  امل عو  دىل مولأة املسأؤول أو  دذا اتفقأت الأدولتان املع يتأان  أن حتيلأه دىل حمك أة أو
 أأأال  ذلأأأك  دذا مانأأأت مولأأأة املسأأأؤول غأأأري قأأأامرة علأأأى عأأأرض املسأأأفلة علأأأى موليأأأة خمتصأأأةو و 
مانأأت غأأري   يئأأة قضأأائية موليأأة اغأأراض املالحقأأة القضأأائية أو علأأى حمك أأة أو حمام هأأا  أأي أو

مستعدة ل لك  وجأب علأى مولأة احملك أة  قبأ  أن جتيأ  مبواصألة املالحقأة القضأائية أمأا   يئاهتأا 
 يئأة قضأائية موليأة خمتصأة  دذا   ا إلحالة اةاين امل عو  دىل حمك ة أوالوط ية  أن تبدي استعدام 

 اهليئة القضائية خمتصةو مانت     احملك ة أو
وشأأدم بعأأض ااعضأأاء علأأى أمهيأأة الأأدور الأأ ي وكأأ  أن تضأأطلع بأأه مولأأة املسأأؤول يف  -325

مأؤما  أنأه سأيكون مأ   ع  رأي وأُعرب أينضا   وممارسة الوالينة القضائية على املسؤولني التابعني هلا
عأأ  طرينأأق الضأأوابط والضأأ اانت  7الصأأعب جأأدا تسأأوينة اإلشأأكاالت ال اشأأئة مأأ  مشأأروع املأأامة 

 اإلجرائيةو

 األعمال املقبلة )ه( 
الأأت اقرتحتهأأا  ةخلطأأة الع أأ  املقبلأأ أعأأرب ااعضأأاء الأأ ين  حتأأدثوا عأأ  مع هأأم بوجأأه عأأا  -326

لأة مأ  مشأارينع املأوام بشأفن اةوانأب اإلجرائيأة يف املقررة اخلاصأة  وأمأدوا احلاجأة دىل جم وعأة مام
 يف استك ال القراءة ااوىل ملشارينع املوام خالل الدورة املقبلةو الرغبةع   وأُعربالتقرينر السابعو 

وكأ  أن ينرتتأب علأى االلتأ ا  سلتعأاون  بي  أا أينأد بعأض ااعضأاء مراسأة مأافومع ذلك   -327
ر يف حصأأانة مسأأؤويل الأأأدول  عأأارض آخأأرون  أأ   الدراسأأأة مأأع احملك أأة اة ائيأأة الدوليأأة مأأأ  أثأأ

__________ 

(1251) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 

129, para. 209و 
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أن مشأأارينع املأأوام ومؤمامهأأا   1مشأأروع املأأامة ومأأع  ال طأأاق املتفأأق عليأأه بأأدعوى أهنأأا تتعأأارض مأأع
   سحلصانة م  الوالينة القضأائية اة ائيأة امل  وحأة مبوجأب قواعأد خاصأة يف القأانون الأدويلو  ال
د ال ظأأر يف اآلاثر اإلجرائيأأة ال اشأأئة عأأ  االلت امأأات التعا دينأأة أنأأه قأأد ينكأأون مأأ  املفيأأ أينضأأا  ذُمأأر و 

سل سأأأأأبة دىل احلصأأأأأانة  و أأأأأي الت امأأأأأات تأأأأأ ص علأأأأأى أن اةأأأأأرائم احملأأأأأدمة قأأأأأد ينرتكبهأأأأأا مسأأأأأؤولون 
 ع وميونو

وشأأأدم بعأأأض ااعضأأأاء علأأأى أمهيأأأة وضأأأع آليأأأة تواصأأأ  ممك أأأة بأأأني مولأأأة احملك أأأة ومولأأأة  -328
التكام و ومأ  شأفن  أ ا ال ظأا  أن ينعأ و أع أال  الحتياطية أواملسؤول على أساس نظا  الوالينة ا

 التحقيق واملالحقة القضائية الت تقو  إا مولة املسؤولو
جأأدوى توضأأيح العالقأأة بأأني االحتجأأاج اإلجرائأأي سحلصأأانة  دىل بعأأض ااعضأأاء  وأشأأار -329
ل سأبة دىل املسأؤولية يف ذلأك س ينسفر ع ه ذلك م  نتائج  مبأا سي ا سحلصانة املوضوعية  وما وال

 الدولية للدولة املع يةو
وسأأأأأأأو  يُنسأأأأأأأتفن  ال قأأأأأأأاو حأأأأأأأول التقرينأأأأأأأر السأأأأأأأامس ويُنسأأأأأأأتك   يف الأأأأأأأدورة احلامينأأأأأأأة  -330

 للج ةو والسبعني
 


