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 شكــــــر و تقديــــــــر

 

ال يسعني بعد ختام ىذه الدراسة، إال أن أحمد اهلل تعالى عمى عظيم نعمتو، و حسن 
توفيقو  و بركاتو، و عونو و تأييده، فمو الحمد واجبا و لو الدين واصبا، فعناية اهلل تعالى 

ىي التي أنارت السبيل، و ذلمت الصعاب و جددت العزم كمما تعاظم ثقل الميمة التي 
فوجيت خطاي إلى الغاية المأمولة.   نذرت نفسي ألدائيا  

كما أتقدم بأسمى معاني الشكر و التقدير إلى من حباني بتوجيياتو و نصائحو، و لم  
يضن عمي بعممو و جيده ألستاذي المشرف عمى  ىذه الدراسة األستاذ الدكتور " مالـــــكي 

آيات اإلكبار  محمد األخضر" الذي تشرفت و سعدت بالعمل تحت إشرافو، فمو مني أسمى
     و التعاون  متفانو أنبل  و أعظم سمات العرفان و االمتنان ، فمقد كان لي نموذجا ل

 و القدوة الحسنة.

 و هلل من قبل ومن بعد الفضل و الشكر و الثناء.

    

 

 الطالبة                

         زبيــــري ماريـــــة    
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 المقدمــــــــــــــــــــــة

سػػزرت قػػوانيف  ،فػػي جزػػاز الدولػػة بمركػػز قػػانوني دسػػتوري ةسػػمط أسػػم  صػػفت ب الدولػػةيتمتػػر رسػػيس 
الوظػػػاسؼ التػػػي يضػػػطمر بزػػػا عمػػػ  المسػػػتوييف  و أهميػػػةطبيعػػػة  إلػػػ ظػػػرا فنعمػػػي تنظيمػػػ ،  المختمفػػػة الػػػدوؿ

هػذ   تؤسػسحسب المقتضػيات الدسػتورية، إذ  متميزةبمعاممة قانونية  الدولةرسيس  حظيالدولي،  الداخمي و
تسػتند لكونػ  أصػي   االلتزامػات التػي تترتػب عمػ  رسػيس الدولػة، و ضمف داسػرة الحقػوؽ المكتسػبة والحماية 

 أو ناسبا في تمثيم  لسيادة دولت  .

كاف يمارس السمطة المطمقة كتعبير عف إذ يمثؿ رسيس الدولة السمطة السياسية العميا، حيث 
مر ذلؾ فإف  منح  الحصانة  ألجؿ ذلؾ تقررت ل  حصانة قضاسية  جزاسية مطمقة، السمطة في يد تركيز 

ال يمكف أف يكوف بأي حاؿ مف األحوؿ سببا في التعسؼ أو االستبداد، إذ يجب أف تكوف السمطة 
فكرة  ؾلبموجب القوانيف الداخمية لمدولة لتتبمور بذالمحددة  ،المشروعيةمجاؿ مقيدة ضمف السياسية 

 .رسيس الدولة عف أفعال  غير المشروعة نتيجة لسوء استخدام  لحصانت  ةمسؤولي
عمدت الدوؿ ذات لضماف مطابقة الممارسة السياسية لسمطات الدولة مر المبادئ الدستورية، 

ف إل  تنظيـ قواعد المسؤولية، بالشكؿ الذي يحقؽ التواز  األنظمة الجمزورية مف خ ؿ تشريعاتزا الدستورية
بيف سمطة و حصانة رسيس الدولة، ذلؾ مف خ ؿ إدخاؿ بعض االستثناءات عم  قاعدة ال مسؤولية 

ضرورة منح رسيس الدولة لمحصانة القضاسية إيجاد نوع مف الموازنة و المواءمة بيف الجزاسية لرسيس الدولة ب
الجزاسية، وموجبات إخضاع  لممساءلة في حالة ارتكاب  أفعاال ينتج عنزا مساس غير مشروع بنصوص 

عم  درجة كبيرة مف  في حالة سوء استعمال  لموظيفة الرساسية باستغ لزا لتحقيؽ أعماؿ إجراميةالدستور، 
 نة العظم  أو انتزاؾ الدستور  .تتخذ في الغالب وصؼ الخيا الخطورة

بمقتضػػ  لػرسيس الدولػة اإلجراسيػة المقػػررة  و االمتيػازاتإلػ  جانػب الحصػانة الموضػػوعية الدسػتورية 
جزاسيػة دوليػة مكتسػػبة بموجػب القػانوف الػدولي تعفيػػ   قضػاسية بحصػانةيتمتػر هػذا األخيػػر  القػانوف الػداخمي، 

لػػػرسيس الدولػػػة المركػػػز الجزاسػػػي يثبػػػت االمتيػػػاز إذ األجنبيػػػة، مػػػف المثػػػوؿ أمػػػاـ المحػػػاكـ الجناسيػػػة فػػػي الػػػدوؿ 
المقػػرر بموجػػب العػػرؼ الػػدولي بمقتضػػ  صػػفت  الوظيفيػػة أكثػػر ممػػا يتعمػػؽ بشخصػػ ، حيػػث يكفػػؿ لػػ  التمتػػر 

امتيػػػازات تضػػػمف لػػػ  معاممػػػة دوليػػػة خاصػػػة، تنبنػػػي مبررتزػػػا انط قػػػا مػػػف الحمايػػػة الدسػػػتورية  بحصػػػانات و
، نظػرا لخطػورة ااثػار المترتبػة عمػ  مباشػرة اإلجػراءات الجزاسيػة وى الػداخميمسػتالالمضمونة لشخصػ  عمػ  

لممتابعػة و المحاكمػػة، كونزػا تػػؤدي إلػ  عرقمتػػ  فػي أداء وظاسفػػ  الرسػمية، و تمػػس السػير الحسػػف لمع قػػات 
 الدولية .

انػػت انط قػػا مػػف األحػػداث التػػي عرفتزػػا السػػاحة الدوليػػة خػػ ؿ الحػػرب العالميػػة األولػػ ، و التػػي ك
بمثابػة التػاريا الحاسػـ الػذي دفػر المجتمػر الػدولي إلػ  الػتخمص مػف تػردد  والتفكيػر فػي المجػوء إلػ  القضػػاء 
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ـ، التػي  1919بغية التصدي لمفظاسر المرتكبة ومعاقبة الجناة، إذ ترجـ ذلؾ بموجػب معاهػدة فرسػاي لسػنة 
ة الدوليػة لرؤسػاء الػدوؿ، و ذلػؾ مػف عكست التوج  الجديد لممجتمر الػدولي، نحػو تكػريس المسػؤولية الجزاسيػ

خ ؿ أول  الخطوات و المتمثمة في محاولة محاكمة اإلمبراطور األلماني غميـو الثػاني، و منػذ هػذا التػاريا 
 تكرس عزد قانوني دولي جديد بعد المحاكمات التي تمت الحرب العالمية الثانية.

اسية ز الجراسـ الدولية أهـ نموذج لممسؤولية الج ارتكابمسؤولية رؤساء الدوؿ إزاء حيث أصبحت 
شكؿ ب  تثار هذ  األخيرة إال فاسية الدولية، ز تتخذ موقر المركز بالنسبة لممسؤولية الجإذ الدولية الفردية، 

إل  الدولية عمدت المواثيؽ  االتجا يتسؽ في أغمب األحواؿ مر تقرير مسؤولية رؤساء الدوؿ، و في هذا 
الجراسـ  ارتكابمساواة في التجريـ و العقاب بيف رؤساء الدوؿ و غيرهـ مف المتسببيف في تقرير مبدأ ال

 .الدولية أيا كانت صورة السموؾ اإلجرامي الصادر عف رؤساء الدوؿ

تساع نطاؽ الجراسـ الدولية المرتكبة مف رؤساء الدوؿ في ظؿ ال مسؤولية الجزاسية مما نظرا ال 
اإلرادة الدولية إل  ضرورة تقييد الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء  اتجزتيحقؽ اإلف ت مف العقاب، 

، حيث تشكؿ تزديدا لممصالح العميا لمجماعة الدولية االستثناسيةلخطورتزا  االدوؿ إزاء الجراسـ الدولية نظر 
         لعقابفي ا الحؽالدولي بقمر الجراسـ الدولية بموجب مبدأ عالمية  االلتزاـو ذلؾ مف خ ؿ تكريس 

 .جراسـ الدوليةالالقضاسي الوطني لممتابعة عف  االختصاصالذي يفترض فتح المجاؿ أماـ و 

في ظؿ التأثير ال متناهي لألسباب األخرى لإلف ت مف العقاب عم  مدى تقرير المسؤولية 
، و ذلؾ ألجؿ الجزاسية ضد رؤساء الدوؿ عف الجراسـ الدولية برزت ضرورة تدويؿ المتابعات القضاسية

الدولي  بالطابر إسباغ لمقضاء الوطني و إيجابيات  االختصاص انعقادمف المزج بيف مقتضيات  االستفادة
محاكمة األفراد المسؤوليف عف  استجابة لزذا المطمب تـ إنشاء محاكـ جزاسية مدولة مف أجؿ متابعة وو 
غيرها مف االنتزاكات  العدواف،  و يمةجر  وة جراسـ ضد اإلنساني، اإلبادة، جراسـ الحربجراسـ   رتكابا

 القانوف الدولي اإلنساني. لحقوؽ اإلنساف و

رسيس الدولة مف الحصانة الجزاسية  استفادةدولي حديث يقضي بأف  اتجا مصادقة لذلؾ ظزر 
بعض  باتخاذضد اإلجراءات القضاسية أماـ الجزات القضاسية األجنبية ال يتعارض مر إمكانية المبادرة 

 رسيس الدولة األجنبي. اتجا إلجراءات القضاسية ا
، حيث الداسـ دولي محاوالت لمحاكمة رؤساء الدوؿ أماـ القضاء الدولي الجناسيالعمؿ الشزد تاريا كما  

بذلؾ جزود المجموعة الدولية إلقرار مبدأ يتيح إمكانية محاكمة الرؤساء الذيف يرتكبوف جراسـ  اتجزت
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بالحصانة و الصفة الرسمية، و كؿ ذلؾ لغرض  االعتدادمف الحكـ بعدـ دولية، إذ ترسا مضمون  ض
لإلشكاالت التي تعيؽ تفعيؿ المتابعة ضد رؤساء الدوؿ حسب  اإرساء قواعد العدالة الجناسية الدولية تجاوز 

 متطمبات تكريس مبدأ التكامؿ ضمف مجاؿ القضاء الدولي الجناسي.

انة القضاسية ضد المسؤولية الجزاسية لرؤساء الدوؿ ضمف هذا النزج تبرز دراسة موضوع الحص 
جممة مف االشكاالت القانونية، فالقانوف الدولي بإقرار  مبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية، دفر فقزاء القانوف 
الدولي أنفسزـ لمبحث عف تبرير لحؿ التناقض القاسـ بيف سيادة الدولة في فرض اختصاص محاكمزا عم  

عم  إقميمزا، وبيف مبدأ الحصانة القضاسية الذي يعد استثناء عم  االختصاص  جمير الموجوديف
القضاسي، إذ مف حيث المبدأ فإف مدى االختصاص اإلقميمي يتسر بنفس القدر الذي تتسر في  فكرة 

 السيادة،  مقابؿ أف فكرة الحصانة القضاسية تعد مف نتاسج مبدأ  المساواة السيادية بيف الدوؿ.

منطمؽ بات مف الضروري الوقوؼ عند مختمؼ التحوالت واالتجاهات الحديثة الرامية مف هذا ال
إل  تحديد نطاؽ الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ في حاؿ تورطزـ في ارتكاب جراسـ دولية      

 و ذلؾ عم  ضوء  المحاوالت التي شزدتزا الممارسات الدولية  مف خ ؿ تأكيد مبدأ عدـ االعتداد
 بالحصانة القضاسية المصيقة بصفتزـ الرسمية ، و بناء عمي  تبرز أهمية الموضوع  فيما يمي:                 

 أسباب اختيار الموضوع: أوال:

إف اهتمامنػػػػا بدراسػػػػة موضػػػػوع الحصػػػػانة القضػػػػاسية الجزاسيػػػػة لػػػػرسيس الدولػػػػة جػػػػاء وفػػػػؽ اعتبػػػػارات 
 موضوعية قاسمة عم  األسباب التالية: 

 ذاتية: أسباب

ترجػػر إلػػ  اهتماماتنػػا العمميػػة فػػي تنػػاوؿ موضػػوع حػػديث و عمػػ  قػػدر كبيػػر مػػف األهميػػة تعكسػػزا  
موجػػة الجػػدؿ الواسػػر بػػيف الفقزػػاء و رجػػاؿ القػػانوف، و مػػا لمموضػػوع محػػؿ الدراسػػة مػػف تبعػػات عمػػ  خطػػة 

  تنظػػيـ المركػػز التشػػريعات الداخميػػة ،و كػػذلؾ عمػػ  رسػػـ  توجزػػات االرادة الدوليػػة،  و انعكاسػػات ذلػػؾ عمػػ
 الجزاسي لرسيس الدولة.

كػػػذا نعػػػزي سػػػبب اختيارنػػػا لمموضػػػوع إلػػػ  رغبتنػػػا فػػػي إضػػػافة دراسػػػة أخػػػرى   عمػػػ  قػػػدر مسػػػتوانا 
العممي   بشأف موضوع الحصانة القضاسية ضػد المسػؤولية الجزاسيػة لرؤسػاء الػدوؿ، فعمػ  الػرغـ مػف وجػود 

قميمػػػػة و لػػػػـ تتنػػػػاوؿ أغمبزػػػػا إال بعػػػػض جزسيػػػػات دراسػػػػات أكاديميػػػػة سػػػػابقة تتصػػػػؿ بالموضػػػػوع، لكنزػػػػا تبقػػػػ  
الموضػػػوع محػػػؿ الدراسػػػة بصػػػورة شػػػب  عػػػابرة، فػػػرغـ محاولػػػة الكثيػػػر مػػػف فقزػػػاء القػػػانوف الػػػدولي تعقػػػب نزػػػج 
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نظػػرا ألهميتزػػا فػػي تحقيػػؽ السػػير السػػممي  -القواعػػد الدبموماسػػية و خػػوض غمػػار شػػرحزا و إيضػػاح معانيزػػا
ـ عنػػػدما يمتفتػػػوف إلػػػ  دراسػػػة قواعػػػد الحصػػػانة القضػػػاسية ال يوفونزػػػا إال أف الغالبيػػػة مػػػنز -لمع قػػػات الدوليػػػة

 حقزا، و يعزفوف عف الشرح أو التفصيؿ في حيثيات هذا الموضوع و الكشؼ عف تفاصيم .

 أسباب موضوعية:

تتصػؿ دراسػػة موضػػوع الحصػانة القضػػاسية الجزاسيػػة لػػرسيس الدولػة بالعديػػد مػػف فػروع القػػانوف، نػػذكر فػػي  -0
نوف الدسػػػتوري فالحصػػػانة تػػػرتبط بالوضػػػر القػػػانوني الخػػػاص لػػػرسيس الدولػػػة حسػػػب المقتضػػػيات مقػػدمتزا القػػػا

الدسػػتورية بصػػفت  يعتمػػي قمػػة الزػػـر الػػوظيفي فػػي الدولػػة، و كػػذلؾ القػػانوف الػػدولي العػػاـ مػػف خػػ ؿ ارتبػػاط 
بالحصػػانة الػػذي يسػػتند إليػػ  كمبػػرر لشػػرعية تمتػػر الرؤسػػاء -الحصػػانة بمبػػدأ المسػػاواة السػػيادية بػػيف الػػدوؿ 

و انط قػػػػػا مػػػػػف اعتبػػػػار رسػػػػػيس الدولػػػػػة  الممثػػػػػؿ  -كاسػػػػتثناء عمػػػػػ  اختصػػػػػاص القضػػػػػاسي لمدولػػػػة األجنبيػػػػػة
الدبموماسػػي األوؿ لدولتػػ  فػػإف موضػػوع الحصػػانة يتعمػػؽ بالقػػانوف الدبموماسػػي الػػذي يػػنظـ الع قػػات الدوليػػة 

ؾ بقػانوف الع قػات الدوليػة بيف أشخاص المجتمػر الػدولي فػي حالػة السػمـ ، تبعػا لػذلؾ تتصػؿ الحصػانة كػذل
كما تتسؽ بعض األحكاـ المتعمقة بالحصانة مر القواعد العامػة المقػررة وفقػا لألنظمػة القانونيػة الداخميػة فػي 
المجػػػاؿ الجزاسػػػي خاصػػػة عنػػػد انعقػػػاد االختصػػػاص القضػػػاسي كأصػػػؿ لمجزػػػات القضػػػاسية الوطنيػػػة، و ببػػػروز 

ر ارتكػػػاب الجػػػراسـ الدوليػػة مػػػف خػػػ ؿ الممارسػػػة القضػػػاسية المسػػؤولية الجزاسيػػػة الدوليػػػة لرؤسػػػاء الػػدوؿ  بحظػػػ
 الدولية ضد الحصانة يتضح مجاؿ القانوف الدولي الجناسي.  

موضوع الحصانة القضاسية الجزاسية الواسر في مجال  كاف محؿ جدؿ في كثير مف جوانب  بسبب  إف  -9
ضمنتزا مختمؼ فروع القانوف، و بذلؾ لـ أهميت  و طبيعت  ذات الصمة الوثيقة بالعديد مف المواضير التي ت

يعد موضوع الحصانة القضاسية حكرا عم  الفقزاء و رجاؿ القانوف و السياسة عم  المستوى الدولي      
و الداخمي و كؿ المزتميف بدراسة و تحميؿ نتاسج السياسة الخارجية و الداخمية، و هذا ما يدفر إل  تطوير 

القضاسية، و ذلؾ بالتعمؽ بدراستزا والخوض في دقاسؽ و تفاصيؿ  مجاالت البحث في نطاؽ الحصانة
 هذا الموضوع إليضاح  و إبراز حقيقت  في الواقر الدولي.

توسر نطاؽ الجراسـ المرتكبة مف رؤساء الدوؿ بسبب تعسفزـ في استعماؿ الحصانة، بشكؿ كانت ل   -3
عمؽ بمسؤوليتزـ الجزاسية عف الجراسـ الدولية  انعكاسات  عم  الوضر القانوني لزذ  الفسة، السيما فيما ت

مقابؿ محدودية دور الجزات القضاسية الوطنية و الدولية في مواجزة النظاـ التقميدي لمحصانة في ظؿ 
التمسؾ بمفزـو الجامد لمسيادة، وما يترتب عف ذلؾ مف اإلشكاالت القانونية يثيرها المركز الجزاسي لرؤساء 

وضوع حقوؽ اإلنساف مف منظور قضاسية الع قات الدولية، فض  عم  التأثير الدوؿ نظرا التصال  بم
المتزايد لرؤساء الدوؿ عم  مجرى األحداث الدولية، و كذلؾ بياف أبعاد المسؤولية الجزاسية الدولية و دور 
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لشرعية الدوؿ الكبرى في تعطيؿ أو عرقمة تنفيذ العدالة الدولية مف خ ؿ سيطرتزا عم  جانب مف جوانب ا
 الدولية  .

يكتسب موضوع استبعاد الدفر بالحصانة بشأف الجراسـ الدولية أهمية قصوى، السيما أن  ال يمكف  -4
انكار اتصال  باألزمات السياسية الراهنة في الوطف العربي، الناشسة عف تسمط الحكاـ و مواجزة هذا 

 الوضر عف طريؽ انتفاضات شعبية ضد االنظمة الديكتاتورية.
راجر إل  ما قد  هذا و ،قضاسية ضد رسيس دولة أجنبي ليس باألمر السزؿالجراءات اإلإف تحريؾ  -5

بيف الدوؿ، خاصة عندما يتعمؽ  ينجر عف ذلؾ مف آثار سمبية عم  استمرارية الع قات الدبموماسية ما
سمية في إطار إنجاز وظيفة في حالة سفر  إل  دولة أجنبية بناء عم  دعوة ر الدولة في الرسيس الاألمر ب

 .مزاـ رسمية

القانوف الدستوري أحد األسباب الرسيسية  االمتيازات المقررة في القانوف الدولي و تعتبر الحصانات و -6
األجنبية  التي تؤدي إل  إف ت رؤساء الدوؿ مف المتابعات القضاسية الجزاسية أماـ المحاكـ الوطنية و

          وذلؾ عم  أساس أنزا تشكؿ حاجزا قانونيا أو فعميا أماـ اتخاذ إجراءات التحقيؽ  ،عم  حد سواء
  . القانوف الدولي اإلنساني و المتابعة ضد المسؤوليف عف االنتزاكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف و

ذا مف هإف دراسة موضوع الحصانة القضاسية يكتسي أهمية كبرى في مجاؿ الع قات الدولية،  -7
العالمي يفترض مسألة تطبيؽ مبدأ  االختصاصالمنطمؽ فإف التعارض المتعمؽ بمجاؿ إعماؿ مبدأ 

العالمي في مواجزة الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ األجنبية، و التي تحمؿ في  االختصاص
يمكف إرجاعزا إل  فكرتيف متعاكستيف تتخمص في أثر إعماؿ  ،مضمونزا جممة مف اإلشكاالت القانونية

العالمي عم  الحصانة القضاسية الجزاسية مقابؿ تراجر المبدأ أماـ الحصانة القضاسية  االختصاصمبدأ 
 .الجزاسية المطمقة 

مسػ  إف حؽ التمتر بالحصانة القضاسية يقابم  واجب يتمثؿ في تحمؿ عبء المسؤولية الدوليػة، الػذي نم -8
مف خ ؿ تراجر مبػدأ الحصػانة القضػاسية الجزاسيػة ببػروز المسػؤولية عػف الجريمػة الدوليػة، لكػف العمػؿ عمػ  

الحػػػد مػػػػف إطػػػ ؽ الحصػػػػانة القضػػػػاسية الممنوحػػػة لػػػػرسيس الدولػػػة إزاء الجػػػػراسـ الدوليػػػػة لػػػيس بػػػػاألمر السػػػػزؿ        
لقواعػػد العرفيػػة لمحصػػانة القضػػاسية و المحقػػؽ فػػي جميػػر األحػػواؿ، و ذلػػؾ أنػػ  يصػػطدـ عنػػد تطبيقػػ  بقػػوة ا

الجزاسيػػة و التػػػي تسػػتمد شػػػرعيتزا مػػف ضػػػرورة احتػػػراـ سػػيادة الدولػػػة و التػػي تسػػػمو عمػػ  االتفاقيػػػات الدوليػػػة   
 بناء عمي  تكتمؿ أهمية موضوع الحصانة القضاسية الجزاسية ببحث االشكاالت القانونية المتعمقة ب .
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 ثانيا: إشكالية البحث:

التي ال تزاؿ محؿ ، و جممة مف المساسؿ لرسيس الدولة الحصانة القضاسية الجزاسيةيثير موضوع 
ليحدث إشكاالت كبيرة مف الناحية  ،جدؿ فقزي واسر يتعدى الناحية النظرية فيما يتعمؽ بتحديد مفزومزا

ضمف  هادمف أجؿ ضبط حدو  ،العممية في تطبيقات الدولة المتمايزة ألحكاـ الحصانة القضاسية الجزاسية
الحصانة الدبموماسية المقررة لرسيس الدولة األجنبية في  و ،مجاؿ الحماية الدستورية المقررة لرسيس الدولة

 .القانوف الدولي

بالمقابؿ يبرز سػير الممارسػة الدوليػة االتجػا  نحػو التراجػر عػف النظػاـ التقميػدي لمحصػانة القضػاسية الجزاسيػة 
 قزػػػػا ،و ذلػػػؾ بممارسػػػػة اختصاصػػػػزا القضػػػػاسي ضػػػػد الحصػػػػانة الممنوحػػػة لػػػػرسيس الدولػػػػة، و الحػػػػد مػػػػف إط

الجزاسيػػة، ألجػػؿ تكػػريس المسػػؤولية الجزاسيػػة الدوليػػة لرؤسػػاء الػػدوؿ بمقتضػػ  االلتػػزاـ الػػدولي بحظػػر ارتكػػاب 
 جراسـ دولية .

في ظؿ التطورات التي يشزدها القانوف الدولي وانعكاساتزا عم  القوانيف الوطنية، نتساءؿ عف 
، و عم  مجاؿ سريانزا، وسنحاوؿ ضبط هذ  محصانة الجزاسيةل ذلؾ عم  الطبيعة القانونيةمدى تأثير 

المفاهيـ مف خ ؿ الموازنة بيف فرضيف: امتياز المركز الجزاسي لرسيس الدولة في األنظمة الداخمية       
قانوني و حدود  ضمف مجاؿ تحديد الع قة بيف الحصانة و المسؤولية، و تطور مبررات الوضر ال

الخاص لرسيس الدولة في القانوف الدولي، و تأثير ذلؾ في تأكيد شرعية االحتجاج و الدفر بالحصانة في 
 مواجزة المسؤولية الجزاسية الدولية.

و بناء عم  ما تقدـ ضمف هذا المجػاؿ الفكػري و المعرفػي المتػداخؿ و المتنػاقض، و اسػتنادا لألهميػة التػي 
 معالـ اإلشكالية التي اهتدينا إل  صياغتزا عم  النحو التالي: تكتنؼ موضوع الدراسة تبرز 

مـا ىـو مجـال تطبيــق الحصـانة القضـائية الجزائيــة المقـررة لـرئيس الدولــة حسـب المقتضـيات الدســتورية    
 و الممنوحة لو بموجب القانون الدولي من وجية النظر الفقيية و عمى صعيد الممارسات الدولية؟

هػػذ  اإلشػػكالية تتضػػمف فػػي جوانبزػػا أفكػػارا مترابطػػة يمكػػف تفصػػيمزا فػػي شػػكؿ تسػػاؤالت فرعيػػة، يشػػكؿ كػػؿ  
واحػػد منزػػا محػػورا مػػف المحػػاور األساسػػية لزػػذا البحػػث، و عميػػ  و حتػػ  يتسػػن  لنػػا السػػيطرة عمػػ  جوانػػب 

 يمكف إجمالزا فيما يمي: الموضوع ارتأينا االستعانة بأسسمة فرعية لتعزيز اإلشكالية المطروحة آنفا، و التي

مػا هػػي المبػػررات التػي اسػػتند إليزػػا الفقزػاء عنػػد تبريػػرهـ و تفسػيرهـ لألسػػاس القػػانوني الػذي تبنػػ  عميػػ   .0
 الحصانة القضاسية الجزاسية؟

هػػؿ الحصػػانة القضػػاسية تمتػػد فػػي نطاقزػػا لتشػػمؿ جميػػر الجػػراسـ مزمػػا كػػاف نوعزػػا؟ أـ أنزػػا تختمػػؼ فػػي  .9
 درجة خطورتزا؟ أحكامزا حسب نوع الجريمة و
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المتبعػػة لمسػػاءلة رسػػيس الدولػػة؟ و مػػا مػػدى فعاليػػة  الممارسػػة القضػػاسية لمحػػد مػػف  مػػا هػػي االجػػراءات .3
 التعسؼ و اإلساءة في استعماؿ الحصانة؟

هػػػػؿ الحصػػػػانة القضػػػػاسية الجزاسيػػػػة امتيػػػػاز قضػػػػاسي ال يمكػػػػف االسػػػػتغناء عنػػػػ  أو تقييػػػػد  رغػػػػـ سػػػػمبيات           .4
مكف أف تنجر عن  في حالة ارتكػاب جػراسـ دوليػة؟ أـ أنػ  يمكػف فػي بعػض الحػاالت و نتاسج  الخطرة التي ي

التضحية ب  في سػبيؿ تفػادي انعكاسػات  الخطػرة، و ذلػؾ بإتبػاع الػدوؿ كافػة اإلجػراءات الممكنػة و المقترحػة 
 في مواجزة الحصانة؟

تعسػػػؼ فػػػي اسػػػتعماؿ إف كػػػؿ هػػػذ  األسػػػسمة ذات أهميػػػة بالغػػػة ال سػػػيما بعػػػد تمػػػادي  رؤسػػػاء الػػػدوؿ فػػػي ال
الحصػػػػانة ممػػػػا أدى إلػػػػ  انتشػػػػار ظػػػػاهرة اإلجػػػػراـ الػػػػدولي مقابػػػػؿ قصػػػػور الممارسػػػػة القضػػػػاسية فػػػػي مواجزػػػػة 

 الحصانة القضاسية الجزاسية.

 ثالثا: أىداف البحث: 

تناولػػت الدراسػػػة ببحػػػث المسػػػاسؿ القانونيػػة الرسيسػػػية التػػػي تنشػػػأ بصػػدد موضػػػوع الحصػػػانة القضػػػاسية 
الدولػػة، سػػواء مػػف المنظػػور التقميػػدي أو مػػف المنظػػور المعاصػػر لنظػػاـ الحصػػانة، مراعيػػة الجزاسيػػة لػػرسيس 

التطورات الحاصمة في ميداف القانوف الدولي الجناسي التي يكػوف لزػا أثػر عمػ  حصػانة الرؤسػاء مػف الواليػة 
 القضاسية الجزاسية.

 متزا في: عم  ذلؾ قصدت مف خ ؿ هذ  الدراسة الوصوؿ إل  جممة أهداؼ يمكف حوص 

يتمثػػؿ فػػي بحػػث ااراء الفقزيػػة المختمفػػة التػػي قيمػػت إزاء موضػػوع الحصػػانة، و فػػي تحميػػؿ   ىــدف عممــي:
النصوص المتعمقة بأحكاـ الحصانة القضاسية الجزاسية و المتضمنة في مختمػؼ االتفاقيػات الدوليػة ، و ذلػؾ 

أحكامزا بالشكؿ الػذي يحػدد نطاقزػا  مف أجؿ الوصوؿ إل  تحديد الطبيعة القانونية لزذ  الحصانة، و ضبط
 أو مجالزا.

يتعمػػػؽ بػػػإبراز الممارسػػػات الدوليػػػة أي التطبيقػػػات القانونيػػػة و العمميػػػة لمحصػػػانة القضػػػاسية   ىـــدف عممـــي:
الجزاسية، و ذلؾ مف أجؿ بحث السػبؿ التػي يمكػف انتزاجزػا، و الوسػاسؿ التػي يمكػف االعتمػاد عميزػا لتحقيػؽ 

لػػ  اسػػتمرار الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة، و الرغبػػة فػػي مواجزػػة كافػػة مظػػاهر التػػوازف بػػيف حاجػػة الدولػػة إ
 اإلجراـ و التعسؼ الصادر عف األشخاص المشموليف بالحصانة تكريسا لسياسة منر االف ت مف العقاب.

 رابعا: الدراسات السابقة

رغػـ نػدرة األبحػػاث المتخصصػة فػػي دراسػة موضػوع الحصػػانة القضػاسية الجزاسيػػة لػرسيس الدولػػة، إال 
أننػػػػا ال ننكػػػػر الػػػػدور األصػػػػيؿ لممجزػػػػودات الفقزيػػػػة عمػػػػ  وجػػػػ  العمػػػػـو ولمدراسػػػػات األكاديميػػػػة عمػػػػ  وجػػػػ  
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لمػػا ، فػػي رسػػـ الخطػػوط العريضػػة لزػػذ  الدراسػػة التػػي تػػأتي كإضػػافة متواضػػعة ونتيجػػة طبيعيػػة  الخصػوص
 سبؽ مف الدراسات.

نذكر مف هذ  الدراسات عمػ  سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر و فػي نطػاؽ الدراسػات األكاديميػة أطروحػة الػدكتورا  
المركػػز الجزاسػػي لػػرسيس الدولػػة فػػي القػػانوف الػػدولي      "  المقدمػػة مػػف طػػرؼ الباحػػث صػػاـ اليػػاس تحػػت عنػػواف

لمحمايػػػة الجزاسيػػػة لػػػرسيس الدولػػػة فػػػي القػػػانوف الػػػدولي         و التػػػي تعػػػد دراسػػػة مقارنػػػة " و فػػػي القػػػانوف الدسػػػتوري
و القػػانوف الدسػػتوري، اضػػافة الػػ  جانػػب مػػف المقترحػػات بشػػأف تكػػريس سياسػػة  منػػر اإلفػػ ت مػػف العقػػاب 
بشػػكؿ يجعمزػػا تختمػػؼ مػػف حيػػث المضػػموف مقارنػػة بموضػػوعنا فػػي كونزػػا  لػػـ تتوسػػر فػػي جوانػػب المتعمقػػة 

توى الداخمي، مػر أف األصػؿ بالنسػبة لممركػز الجزاسػي لػرسيس الدولػة يتعمػؽ بالحصانة و باألخص عم  المس
بالحصانة ف  يمكف الحديث عف المسؤولية الجزاسية إال بتغييػب الحصػانة، كمػا لػـ تفصػؿ فػي دراسػة مجػاؿ 

 الممارسة القضاسية في مواجزة الحصانة الجزاسية لرؤساء الدوؿ.

حصػانات الحكػاـ ومحػاكمتزـ عػف جػراسـ الحػرب والعػدواف واإلبػادة  و في مجاؿ الكتب الفقزية نذكر كتاب "
، وهػػذ  الدراسػػة أيضػػا و إف اتصػػمت بموضػػوع البحػػث   حسػػيف حنفػػي عمػػرلممؤلػػؼ  "والجػػراسـ ضػػد اإلنسػػانية

إال أنزػػا تختمػػؼ عنػػ  مػػف حيػػث أنزػػا ركػػزت فقػػط عمػػ  دراسػػة حصػػانة رؤسػػاء الػػدوؿ فػػي مواجزػػة المسػػؤولية 
 عمقت بمجاؿ القضاء الدولي الجناسي فقط.الجزاسية الدولية، إذ ت

 خامسا: منيج البحث

،  ذلػؾ أف موضػوع  الحصػانة القضػاسية م  إشكالية الدراسة إتباع المنزج الوصػفيارتأينا لإلجابة ع 
الجزاسية لرسيس الدولة يقتضي التحميؿ و العرض المفصػؿ فػي آف واحػد لكافػة جوانػب الدراسػة لموقػوؼ عمػ  

المبػػادئ النظريػػة التػػي تحكمزػػا لموصػػوؿ إلػػ  ضػػبط أحكامزػػا، و دراسػػة أهػػـ تطبيقاتزػػا مفزػػـو الحصػػانة و 
القانونية و العممية في الواقػر الػدولي ،و اعتمػدت كػذلؾ بصػورة ثانويػة عمػ  منػاهج أخػرى اقتضػتزا ضػرورة 

إلػ  البحث الذي خمص إل  جوانب عدة بدى المجوء فيزا إل  مناهج مختمفة ضرورة قد  يصؿ بزا التحميػؿ 
 نتاسج خاصة بموضوع الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة.

فاإلحاطػػة بموضػػوع كزػػذا غايػػػة فػػي األهميػػة يتطمػػب اسػػػتعماؿ التفسػػير و التحميػػؿ لموقػػؼ القػػػانوف        
و الفق  الدولييف في شأف الموازنة بيف كػؿ مػف مبػدأ المسػاواة السػيادية بػيف الػدوؿ، ومبػدأ المسػؤولية الجزاسيػة 

دوليػػػة  لتعمقزمػػػا بمسػػػألة تحديػػػد مجػػػاؿ الحصػػػانة، لػػػذلؾ تمػػػت االسػػػتعانة بػػػالمنزج المقػػػارف، ألجػػػؿ مقارنػػػة ال
األنظمػػػة األساسػػػية المشػػػكمة لمقضػػػاء الػػػدولي الجنػػػاسي فيمػػػا بينزػػػا، السػػػتنتاج دورهػػػا فػػػي تكػػػريس المسػػػؤولية 

الصػفة الرسػمية لنصػؿ إلػ   الجناسية الدولية لرسيس الدولػة مػف خػ ؿ تقريػر مبػدأ عػدـ االعتػداد بالحصػانة و
تقيػػػيـ النشػػػاط القضػػػاسي الػػػدولي فػػػي مواجزػػػة الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة، و كػػػذلؾ بصػػػورة أوليػػػة مقارنػػػة  
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مضػػموف األنظمػػة الدسػػتورية فيمػػا تعمػػؽ بجوانػػب الموضػػوعية و االجراسيػػة لممسػػؤولية الجزاسيػػة لػػرسيس الدولػػة 
 المقتضيات الدستورية. ألجؿ تحديد مجاؿ الحصانة القضاسية الجزاسية حسب

كمػػا تبػػػرز ضػػرورة  المجػػػوء إلػػػ  المػػنزج التػػػاريخي ألجػػػؿ رصػػد التطػػػورات التاريخيػػػة اثػػار مفزػػػـو السػػػمطة       
و المسؤولية مجاؿ الحصانة المقررة لمرسيس الدولة، وفي بحث تطور التصػور النظػري مػف خػ ؿ النظريػات 

الحقػب الزمنيػة، مػف أجػؿ دراسػة التأصػيؿ التػاريخي التي كاف موضوعزا الحصانات و االمتيازات عمػ  مػر 
 و القانوني لزا في سبيؿ المقاربة التاريخية لذاتية الحصانة .

   سادسا: الصعوبات

فػػي سػػبيؿ إعػػداد هػػذا البحػػث واجزتنػػا عػػدة صػػعوبات وعواسػػؽ، ترجػػر أغمبزػػا إلػػ  طبيعػػة الموضػػوع 
ؿ العديػد مػف المسػاسؿ و االشػكاالت القانونيػة بحد ذات  الذي يتسـ بالدقة و االتسػاع و التشػعب، بحيػث يشػم

الرتباط  بجممة مف المواضير التي تضػمنتزا مختمػؼ فػروع القػانوف، و التػي يصػعب اإلحاطػة بكػؿ جوانبزػا 
 مما أوجب بذؿ مجزودات متواصمة ألجؿ التحكـ بالموضوع.

بصػػػفة معمقػػػة كػػذلؾ قمػػػة البحػػػوث و الدراسػػػات التػػػي تناولػػػت موضػػوع الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة 
ومفصمة فما عثرنا عمي  ال يتعدى أف يكوف مجرد دراسة عامة أو جزسية يمكػف اسػتعانة بزػا كمرجػر لتػدعيـ 

 البحث و ال يمكف أخذها كأساس تقـو عمي  الدراسة، لزذا فإف عممنا ومسعانا لـ يكف سز  ومعبدا.

 سابعا: خطة الموضوع

القضػػاسية وفػػؽ خطػػة ممنزجػػة لإلجابػػة عمػػ   توضػػيحا لمػػا سػػبؽ ذكػػر  سػػنتناوؿ موضػػوع الحصػػانة 
توزيعنػا  اإلشكالية المطروحة، و نظرا لسعة البحث و تشعب  بحيث يشمؿ العديد مف المساسؿ القانونية، كػاف

   هذا الموضوع إل  فصميف.لخطة البحث حسب ما يقتضي

ة ـــــالجزائي ةـــة القضائيـــدراســـــة مضمون الحصانحيث خصصنا الفصؿ األوؿ من  لبحث  
 .الدول اءــــلرؤس

 ةــــالحصان ةــمواجي في ةــالقضائي ةـالممارسأما الفصؿ الثاني فسوؼ نتعرض في  لدراسة  
 .الدول اءــلرؤس ةــــالجزائي القضائية



 

 
 ل األولــالفص

ة ــالقضائية ــدراســـــة مضمون الحصان
 ولاء الدــة لرؤســـالجزائي
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 ة القضائية الجزائية لرؤساء الدولدراســـــة مضمون الحصان الفصل األول:
  يقتضػي مبػػدأ المسػػاواة أمػػاـ القػػانوف تسػػاوي جميػػر األفػػراد مزمػػا اختمفػػت مراكػػزهـ مػػف حيػػث الحقػػوؽ  

المجتمػػر فػػي العقػػاب يسػػتوجب مسػػاءلة كػػؿ شػػخص  فبموجػػب مقتضػػيات هػػذا المبػػدأ فػػإف حػػؽ ،الواجبػات  و
مػر ذلػؾ فػإف هػذا قواعػد القػانوف الجزاسػي،  العقاب عمي  وفؽ أحكاـ الدسػتور و يرتكب فع  قد تـ تجريم  و

لػػرسيس الدولػػة  ـ المركػػز الجزاسػػيدقيقػػة تػػنظ دسػػتورية خاصػػة و مػػر ضػػرورة وضػػر أحكػػاـالمبػػدأ ال يتعػػارض 
طبيعػة المنصػػب الػػذي يشػغم  رسػػيس الدولػػة باعتبػػار  اسػػتنادا لمبػررات تجػػد مصػػدرها فػػي  ،كاسػتثناء دسػػتوري

تػػي يضػػطمر بزػػا عمػػ  الصػػعيد الػػداخمي وجػػب هميػػة الوظػػاسؼ الفنظػػرا أل  ،السػػمطة العميػػا فػػي جزػػاز الدولػػة
فمػػػف أو الوظيفػػػة التػػي يمارسػػػزا،  إنمػػػا بالسػػػمطة التػػي ينتمػػػي إليزػػا ال تتعمػػػؽ بذاتػػ  و داخميػػة منحػػ  حصػػػانة

    السمطات األخرى في الدولة. مصمحة المجتمر حمايتزا مف تعسؼ األفراد و
غيػر  زر مف مظاهر السػيادة عمػ  اإلقمػيـد مظيعلدولة ل ختصاص القضاسي الجزاسي ممارسة اإف  

        نمػػػا يخضػػػر إلػػػ  بعػػػض االسػػػتثناءات، منزػػػا مػػػا ينصػػػرؼ إلػػػ  إ كؿ مطمػػػؽ وهػػػذا المبػػػدأ ال يسػػػري بشػػػ أف
د الجػراسـ ز قضاسي يمنح لزـ في شكؿ حصانة ضػمسؤولية الرؤساء استنادا إل  ما يتمتعوف ب  مف امتياال 

ؿ الممثػػػؿ الدبموماسػػػي األو هػػػو  و ،ة الزػػػـر السياسػػػيذلػػػؾ أف رسػػػيس الدولػػػة يحتػػؿ قمػػػ المرتكبػػة مػػػف طػػػرفزـ،
التمثيميػة خاصػة  و صػفت  الوظيفيػة لػذلؾ فمػف الواجػب أف يحظػ  بحمايػة قانونيػة خاصػة تتناسػب و ،لمدولة

        ولػػػة د مساسػػػا بسػػػيادة الدلدولػػػة هنػػػا يعػػػالتعػػػرض لػػػرسيس ا ولػػػة أجنبيػػػة، ألففػػػي حػػػاؿ تواجػػػد  عمػػػ  إقمػػػيـ د
 ة.لمجزات القضاسية لمدولة المستقبماستق لزا، لذا وجب إعفاؤ  مف الخضوع  و

ؿ ال تػزاؿ محػالتػي  جممة مػف المسػاسؿإل  ولة انة القضاسية الجزاسية لرسيس الديشير مضموف الحص
ى الناحيػة النظريػة فيمػا يتعمػؽ بتحديػد مفزومزػا ليحػدث إشػكاالت كبيػرة مػف الناحيػػة يتعػد ،جػدؿ فقزػي واسػر

ضػػمف  ،دهاالعمميػة فػػي تطبيقػػات الدولػػة المتمػػايزة ألحكػػاـ الحصػػانة القضػاسية الجزاسيػػة مػػف أجػػؿ ضػػبط حػػدو 
ولػػػة األجنبيػػػة رة لػػػرسيس الدالحصػػػانة الدبموماسػػػية المقػػػر  و ،ولػػػةرة لػػػرسيس الديػػػة الدسػػػتورية المقػػػر مجػػػاؿ الحما

 القانوف الدولي العرفي.بموجب 
المقػػررة لػػرسيس الدولػػة  الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػةتصػػؿ بمضػػموف لغػػرض ضػػبط المفػػاهيـ التػػي ت 

سػػػتتمحور دراسػػػتنا حػػػوؿ  الممنوحػػػة لػػػ  بموجػػػب القػػػانوف الػػػدولي العرفػػػي، بحسػػػب المقتضػػػيات الدسػػػتورية، و
 المساسؿ التالية: 

 ةػػػػػػولس الدػػة لرسيػػػػػػػانة القضاسية الجزاسيمفزـو الحص  :لالمبحث األو
    ولةلقضاسية الجزاسية لرسيس الدنطاؽ سرياف الحصانة ا :المبحث الثاني
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 القضائية الجزائية لرئيس الدولةمفيوم الحصانة  ل:المبحث األو
ف لػـ تكػف أهمزػا، فزػي نتيجػة اسيػة إحػدى صػور الحصػانة القضػاسية إالحصانة القضػاسية الجز تعتبر  

ببحػث أصػؿ تكوينػ  كمبػدأ مضػمون  الحمايػة  ال يمكػف تبريػر  إال ،ف حرمة شخصػيةحتمية أو حؽ يترتب ع
         ةالػػػذي نشػػػأ نتيجػػػة لتطػػػور مفزػػػـو السػػػمط ،ولػػػةممنػػػوح لشػػػخص رسػػػيس الدالاالمتيػػػاز القضػػػاسي  القانونيػػػة و

مراحػػػػؿ تاريخيػػػػة متعاقبػػػػة حتػػػػ  أصػػػػبح ضػػػػرورة تفرضػػػػزا  ور وعصػػػػتطػػػػور عبػػػػر  المسػػػػؤولية ليتبمػػػػور و و
رغػػـ االخػػت ؼ الفقزػػي حػػوؿ تحديػػد و اؿ، وظػػاسفزـ بشػػكؿ فعػػ ت الوظيفػػة لتمكػػيف الرؤسػػاء مػػف أداءمقتضػػيا

 ( .ؿولة )المطمب األو اص القضاسي لمدطبيعت  فزو ال يخرج عف كون  استثناء مف االختص
ال ولػػػة ر بػػػ  رسػػػيس الدالقػػػانوني الخػػػاص الػػػذي يتمتػػػ يجػػػب أف يسػػػتند الوضػػػر إلػػػ  حجػػػج مشػػػروعة وا 

الفقزيػػة لقاعػػدة الحصػػانة القضػػاسية  ، فػػالمبررات القانونيػػة وخروجػػا وخرقػػا لمبػػدأ المسػػاواة أمػػاـ القػػانوفر اعتبػػ
 )المطمب الثاني(.بزاؿ ضمانا لشرعية االحتجاج الدولة تشك الجزاسية لرسيس
انة قضػػػاسية جزاسيػػػة ضػػػد لداخميػػػة عمػػػ  تمتػػػر رؤسػػػاء الػػػدوؿ بحصػػػاسػػػتقرت الػػػنظـ القانونيػػػة ابػػػذلؾ 

التقييػػد تػػأثرا بالنظػػاـ السياسػػي  المسػػؤولية المترتبػػة عمػػ  أفعػػالزـ تختمػػؼ فػػي مػػداها لتتػػأرجح بػػيف اإلطػػ ؽ و
ة بصػفتزـ ممثمػيف حصػانة قضػاسية جزاسيػوؿ األجنبيػة بموجػب العػرؼ الػدولي سب رؤساء الدتك، كما يلمدولة

 ؿ في السيادة )المطمب الثالث(.ر احتراـ مبدأ المساواة بيف الدو لدولزـ في إطا
 ولةانة القضائية الجزائية لرئيس الددراسة الطبيعة القانونية لمحص  ول:المطمب األ 

ولػػة، حيػػث كػػاف يمػػارس السػػمطة المطمقػػة كتعبيػػر ة السػػمطة السياسػػية العميػػا فػػي الدولػػيمثػػؿ رسػػيس الد 
ليتمتػػر  ولػػةي كػؿ مػػا يتعمػػؽ بػإدارة شػػؤوف الدإرادتػ  المرجػػر النزػػاسي فػػ، إذ تشػػكؿ عػف تركيػػز السػػمطة فػي يػػد 
التعسػؼ فػي ممارسػة  كثيرا ما ينتج عف هذا الوضر االستبداد و و ،د المسؤوليةبذلؾ بالحصانة المطمقة ض

مػػػف خػػػ ؿ تقييػػػد السػػػمطة  إالالتػػػي ال تجػػػد ضػػػمانا لزػػػا  حريػػػاتزـ، و السػػػمطة عمػػػ  حسػػػاب حقػػػوؽ األفػػػراد و
التػػػي تفػػػتح المجػػػاؿ إلمكانيػػػة مسػػػاءلة رسػػػيس الدولػػػة عػػػف أفعالػػػ  غيػػػر  و ،ؿ إلػػػ  فكػػػرة توزيػػػر السػػػمطةبػػػالتحو 

 المشروعة نتيجة لسوء استخدام  لحصانت .
ولػة، فػ  مسػؤولية رسػيس الد قػا بحػدود سػمطة وفالحصانة القضاسية الجزاسيػة بػذلؾ تػرتبط ارتباطػا وثي

اإلحاطة بتطور مفزومزا دوف أف نستزؿ دراستنا ببحػث أصػؿ  الطبيعة القانونية لمحصانة و يمكف لنا دراسة
( الفػرع األوؿ مسؤولية الحكػاـ والرؤسػاء )التطور التاريخي لمفزـو السمطة و  مف خ ؿ بحث ،مبدأ الحصانة

 (.انيالفرع الث لغرض تحديد الطبيعة القانونية لمحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة )
 في تكوين مبدأ الحصانة رئيس الدولةمسؤولية  سمطة ور التاريخي لمفيوم ر التطو أث  الفرع األول:

السػػمطة  اقتػػرافبعػػد أف كانػػت السػػمطة المطمقػػة تعنػػي ال مسػػؤولية المطمقػػة لػػرسيس الدولػػة ظزػػر مبػػدأ 
    د امتيػازا لػ  لػـ تعػ السػمطة عػف شػخص الػرسيس و انفصػمتحيػث  ،مبػدأ السػيادة الشػعبيةبالمسؤولية بتكػريس 

دة فػي ممارسػتزا مقيػصػبحت السػمطة السياسػية أعمػ  ذلػؾ فة يمارسزا بصفت  ممػث  عػف األمػة، إنما وظي و
ؾ فكػرة المسػؤولية، فحيػث ولة لتتبمور بػذلحدد بموجب القوانيف الداخمية لمدالتي تت و ،ضمف داسرة المشروعية
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و الوضػػر القػػانوني الخػػاص الػػذي لكنزػػا تغيػػب بفػػرض مقتضػػيات المركػػز أ ،المسػػؤوليةتكػػوف السػػمطة تكػػوف 
 .المسؤولية تطور مفزـو السمطة وتبعا ل لتتكوف بذلؾ فكرة الحصانة ،الرؤساء يتمتر ب  الحكاـ و

مطة العصػػػور القديمػػػة التػػػي شػػػزدت تكريسػػػا لفكػػػرة السػػػمػػػف  جػػػذورها التاريخيػػػة انط قػػػا تمتػػػدحيػػػث 
تميزػا العصػور الوسػط   و ،نشوء مبدأ الحصانة المطمقػة )أوال(مما أدى إل   ،مسؤولية الحكاـال  المطمقة و

ضػبط نطػاؽ الحصػانة )ثانيػا(، ثػـ كتوجػ  نحػو  ،المسػؤولية التي تميزت ببروز قاعدة الموازنة بيف السمطة و
ؿ رؤسػاء الػدو لية مسػؤو  الحػديث لمسػمطة وتمزيػدا لممفزػـو  لمممؾ كمبدأ دستوري، الحصانة المطمقةتجسدت 

 كضماف لممارسة السمطة. ؾ فكرة الحصانة في مواجزة المسؤولية ولتتبمور بذل ،)ثالثا(
 نشوء مبدأ الحصانة المطمقة المطمقة لمممك وال مسؤولية ال أوال: تكريس السمطة و

نظريػة  نيػة التػي أساسػزاضػارات القديمػة ارتبػاط وثيقػا بالمعتقػدات الديلقد ارتػبط نظػاـ الحكػـ فػي الح 
يتمتعػػوف كػػانوا  الممػوؾ فػػي تمػػؾ المرحمػة  الممكيػة المطمقػػة، حيػػث أف دت بػػذلؾسػػا زػػي المباشػر، والحػؽ اإلل

ذاتزػػـ مصػونة لتمػػتعزـ بالحمايػػة  ، كمػػا أفيمثمػػوف اإللػ اسػتنادا لقداسػػة شخصػػزـ كػونزـ  ،بالسػمطاف المطمػػؽ
قيد، حيث تركػزت السػمطات كمزػا بيػد الممػؾ لتترتػب بػذلؾ ال مسػؤولية  ية المطمقة التي ال يرد عميزا أيالدين

 تبعا لذلؾ حصانت  المطمقة. الممؾ و
لػػـ يخػػرج عػػف الممكيػػة المطمقػػة إال فػػي بعػػض  ولػػـ يختمػػؼ الوضػػر الخػػاص لمممػػؾ فػػي الحضػػارات القديمػػة 

الممػػؾ بتمػػايز طة لتكػوف بػػذلؾ سػػمطة الشػػعب ضػػد سػػم ،ؿ إلػػ  النظػػاـ الجمزػػوريالمراحػؿ التػػي شػػزدت التحػػو 
مػرورا ، (1)نظاـ الحكـ في المراحؿ المختمفة لتػاريا العصػور القديمػة بػدءا مػف الحضػارة المصػرية الفرعونيػة

 (.3)رومانيةثـ حصانة الممؾ في الحضارة ال، (2)لحضارة اليونانيةبا
 الفرعونية الحضارة المصريةحصانة الممك في   -0

ة اإللػ  فػي د الفرعػوف خميفػفيزػا يعػ زػي المباشػر، والحػؽ اإلل لقد سادت في مصػر الفرعونيػة نظريػة
وثيقػػػا  احيػػػث ارتػػػبط نظػػػاـ الحكػػػـ عنػػػد المصػػػرييف ارتباطػػػ ،1إلزػػػالإللػػػ  بػػػؿ  ابنػػػاد أحيانػػػا كػػػاف يعػػػ و ،األرض

 مصدر ساسر السمطات التي كاف يستمدها مف اإلل . ولة والفرعوف رسيسا لمد كاف بالمعتقدات الدينية،  و
الػذي يقػـو عمػ  أسػاس  ،نظػاـ الحكػـ فػي مصػر خػ ؿ هػذا العصػر شػكؿ نظػاـ الممكيػة المطمقػةحيث اتخذ  

كانػت تتركػز  و ،كػاف الفرعػوف رسيسػا لمدولػة و مصػدر سػاسر السػمطات تركيز كؿ السمطات في يد الممػؾ، و
ف الكػػاهف القضػػاسية باإلضػػافة إلػػ  السػػمطة الدينيػػة فقػػد كػػا التشػػريعية و فػػي يػػد  جميػػر السػػمطات التنفيذيػػة و

 .2األكبر في الب د

                                                             
 .9، ص1997إلزاـ محمد حسف عاقؿ، الحصانة في اإلجراءات الجناسية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة القاهرة، مصر،  1

دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة عيف عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، الحصانات القانونية في المساسؿ الجناسية، رسالة   2
 . 12 -11، ص1987شمس،مصر،
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أجداد  االزة هـ وحدهـ الذيف يحاسبون   ألف ،رعوف عدـ محاسبت  عم  أعمال ترتب عم  فكرة ألوهية الف
 .1م  ذلؾ إذا كاف وفيا لمبادئ الخيرع

فإنزػا مػف الناحيػة العمميػة لػػـ  ،كانػت مطمقػة مػف الناحيػة النظريػة ال حػد لزػا (الفرعػوف)سػمطة الممػؾ  رغػـ أف
  سػمطت  ينبػر مػف أوؿ قيد عم تكف كذلؾ، فزناؾ بعض االعتبارات التي كاف لزا دورها في تقييد سمطت ، و

متبعػػة عنػػد دفػػف  فػػي العػػادة التػػي كانػػت ض فيزػػا العػػدؿ، كػػذلؾ يػػرى الػػبعض أفزيػػة، فاالزػػة يفتػػر صػػفت  اإلل
تصػرفات  أثنػاء حياتػ ، حيػث كػاف الممػؾ يحػـر مػف حػؽ  ك  وجثة الممؾ نوعػا مػف الرقابػة الشػعبية عمػ  سػمو 

لزػػذا كػػاف مػػف يخمفػػ  عمػػ  العػػرش يقػػيـ  الػػدفف الرسػػمي الػػذي تخولػػ  لػػ  الشػػراسر نتيجػػة اعتػػراض الشػػعب، و
 .2العدؿ خوفا مف العار الذي يمحؽ بجسد  بعد الموت

فػػػي العصػػػر لػػػـ تختمػػػؼ طبيعػػػة نظػػػاـ الحكػػػـ فػػػي مصػػػر فػػػي العصػػػر البطميمػػػي عمػػػا كانػػػت عميػػػ    
ث اتخػذ البطالمػة ألنفسػزـ صػفة كػونزـ أحفػاد يػزي المطمػؽ، حي، حيث قامت عم  أساس الحكـ اإللالفرعون
ليػػػ  الممػػػؾ أف اختمطػػػت قػػػد ترتػػػب عمػػػ  تأ آلزػػػة بػػػيف البشػػػر، و هػػػؤالء حكمػػػوا مصػػػر باعتبػػػارهـ و ،الفراعنػػػة

 .3تركزت السمطات في يد  ذاتزا و شخصيت  بالدولة
حيػػث اعتبػػر ممكػػا خاصػػا ، العصػػر الرومػػاني فقػػد اختمفػػت طبيعػػة نظػػاـ الحكػػـ فػػي مصػػر ا فػػيأمػػ

يعػػػيف اإلمبراطػػػور بػػػذلؾ  و ،طاف غيػػػر سػػػمطان لإلمبراطػػػور الرومػػػاني يحكمزػػػا حكمػػػا مطمقػػػا ال تخضػػػر لسػػػم
الػػذي كػػاف يتمتػػر  و ،حاكمػػا لمصػػر مػػف بػػيف رجالػػ  يعتبػػر ناسبػػا لػػ  يحمػػؿ لقػػب حػػاكـ مصػػر أو والػػي مصػػر

مـ مػػػف تصػػرفات  إلػػػ  هػػػذا إمكػػػاف الػػتظ و ،مقػػػة لػػـ يكػػػف يقيػػد  فيزػػػا سػػوى خضػػػوع  لإلمبراطػػوربسػػمطات مط
 .4األخير

مصػػر بعػػض  ، فبػرز فػػي هػػذا العصػر فػػيأمامػػ مباشػػرة فزػو مسػػؤوؿ  فمكونػ  يسػػتمد سػػمطت  مػف اإلمبراطػػور
الحػاكـ المتمثمػة د الحاكـ لكف ليس أماـ الشعب بؿ أماـ السمطة التي تعمو سػمطة م مح نظاـ المسؤولية ض

التػػي ال تعػػدو أف تكػػوف مجػػرد صػػورة لنظػػاـ رقابػػة الػػرسيس عمػػ  أعمػػاؿ المػػرؤوس  و ،فػػي سػػمطة اإلمبراطػػور
 في المفزـو الحديث.

مف خ ؿ عرض الصورة المبسطة لتطور نظاـ الحكـ في مصر نخمص إل  أف الحػاكـ )الفرعػوف(   
مػف ثمػة ال يمكػف أف  ، وإلػ  نظريػة تأليػ  الحػاكـ يتمتر بمركز مقدس كون  يستند في تبرير  لمصدر سمطت 

                                                             
يوسؼ محمد الجريدي، أثر الحصانات اإلجراسية عم  عمؿ الشرطة، رسالة دكتورا ، كمية الدراسات العميا، أكاديمية محمد الشربيني   1

 .37، ص2004الشرطة، مصر، 

 .13ص  ،وسؼ مصطف  مقابمة، المرجر السابؽعقؿ ي  2
 .54ص ، 1978مصر،  دار الفكر العربي،  ريا القانوف المصري، الجزء األوؿ،المرصفاوي، تافتحي    

 ؽ ـ بخضوع مصر لمدولة الرومانية. 30ينتزي سنة  ؽ ـ، و 332يبدأ هذا العصر باستي ء اإلسكندر األكبر عم  مصر سنة   3
 .254، المرجر نفس ، صفتحي المرصفاوي   

 ـ. 642مر حت  الفتح اإلس مي سنة يست و ؽ ـ  30يبدأ هذا العصر سنة   4
 .15، ص نفس عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، المرجر   
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ة مسػػؤولية قبمػػ  سػػواء كانػػت جناسيػػة أو مدنيػػة، فزػػو بػػذلؾ يتمتػػر بحصػػانة مطمقػػة تجػػد مبرراتزػػا فػػي تقػػاـ أيػػ
المعتقػدات الدينيػة التػي يبنػي عميزػػا المركػز الخػاص لمحػاكـ كونػ  يمثػػؿ اإللػ  الػذي ال يمكػف أف يكػوف محػػؿ 

 حساب. ألي اعتداء أو متابعة أو
 حصانة الممك في الحضارة اليونانية -9

لقػػػد اختمفػػػت سػػػمطات الممػػػؾ عنػػػد اإلغريػػػؽ بتمػػػايز طبيعػػػة نظػػػاـ الحكػػػـ فػػػي مراحػػػؿ مختمفػػػة مػػػف تػػػاريا 
 عا لذلؾ مركز الممؾ.الحضارة اليونانية ليختمؼ تب
ة فكػؿ مػف ثمػ كػاف يعتبػر سػميؿ االزػة، و زيػة وقة كػاف الممػؾ ممػث  لػإلرادة اإللففي ظؿ الممكية المطم

مصػػػادرة  تسػػػتوجب أقصػػػ  العقوبػػػات  كػػػالموت و و ،لمشػػػيسة االزػػػة امتزانػػػاد معارضػػػة لػػػإلرادة الممكيػػػة تعػػػ
لكنزػػا تتعػػدا  إلػػ  أسػػرت  التػػي كانػػت  و ،شػػخص المجػػـرلػػـ تكػػف العقوبػػة مقتصػػرة عمػػ   األمػػواؿ الشػػاممة، و

 .1توصـ بوصمة العار األبدي
رتكز بيد  جميػر السػمطات يد، حيث تد عميزا أي قالمطمقة التي ال ير ماية الدينية فالممؾ إذف يتمتر بالح

تحولػت بموجبػ  السػمطة المطمقػة لمممػؾ  رسػتقراطي وبزيادة نفوذ الطبقة األرستقراطية ظزر النظػاـ األ لكف و
مػػػف الناحيػػػػة الواقعيػػػة، حيػػػػث أصػػػػبح رسيسػػػا شػػػػرفيا أكثػػػر منػػػػ  متسػػػػمطا حقيقيػػػا، حيػػػػث كػػػاف تػػػػدخؿ رؤسػػػػاء 

فػػي األصػػؿ يختػػار لمػػدى  قويػػاء هػػو المػػانر القػػوي مػػف إطػػ ؽ سػػمطت ، فبعػػد أف كػػاف الممػػؾالجماعػػات األ
حيػػث أصػػػبحت السػػػمطة ة عػػػاـ واحػػػد، لمػػػدة عشػػر سػػػنوات، ثػػػـ بعػػد ذلػػػؾ لمػػد لػػػت سػػمطت  لتكػػػوفالحيػػاة تحو 

ى هػػػذا االحتكػػػار لمسػػػمطة إلػػػ  زواؿ النظػػػاـ االرسػػػتقراطي ببػػػروز لقػػػد أد قيػػػة لمجمػػػس طبقػػػة النػػػب ء، والحقي
 .2ت المعارضة في الكثير مف المدفركاالح

الخػامس قبػؿ  رنيف السػادس وتتج  نحو الشكؿ الػديمقراطي لمحكػـ منػذ القػ ثـ بدأت المدف اإلغريقية
ـ اختيػػار عػػدد مػػف األشػػخاص عػػف طريػػؽ االنتخػػاب بواسػػطة مجمػػس الشػػيوخ لكػػي حيػػث كػػاف يػػت ،المػػي د 

النظػاـ اإلغريقػي مػف ممكػي إلػ  ديمقراطػي شػعبي، كػاف ؿ فػي مػر التحػو  رات العميا فػي الػب د، ويتولوا اإلدا
عػػزلزـ، كمػػا  كػػاف لػػ  أيضػػا مسػػاءلتزـ بػػؿ و المجمػػس الشػػعبي هػػو الػػذي يقػػـو باختيػػار الحكػػاـ أو الرؤسػػاء و

 .3ة حكمزـة عند انتزاء مدطمب تقرير دوري عنزا خاص الحكماء بمراقبة أعمالزـ و يقـو مجمس الشيوخ و
نظػػاـ  الممػػؾ صػاحب السػمطة المطمقػة اسػتنادا إلػػ  كونػ  ممػث  ل لزػة فػي ممػا تقػدـ يتضػح لنػا بػأف

امػػػؿ تنفيػػػذي خاضػػػر لػػػإلرادة بمثابػػػة عوعػػػد نظػػػاـ الحكػػػـ الػػػديمقراطي  بتبنػػػيحػػػاكـ الممكيػػػة المطمقػػػة أصػػػبح 
بػارز فػي تقييػد سػمطات الممػؾ سػواء الفتوسير مجاؿ ممارسة اإلرادة الشعبية كاف ل  تأثير  ،الشعبيةالجمعية 

الحػاكـ أو الػرسيس شػخص منتخػب  تضػييؽ مجالزػا الزمنػي الػذي أصػبح ال يتجػاوز السػنة، حيػث أصػبحفي 
الشػػعبية نتيجػة الشػػتراؾ أمػػاـ المحػاكـ  مسػؤولية الحػاكـ  كػػذلؾ ث  ل لزػػة كالممػؾ، ومػلػػيس م ة معينػة ولمػد

                                                             
 .27محمد الشربيني يوسؼ محمد الجريدي، المرجر السابؽ، ص   1

 .21، ص  1974ف الدستوري، دار النزضة العربية، د.ط، فؤاد العطار، النظـ السياسية والقانو    2

 . 189فتحي المرصفاوي ، المرجر السابؽ، ص   3
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طابعزػا المطمػؽ  ؿ مػفنة الحػاكـ أو رسػيس المدينػة لتتحػو نحػو تقييػد حصػا اتجػا فزنػاؾ  ،ضػاءالشعب في الق
 إل  النسبي لصالح تكريس اإلرادة الشعبية.

 حصانة الممك في الحضارة الرومانية -3
مجػػالس  مجمػس لمشػيوخ و قػاـ نظػاـ الحكػـ فػي رومػا عمػ  أسػس ث ثػػة، تتمثػؿ فػي وجػود رسػيس دولػة و

بزػػا  تػػي مػػرتضػػعفا تبعػػا الخػػت ؼ العصػػور ال ة ومباشػػرة هػػذ  الزيسػػات لسػػمطاتزا قػػو  قػػد اختمفػػت و شػػعبية،
 .1الحضارة الرومانية

صػػاحب  و مطمقػػة، حيػػث كػػاف الممػػؾ رأس الدولػػةمقػػد كػػاف نظػػاـ الحكػػـ عنػػد الرومػػاف يقػػـو عمػػ  الممكيػػة الف
   الدينيػػة فزػػو الػػرسيس الػػديني  يجمػػر فػػي يػػد  كػػؿ السػػمطات الزمنيػػة و و ،ممػػث  ل لزػػة السػػمطة العامػػة فيزػػا و

   .2القضاء بالتشرير ويختص  والقاسد األعم  لمجيش  و
بوجػػود مجمػػس  إف كانػػت مقيػػدة بحكػػـ العػػرؼ و بمعنػػ  آخػػر كػػاف الممػػؾ يتمتػػر بسػػمطات واسػػعة و

بمراعػػاة  الممػػؾ ممػػـزقػػانوني ألف  لكػػف ال يترتػػب عمػػ  مخالفػػة هػػذ  القواعػػد أي جػػزاء الشػػعب، و الشػػيوخ و
فػػي األسػػاس مبرراتزػػا الممػػؾ يتمتػػر بالحصػػانة المطمقػػة  تجػػد  بطبيعػػة الحػػاؿ فػػإف و، 3التػزاـ أدبػػي لػػيس غيػػر
       المتمثمػػػة فػػػي كونػػػ  ممثػػػؿ االزػػػة المبعػػػوث لمنػػػاس و ،المصػػػيقة بشخصػػػ  عمػػػ  الصػػػفةالػػػديني البحػػػت بنػػػاء 

وقػػوع الخطػػػأ مػػػف  حتمػػػاؿاتمػػػس بػػأي حػػػاؿ مػػػف األحػػواؿ النعػػػداـ التػػي تجعػػػؿ ذاتػػػ  مصػػونة ال يمكػػػف أف  و
 جانب .

جػػػالس منتخػػػب مػػف قبػػػؿ الم دينػػػة حػػاكـمجمزػػوري حػػػؿ محػػؿ الممػػػؾ عمػػػ  رأس كػػؿ بقيػػاـ النظػػػاـ ال
نة ال تمػػس اعتبػػرت ذات الحكػػاـ مصػػو  و ،ة سػػنة واحػػدة غيػػر قابمػػة لمتجديػػدالشػػعبية أو مجمػػس الشػػيوخ لمػػد

 .4ة واليتزـأثناء مد
بانتزاسزػا تسػقط ا يعنػي أنػ  مم ،ي التمتر بزا طيمة مدة واليت من  نجد أف حصانة الحاكـ مطمقة إذ يستمر ف

الحصػػانة هنػػا  و،   جزاسيػػا عػػف األفعػػاؿ الصػػادرة عنػػ يترتػػب عمػػ  ذلػػؾ إمكانيػػة مسػػاءلت و ،عنػػ  الحصػػانة
منػ  فزػي حصػانة ذات طبيعػة وظيفيػة تجػد مبرراتزػا  انعداما ضمف ع قػة تبعيػة، و ترتبط بالوالية وجودا و
 في استمرار الوالية.

تػأرجح فيزػا النظػاـ كذلؾ، حيث مر بعدة عصػور كػاف ي لكف الوضر في النظاـ الروماني لـ يستمر
و اقتسػاـ أ ،5بػيف اشػتراؾ الشػعب فػي السػمطة و المطمؽ لمحاكـ أو الممؾ أو اإلمبراطورالسياسي بيف الحكـ 

                                                             
 .21عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، المرجر السابؽ، ص   1

 .84فؤاد العطار، المرجر السابؽ، ص   2

 . 22، ص نفس عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، المرجر   3

 .24إلزاـ محمد حسف العاقؿ، المرجر السابؽ، ص   4

و الذي عصر اإلمبراطورية العميا و بعد   العصر الجمزوريتـ العصر الممكي  مختمفة بداية مف لقد مر النظاـ الروماني بالعصور   5
 عزد اإلمبراطورية العميا.مثؿ الحكـ استبداديا و التي كاف فيزا  ،مبراطورية السفم تبع  عصر اإل

 .25-24(، ص 1)الزامشنفس إلزاـ محمد حسف العاقؿ، المرجر  -
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حيػث  انقضػ  بعػد ذلػؾالػذي  و ،مجمس الشيوخ في ظؿ النظػاـ السياسػي الثنػاسي السمطة بيف االمبراطور و
ؿ مجمس الشيوخ إلػ  مجمػس بمػدي لمدينػة رومػا ليتحو أصبح الحكـ مطمقا لتركيز السمطة في يد اإلمبراطور 

 .1الشعب يستعمؿ حقوق  السياسية دلـ يع لؾ اختفت المجالس الشعبية وكذ و
نخمػػػػص بعػػػػد عرضػػػػػنا لمتطػػػػور التػػػػاريخي لمفزػػػػػـو السػػػػمطة التػػػػي يتمتػػػػػر بزػػػػا الممػػػػؾ أو الحػػػػػاكـ أو 

أو مػػف  ،فػػي الحضػػارة الرومانيػػة سػػواء مػػف حيػػث مصػػدرها )ألوهيػػة الممػػؾ، فكػػرة نيابػػة الحػػاكـ(اإلمبراطػػور 
ؿ نظاـ الحكػـ مػف الممكيػة المطمقػة القػاسـ عمػ  تركيػز التقييد بتحو  تأرجح بيف اإلط ؽ وحيث مداها الذي ي

السػػمطة، إلػػ  القػػوؿ ية ألجػػؿ المشػػاركة فػػي السػػمطة إلػػ  النظػػاـ الجمزػػوري الػػذي فػػتح المجػػاؿ لػػإلدارة الشػػعب
نسػبية تبعػا لتبػػايف مجػاؿ سػمطة الممػػؾ، فالسػمطة المطمقػة تترتػػب إلػػ   مطمقػةمػف طبيعػة الحصػػانة  بػاخت ؼ

 تقييد السمطة ينتج عن  تضييؽ مجاؿ الحصانة. و ،عنزا الحصانة المطمقة
نة فكػرة الحصػا القديمػة نخمػص إلػ  أفالمسػؤولية فػي الحضػارات  بعد بحث تطور مفزـو السمطة و

المتمثػػؿ  و ،المطمقػة لمممػؾ تكونػت تبعػا لػػذلؾ فػي العصػور القديمػة لتسػتمد مصػػدرها مػف أسػاس دينػي بحػت
السياسػػية  األنظمػػة والػػنظـ القانونيػػة  أف اد السػػاسد فػػي ذلػػؾ الوقػػت خاصػػة وفػػي ألوهيػػة الممػػؾ حسػػب االعتقػػ
 الحديثة لـ تكف قد تبمورت بعد.

 الحصانةق ضبط نطاكتوجو نحو قاعدة الموازنة بين سمطة ومسؤولية المموك تقرير  ثانيا:
  الحكػػػاـ مسػػػؤولية الممػػػوؾ و لقػػػد شػػػزدت فتػػػرة العصػػػور الوسػػػط  تحػػػوال كبيػػػرا فػػػي مفزػػػـو سػػػمطة و

خاصػػػة ببػػػروز التػػػأثير الواضػػػح لمػػػديانات السػػػماوية عمػػػ  الطبيعػػػة المطمقػػػة لمحصػػػانة التػػػي كػػػاف يتمتػػػر بزػػػا 
         الممػػػػوؾ فػػػػي العصػػػػور القديمػػػػة، حيػػػػث عرفػػػػت هػػػػذ  الفتػػػػرة الزمنيػػػػة حضػػػػارتيف همػػػػا المسػػػػيحية فػػػػي أوروبػػػػا 

 .2ألندلسشب  جزيرة ا قيا وشماؿ إفري إل  جنوب غرب آسيا و امتدادها واإلس مية في الجزيرة العربية  و
         عمػػػ  السػػػمطة بػػػيف الكنيسػػػة  الػػػداسـ تميػػػزت فتػػػرة العصػػػور الوسػػػط  فػػػي أوروبػػػا بالصػػػراع الحػػػاد و

         (1بػػػدأت السػػػمطة الدينيػػػة تنفصػػػؿ عػػػف السػػػمطة الزمنيػػػة ) حتػػػ  ظزػػػرت فكػػػرة الدولػػػة القوميػػػة، و الممػػػوؾ و
      الحنيػػػؼ بمبادسػػػ  السػػػامية التػػػي تحكػػػـ كػػػؿ ع قػػػات البشػػػريةخػػػ ؿ هػػػذ  المرحمػػػة ظزػػػر الػػػديف اإلسػػػ مي  و
لمسػػػاواة ذلػػػؾ مػػػف منطمػػػؽ مبػػػدأ ا تحاسػػػب الحكػػػاـ قبػػػؿ المحكػػػوميف، و تعطػػػي لإلنسػػػاف حقوقػػػ  كاممػػػة، و و

فػػػػ  تفرقػػػػة بيػػػػنزـ حسػػػػب أجناسػػػػزـ أو ديانػػػػاتزـ أو مراكػػػػزهـ االجتماعيػػػػة فػػػػي  ،المطمقػػػػة بػػػػيف النػػػػاس جميعػػػػا
 (.2) 3أصوؿ الفق  الجناسي اإلس مي التي هي أصؿ راسا في ،الشرعية خضوعزـ لمقاعدة الجناسية

                                                             
 .86السابؽ، ص فؤاد العطار، المرجر   1

مي دي، أي  الخامس عشرتنتزي في القرف  مي دي و ترة الزمنية التي تبدأ مف القرف الخامسيقصد بالعصور الوسط  تمؾ الف  2
تنتزي بدخوؿ األتراؾ مدينة  ـ، و 476زواؿ اإلمبراطورية الرومانية الغربية عاـ  والجرمانية يد القباسؿ في  الفترة التي تبدأ بسقوط روما

 ـ عم  يد محمد الفاتح. 1453عاـ في  األستانة 
 .106، ص 1963مصر،ربية، ، الطبعة الثانية، دار النزضة العاألنظمة السياسية عبد الحميد متولي، القانوف الدستوري و

 .32إلزاـ محمد حسف عاقؿ، المرجر السابؽ، ص   3
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   مسؤولية الممك في الفكر المسيحي ر مفيوم سمطة وتطو  -0
مػف ثمػة أخػذ جانػب مػف الفقػ  و رجػاؿ الػديف هػذا  زػي بػالحكـ وت المسػيحية مبػدأ الحػؽ اإلللقد أقػر 

لػو كػاف فاسػدا، ألف فسػاد الحػاكـ  أف يطػاع حتػ  و الحػاكـ يجػب عم  إط قػ ، فػذهبوا إلػ  القػوؿ أفالمبدأ 
   قػد تػزعـ هػذا االتجػا  القػديس بػولس طاعت  عم  فساد  واجبة، و و ، نما هو عقوبة عم  إثـ اقترف  رعايا إ
 .1كبير مف رجاؿ الديف المسيحييف مع  عدد و

ر مػػػإصػػػ ح المجتؿ لممسػػػيحية لػػػـ يعمػػػد المسػػػيحيوف إلػػػ  اراء فػػػي العزػػػد األو بسػػػبب شػػػيوع هػػػذ  ا 
الموظفػوف  و فػاإلمبراطور، ارتضوا جمير ما وجد مػف نظػـ ال يسػتطيعوا تغييرهػا وا في  والروماني الذي نشأ

فػ  تجػوز  ،لػو لػـ تكػف تمػؾ األوامػر قانونيػة أو مشػروعة  النزي حتػ  و التابعوف ل  يممكوف سمطة األمر و
يقػػوؿ "مػػارتف لوشػػر" لػػيس ثمػػة أفعػػاؿ أفضػػؿ مػػف فػػي ذلػػؾ  مقػػاومتزـ رغػػـ تعسػػفزـ فػػ  مسػػؤولية عمػػيزـ، و

     الػػدنس أكبػػر مػػف القتػػؿ و العصػػياف خطيسػػة لزػػذا السػػبب أيضػػا فػػإف خػػدمتزـ، و ا وطاعػػة مػػف هػػـ رؤسػػاؤن
 .2السرقة و

رجػػاؿ الػػديف "جػػوف  لكػػف األمػػر لػػـ يسػػتمر عمػػ  هػػذا النحػػو كثيػػرا حيػػث ظزػػر اتجػػا  تزعمػػ  الفقيػػ  و
ؾ عمػ  كممػة الػرب مػيقمػر أي خػروج عػف الم ح والمسػيحي أف يصػحب إل  أف مف واجػب نوكس" الذي ذه

  عػف أفعالػ  مسػؤوليت هذا االتجا  يؤسػس لشػرعية مقاومػة السػمطاف الظػالـ و   شؾ أفف، 3مجد  شرف  و و
فالحػاكـ ف المسػيحي، أخ قيػا يمتػـز بػ  المػواط هػذ  المقاومػة أصػبحت واجبػا دينيػا و غير المشروعة، بؿ أف

 ، فػػإذا انحػػرؼ عػػف ذلػػؾ كػػاف األفػػراد فػػي حػػؿ مػػفعػػادال مػػر رعيتػػ  كػػاف قاسمػػا بواجباتػػ  و يكػػوف مطاعػػا مػػا
 .4أصبح واجبا عميزـ خمع  طاعت  و

تقػديس السػمطة لػـ يسػتمر  مبػدأ راسػا فػي الفكػر المسػيحي، إال أفطاعة السػمطة  نجد أفعم  ذلؾ 
رت كػحيػث تن، حدود سمطة كػؿ منزمػاالسمطة الزمنية حوؿ  طوي ، حيث ظزر النزاع بيف السمطة الدينية و

     معصػػية عػػدت األخػػذ بزػػا كفػػرا و و ،ؾ التػػي قػػاؿ بزػػا القديسػػوف األواسػػؿزػػي لمممػػو الكنيسػػة لنظريػػة الحػػؽ اإلل
السػمطة الزمنيػة  ، بمعنػ  أف5سفة أرسػطو فأرجعػت السػمطة لمشػعباستندت الكنيسة في نزاعزا هذا إل  فم و

 تكوف تابعة لمسمطة الدينية التي غايتزا اهلل.لذلؾ يجب أف  و ،مصدرها دنيوي محض

                                                             
 المنصورةالفكر والقانوف لمنشر والتوزير،  ة الجناسية لمرؤساء والقادة العسكرييف، الطبعة األول ، دارهشاـ قواسمية، المسؤولية الدولي  1

 .52ص ، 2013مصر، 

 .17، ص 2011الطبعة األول ، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف،  مازف ليمو راضي، محاكمة الرؤساء في القانوف الدولي الجناسي،  2

القانوف، الطبعة األول ، المركز القومي لإلصدارات  الصغير، الضمانات الدستورية لممواطنيف بيف الشريعة وعبد العزيز محمد   3
 .44ص  ،2015مصر، ،القانونية، القاهرة

 المركز القومي لإلصدارات القانونية، إبراهيـ سيد أحمد، نظرة في بعض آليات عمؿ المحكمة الجناسية الدولية، الطبعة األول   4
 .32ص  ، 2011 ،اهرة، مصرالق

 .68فؤاد العطار، المرجر السابؽ، ص    5
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 أكػػدوا عمػػ  أف وتمسػػكوا بزػػا،  يػػة الحػػؽ اإلالهػػي وأنصػػار  فقػػد اسػػتندوا إلػػ  نظر  ا اإلمبراطػػور وأمػػ
أنصػػػار اإلمبراطػػور فػػػي  قػػػد اعتمػػد ال يكػػػوف تابعػػا لمبابػػا، و مػػػف ثمػػة اإلمبراطػػور يسػػتمد سػػػمطت  مػػف اهلل و
قػد  وحقػوؽ غيػر محػدودة،  سػمطات وتصػور اإلمبراطػور بالتي كانت  دفاعزـ أيضا عم  قوانيف جوستيناف

 .1طة الزمنية عم  السمطة الدينيةاستمر هذا النزاع إل  نزاية القرف الخامس عشر مي دي بانتصار السم
حكػػاـ  بػػروز ضػػرورة توزيػػر السػػمطة بػػيف اإلمبراطػػور الجرمػػاني و بقيػػاـ مػػا يعػػرؼ بنظػػاـ اإلقطػػاع و

 .2سياد القطاعأانقسمت سمطة الدولة بيف  و ،السمطة السياسية المركزية انزارتاألقاليـ المستقمة 
زػػي ا كػػاف مسػػتمدا مػػف نظريػػة الحػػؽ اإللنظػػاـ الحكػػـ فػػي أوروبػػ إلػػ  أف ممػػا سػػبؽ عرضػػ  نخمػػص

بفصػؿ  تبعػا لػذلؾ، لكػف والمطمقػة الحصػانة  مسػؤولية وال  تي تبرر السمطة المطمقػة لمممػؾ وال و ،المباشر
تبمور الحركة الفكرية المعارضػة لمسػمطاف المطمػؽ لمممػوؾ أسػندت  و ،الدولة بقياـ الفكر المسيحيالديف عف 

مسػؤوليت  عػف أفعالػ  غيػر المشػروعة فػي حالػة  و ،سمطة الدولة لمشعب لتقرر واجب مقاومة الممػؾ المسػتبد
د مػف إطػ ؽ و الحػهػذا يعػد بمثابػة توجػ  نحػ ، وتعسف  بتقييد سمطات الممؾ المطمقة لحساب سػمطة الشػعب

 العدؿ تحت طاسمة خمع  في عدـ الوفاء بزا. و ،زا معمقة عم  شرط أداء التزامات جعمانة الممؾ بحص
 لية الحاكم في الشريعة اإلسالميةسمطة ومسؤو  -2

التػي  و ،االختصاصػات ف السػمطات ويتمتر الحاكـ حسب مقتضيات الشريعة اإلس مية بالعديػد مػ
 مػاـ أو الخميفػة أو أميػر المػؤمنيفوصػؼ شخصػ  باإلسػواء ب ،ذاتزا التزامػات تقػر عمػ  عاتقػ  تشكؿ في حد
 امتيػازاتأو أف يتعسػؼ فػي اسػتعماؿ مػا مػنح لػ  مػف  ،ال يجػوز لػ  أف يتقػاعس عنزػا أداؤهػا و فيجب عميػ 

ا كػػػاف إذ ، وةيالبيعػػػة كنظػػػاـ لمحكػػػـ فػػػي الدولػػػة اإلسػػػ م عمػػػ د شػػػرعيتزا مػػػف مصػػػدرها كونزػػػا تترتػػػب تسػػتم
مسػؤولية  د أف يكػوف بػذلؾ مسػؤوالمزامػ  عمػ  أكمػؿ وجػ  ف بػ عباسػ  ولمقيػاـ بأ الحاكـ ال يتول  منصب  إال

 كاممة عنزا.
سمطاتزا ضمف الػداسرة المشػروعية التػي  فالسمطة السياسية مقيدة إذا في ممارستزا الختصاصاتزا و

فػػػي احتػػػراـ أحكػػػاـ الػػػديف اإلسػػػ مي، عػػػدـ  التػػػي تػػػرد إلػػػ  ضػػػوابط ث ثػػػة تتمثػػػؿ و ،رسػػػمتزا لزػػػا الشػػػريعة
تكتػػػؼ الشػػػريعة  ـلػػػ الزػػػدؼ منػػػ ، و مػػػة بػػػيف األسػػػموب المتبػػػر والم ء و ،فػػػي اسػػػتعماؿ السػػػمطة االنحػػػراؼ

إنمػػا  حػػدود عمػػ  ممارسػػة السػػمطة العامػػة لوظاسفزػػا السياسػػية، و ضػػوابط و اإلسػػ مية بمجػػرد تقػػدير قيػػود و
المسػؤولية "هػذ  القواعػد تتمثػؿ فػي  الرقابػة و الشػورى و"ذهبت إل  تقريػر ضػمانات عمميػة كافيػة تتمثػؿ فػي 

 .3ساسية لمنظاـ السياسي اإلس ميمجموعزا الركاسز األ
قػد أجمػر عمػ  هػذا األمػر كافػة  إقامة الحكومة اإلسػ مية أمػر واجػب عنػد الفقزػاء المسػمميف، و إف

مػػػر االخػػػت ؼ عمػػػ  كػػػوف هػػػذا  عػػػامتزـ منػػػذ عزػػػد الصػػػحابة رضػػػواف اهلل عمػػػيزـ، و المسػػػمميف خاصػػػتزـ و
                                                             

 .92، ص 1960ثروت بدوي، النظـ السياسية، الجزء األوؿ ، الطبعة األول ، دار النزضة العربية، مصر،   1

 .94المرجر نفس  ،ص   2

 .269، ص  1982،مصر،  ؿ عامر المزتار، مسؤولية الموظفيف ومسؤولية الدولة في القانوف المقارف ط  3
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قامػػة إمػػاـ النتيجػػة هػػي وجػػوب إ صػػرؼ النظػػر عػػف أدلػػة كػػؿ مػػف الفػػرقيف فػػإفب الوجػػوب عقميػػا أو شػػرعيا و
 .1يتول  شؤوف المسمميف

ف، بػؿ ال واليػة أمػر النػاس مػف أعظػـ واجبػات الػدي..." يقوؿ شيا اإلس ـ ابػف تيميػةالشأف في هذا 
    لػػ  بعػػض تعاونػػا اجػػة بعضػػزـ إباجتمػػاع لح الػػدنيا إال بزػػا، فػػإف بنػػي آدـ ال تػػتـ مصػمحتزـ إال تمػاـ لمػػديف و

 يقػػدر وحػػد  عمػػ  الواحػػد مػػنزـ ال يتناصػػروف لػػدفر المضػػرة، إذ تنػػاظرا يتعػػاونوف عمػػ  جمػػب المنفعػػة، و و
  .2"مف رأس بد لزـ عند االجتماعال دفر جمير مضار  و و جمب جمير منافع ،

ر اإلس ـ هذ  القاعدة كما أوجب عند تطبيقزا احتػراـ مبػدأ المسػاواة بػيف الحػاكـ والمحكػـو فػي وقػت مقد قر ف
 .3مزا كأنزـ آلزة، أو أنصاؼ آلزةكانت الشعوب تعتبر حكا

فػي الدولػػة اإلسػ مية العديػد مػػف األلقػاب منزػػا الخميفػة أو اإلمػػاـ أو  لػػذي يتػول  الحكػػـيطمػؽ عمػ  ا
لبػارز فػي اسػتحداث لقد كاف لمتطورات التاريخية التي شزدتزا الحضػارة اإلسػ مية األثػر ا و ،أمير المؤمنيف
كمػا تختمػؼ  ،مراتػب مختمفػة لمحكػاـ بحسػب مػوقعزـ عمػ  سػمـ السػمطة زنػاؾ مسػتويات و، ف4هذ  التسميات

الشػريعة بمصػدريزا األساسػييف  والذي يقػـو عميػ  نظػاـ الحكػـ فيزػا،  ؿ رساسة الدولة باخت ؼ األساسأشكا
لكنزػػػا أرفػػػدتنا  و ،أشػػػكال  التػػػي ينبغػػػي أف يكػػػوف عميزػػػا )القػػػرآف والسػػػنة( سػػػكتت عػػػف تقريػػػر نظػػػاـ الحكػػػـ و

بػػذلؾ يكػوف اإلسػػ ـ قػػد  المسػاواة، و العػػدؿ و كقواعػػد الشػورى و ،أف تكػوف قواعػػد عامػة بمبػادئ ال تعػػدو و
الشػػكؿ  أحػػوالزـ، و يػػ ءـ وتػػرؾ األمػػر لػػرأي الجماعػػة اإلسػػ مية، فزػػـ أحػػؽ باختيػػار المػػوف الػػذي يتناسػػب 

االنتخػابي القػاسـ  هػذ  األشػكاؿ هػو االستشػاري لعػؿ أهػـ ، و5مجتمعػاتزـ اتزـ والذي يتماشػ  مػر تطػور حيػ
الحػػاكـ إذا تػػوافرت شػػروطزا بصػػورة صػػحيحة مػػف تعػػد طريقػػة مثاليػػة الختيػػار التػػي  و ،عمػػ  أسػػاس البيعػػة

 .6(حاكـا المتعاقديف )الرعية والرض
مػػف ثػػـ كػػاف الخميفػػة  و ،الخ فػة بػػذلؾ أمانػػة فػػي عنػػؽ الخميفػة الػػذي استمنتػػ  األمػػة عمػػ  مصػالحزاف

 سػػميف مسػػؤولية الحػػاكـ المسػػمـ تنقسػػـ إلػػ  ق و ؿ،أمػػاـ اهلل عػػز وجػػ كمػػا هػػو مسػػؤوال  ابتػػداء ،ال أمامزػػامسػػؤو 
                                                             

واإلبادة والجراسـ ضد اإلنسانية، الطبعة األول ، دار  محاكمتزـ عف جراسـ الحرب والعدوافحسيف حنفي عمر، حصانات الحكاـ و   1
 .20، ص 2006القاهرة ، مصر، ،النزضة العربية

والرعية، مكتبة المؤيد، الرياض  ص ح الراعيشيا اإلس ـ أحمد بف عبد الحميـ بف عبد الس ـ إبف تيمية، السياسة الشرعية في إ  2
 .232، ص 1413

سعدي أوجيب، الوجيز في المبادئ السياسية في اإلس ـ، الطبعة  لتفصيؿ أكثر حوؿ مبدأ المساواة بيف الحاكـ والمحكـو راجر :  3
 .88، ص 1982، 1402األول ، دار الب د لمطباعة والنشر، 

رعوش، طرؽ انتزاء والية الحكاـ في : كايد يوسؼ محمود قب الحكاـ في الفكر اإلس مي راجرتحديد مراتحوؿ لمتفصيؿ أكثر   4
 .97-96، ص 1987 -1407النظـ الدستورية، الطبعة األول ، مؤسسة الرسالة ، الشريعة االس مية و

، ص 1960مصر،  المصرية، القاهرة،محمد ضياء الديف الريس، النظريات السياسية اإلس مية، الطبعة الثالثة، مكتبة األنجمو   5
105. 

  دار النزضة العربية، القاهرة د.ط،، تاريا نظـ القانوف المصري في العصريف الروماني واإلس مي ط  عوض غازي، فمسفة و  6
 .150، ص 2006 ،مصر
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 ا مظزػػػراف لقاعػػػػدةمػػػالقسػػػماف مترابطػػػاف فز )المسػػػػؤولية السياسػػػية(، و قسػػػـ سياسػػػي قسػػػـ شػػػرعي دينػػػي، و
اسية يعتبر تتمة لممسؤولية السياسية، ألنػ  إذا وقػر الظمػـ عمػ  أحػد فالحديث عف المسؤولية الجز ، 1المسؤولية

     عنػػ  إذا طالػػب بحقػػ  أفػػراد الرعيػػة بسػػبب تعسػػؼ الحػػاكـ فػػي اسػػتعماؿ سػػمطت  فػػ  منػػاص مػػف دفػػر الظمػػـ
 لو كاف حاكما. مجازاة الظالـ حت  و و

مسؤولية الجمير عف  الرعايا في سرياف القانوف و ؿ والدو الشريعة اإلس مية بيف رؤساء  تسوي
ال يمتازوف عم   داسة لزـ، ومف أجؿ ذلؾ كاف رؤساء الدوؿ في الشريعة أشخاص ال ق جراسمزـ، و

 .2ة عوقب عميزا كما يعاقب أي فرديمفإذا ارتكب أحدهـ جر  غيرهـ
نمػػػا هػػػي مقيػػػدة كمػػػا أف   بحػػػدود الشػػػريعة اإلسػػػ مية، فمػػػر أفالواليػػػة فػػػي اإلسػػػ ـ ليسػػػت مطمقػػػة وا 

د ، فالخميفػة مقيػقراطي(ليست مرتكزة عمػ  أسػاس دينػي أو )تيػو الدنيا فإنزا  الخ فة تجمر بيف أمور الديف و
  مقػػد كػػاف الرسػػوؿ صػػم  اهلل عميػػفزيػػة أو مسػػتمدة مػػف اهلل، إلال يتمتػػر بصػػفة  سػػنة رسػػول  و  وبكتػػاب اهلل
إنمػا أنػا بشػر يػوح  "وؿ داسمػا كػاف يقػ و ،ال امتيػازا عي لنفسػ  قداسػة ورسيس دولة ال يػد هو نبي و وسمـ و

لممسمميف فػي توكيػد معػاني المسػاواة بػيف  كاف قدوة لخمفاس  و ، و"بشرا رسوال هؿ كنت إال "كذلؾ  و،  "إلي  
نػػادا   ورد عػػف الخميفػػة أبػػو بكػػر الصػػديؽ عنػػدما نصػػب خميفػػة والػػنزج ذاتػػ  فػػي  ،3المرؤوسػػيف الرؤسػػاء و

لكنػػي خميفػػة رسػػوؿ اهلل صػػم  اهلل عميػػ   ال لسػػت خميفػػة اهلل و"الػػبعض بخميفػػة اهلل أنػػ  نزػػ  عػػف ذلػػؾ قػػاس  
 .4"وسمـ

ثانيػػػا عػػػف ممارسػػػت  الشخصػػػية لمقتضػػػيات  أوال باعتبػػػار  مػػػف آحػػػاد المسػػمميف، والخميفػػة مسػػػؤوال  و
الواليػات األخػرى تتفػرع عػف واليتػ  كؿ  ثالثا باعتبار  هو المزيمف عم  السمطة التنفيذية و السمطة العامة، و

 العامة.
إذا مػا  و ،غير  مف الحكاـ محػددة تحديػدا دقيقػا فػي الفقػ  اإلسػ مي سمطة الخميفة و إفعم  ذلؾ ف

أقدـ أي شخص ممف يقبضوف عم  زماـ السمطة العامة عم  مخالفػة القػانوف اإلسػ مي، أو أسػاء اسػتخداـ 
فإنػ  يكػوف مسػؤوال عمػا أقػدـ عميػ  أمػػاـ  ،فيزػا عػف المصػمحة العامػة لممجتمػر اإلسػ مي انحػرؼالسػمطة أو 

 .5 ميأماـ القانوف وأماـ الرأي العاـ اإلس أخرى اهلل مف ناحية، ومف ناحية

                                                             
                               بحث منشور عم  الموقر: محمد حسيف، مسؤولية الحاكـ المسمـ ، -جماؿ المراكبي  1

                                                                             http://www.almarakby.com/web/play 279           
،لبناف، ص  دار الكتاب العربي، بيروتد.ط، عبد القادر عودة، التشرير الجناسي اإلس مي مقارنا بالقانوف الوضعي، الجزء األوؿ،   2

318. 

 .317، ص المرجر نفس   3
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     قػػاف، الطاعػػة وجػػب عمػػيزـ ح عمػػيزـ و ى حػػؽ اهلل تعػػال  فيمػػا لزػػـ ومػػة فقػػد أداإلمػػاـ بحقػػوؽ األ إف قػػاـفػػ
 لتػ فػي عدا رج ب  عػف اإلمامػة شػيساف، األوؿ جػرحر ب  حال  فيخالذي يتغي النصرة، ما لـ يتغير حال ، و و
اإلمػػاـ متػػ  ثبػػت نقضػػ  لمعزػػد أو عجػػز  يػػرى فقزػػاء السػػنة جػػواز خمػػر و  ،1الثػػاني نقصػػ  فػػي بدنػػ ...إلا و

 .2مر ال يجوز بعد انعقاد اإلمامةلكف بعض الشيعة اإلمامية يقولوف إف الخ لعمة ال يرج  ص حزا، و
مسؤوليت  أماـ اهلل ابتداء دليػؿ عمػ  عػدـ إحاطتػ  بػأي قػدر مػف  حؽ األمة في محاسبة الحاكـ و و

ال يسػػاؿ عػػف أفعالػػ  الخاصػػة   ، واسيػػة ضػػدالمسػػاءلة الجز خػػاذ تػػدابير لػػو تعمػػؽ األمػػر بات و الحصػػانة حتػػ  
النتػػاسج المترتبػػة عمػػ  هػػذ  األفعػػاؿ  و ،بػػؿ تمتػػد مسػػؤوليت  لتشػػمؿ أفعالػػ  المتعمقػػة بمزػػاـ الخ فػػة ،فحسػػب

راـ بسػػبب رساسػػة متيػػاز فػػي اإلجػػرمػػة، فػػ  االمج خاصػػة إف كػػاف مػػا صػػدر عنػػ  يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ األفعػػاؿ
 الدولة.

 أصػحاب المػذهب الظػاهري أف أحمػد و و الشػافعي خصوصا مالػؾ و قزاء وحيث يرى جمزور الف
قػػت بحػػؽ اهلل أو بحػػؽ األفػػراد، ألف النصػػوص يرتكبزػػا سػػواء تعمعػػف كػػؿ جريمػػة  الخميفػػة أو اإلمػػاـ مسػػؤوؿ

 لػو كػاف الخميفػة يعاقػب عميزػا مػف يرتكبزػا و ولػة، ومة عم  الكافة بما فيزـ رسػيس الدر الجراسـ مج عامة، و
 تنفيػذ العقوبػة لػيس لمخميفػة وحػد   فأل ،ينظر هؤالء الفقزاء إل  إمكاف تنفيذ العقوبة كما يرى أبو حنيفةال  و
   لنوابػ  الػػذيف يعتبػػروف نوابػا عػػف األمػة أيضػػا، فػػإذا ارتكػب الخميفػػة جريمػػة  إنمػا باعتبػػار  ناسبػا عػػف األمػػة و و
 .3ممف لزـ حؽ تنفيذ تمؾ العقوبة األمةعف  حكـ عمي  بعقوبتزا نفذ عمي  العقوبة أحد ينوب عن  و و

كاف نػوع العقوبػة التػي تقررهػا  ع الخميفة لألحكاـ الشرعية الجناسية أيا  و اتفؽ بذلؾ عمماء المسمميف عم  خض
 .4فيستوي فيزا أف تكوف عقوبة قصاص أو عقوبة حد ،هذ  األحكاـ

اف بالرؤسػػاء والقػػادة، ولقػػد كػػفمقػػد غابػػت الحصػػانة عػػف األنبيػػاء فػػي الشػػريعة اإلسػػ مية، فمػػا بالػػؾ 
 المسػؤولية، بإنكػار  أليػة حصػانة قػدالقػدوة لمػف خمفػ  فػي تحمػؿ  ـ، المثػؿ والنبي محمد صم  اهلل عمي  وسم

 ص منػػ  إف صػػدر عنػػ  مػػا يوجػػب العقػػابتعفيػػ  مػػف العقػػاب أو تميػػز  عػػف غيػػر ، فكػػاف يػػدعو إلػػ  االقتصػػا
 تمػػف كنػػ و ،د منػػ  فميسػػتق   ظزػػرا، فزػػذا ظزػػريلػػ يػػا أيزػػا النػػاس مػػف كنػػت جمػػدت "قولػػ   حيػػث روى عنػػ 

ال يخػػش  و ،مػػف أخػػذت لػػ  مػػاال فزػػذا مػػالي فميأخػػذ منػػ  د منػػ ، وفزػػذا عرضػػي فميسػػتق شػػتمت لػػ  عرضػػا
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منػػي م  إف كػػاف لػػ ، أو حإف أحػػبكـ إلػي  مػػف أخػػذ منػػي حقػػا  ، أال ومػػف شػػأني ليسػػت، فإنزػػا مػػف قمبػػي الشػحناء
 .1"أنا طيب النفس و فمقيت ربي

أحكػػاـ الشػػريعة ال تميػػز رسػػيس الدولػػة اإلسػػ مية األعمػػ  بحصػػانة جزاسيػػة فزػػي مػػف بػػاب إف كانػػت 
 تميػػز رسػػيس الدولػػػة األجنبيػػة، فحسػػب جمزػػػور الفقزػػاء فالعقوبػػات الشػػػرعية تسػػري عمػػ  المسػػػمـ و ال  أولػػ  أ

 ذلػػػؾ ألف اخػػػػت ؼ ، وسػػػواء ارتكبزػػػا فػػػي دار اإلسػػػػ ـ أو فػػػي دار الحػػػرب ،الػػػذمي عنػػػد ارتكابػػػ  لمجريمػػػػة
 .2العقوبة المقررة جزاء إتيان " بالتالي ال يؤثر عم  و ،ريـ الفعؿالدارييف ال يؤثر عم  تج

عػزؿ ف جػراسـ بػؿ بحثػوا فيمػا إذا كػاف يلـ يكتؼ الفقزاء بتقرير عقوبة رسيس الدولة األعم  عم  مػا يرتكبػ  مػ
إقدامػػػ  عمػػػ  المنكػػػرات، تحكيمػػػا  عػػػزؿ بارتكابػػػ  المحظػػػورات والجػػػراسـ، فػػػرأى الػػػبعض أف اإلمػػػاـ يبارتكابػػػ  
 .3يمنر مف استدامتزا اإلمامة و انعقادعمم  هذا فسؽ يمنر مف  لمزوى ألف انقياد ولمشزوة 

        الػػػػوالة أمػػػػاـ القضػػػػاء العػػػػادي  الممػػػوؾ و مقػػػد جػػػػرى العمػػػػؿ فػػػػي الشػػػريعة عمػػػػ  محاكمػػػػة الخمفػػػػاء وف
ي تبػػػرز الممارسػػػة القضػػػاسية فػػػي نظػػػر فػػػي بػػػالطريؽ العػػػادي، فزنػػػاؾ شػػػواهد كثيػػػرة فػػػي التػػػاريا اإلسػػػ م و

وجدها مر يزودي  بف أبي طالب في خ فت  عندما فقد درعا ل  و يالحاكـ نذكر منزا ما فعم  عمخصومة 
المغيػػرة  اتزػاـكػػذلؾ  فػيحكـ القاضػػي لصػالح اليزػػودي ضػد عمػي، و ،يػدعي ممكيتزػا فرفػػر أمػر  إلػػ  القاضػي

 .4والي الكوفة بالزنا فيحاكـ عم  الجريمة المنسوبة إلي  بالطريؽ العادي

والية الحاكـ المسمـ غير مطمقة كمػا أف سػمطت  محػدودة، فزػي مقيػدة بأف نخمص مما سبؽ عرض  
، فإنػخال بناء عمي  فإف شريعة اإلس مية، وبما توجب  أحكاـ ال أيػة   ال يممػؾ ؼ أحكامزا بإتيانػ  فعػؿ مجػـر

هػو مسػؤوؿ  اسية، فزو بشر كساسر النػاس تقػاـ عميػ  العقوبػات وة موضوعية تمنر عن  المساءلة الجز حصان
تترتػػب عميػػ  المسػػؤولية بجميػػر  يحاسػػب عمػػ  تقصػػير  فػػي ممارسػػة شػػؤوف الحكػػـ، و عػػف خطسػػ  وعمػػد ، و

إف وجػػػد  اسػػػتثناء حتػػػ  ود عميزػػػا أي ال يمكػػػف أف يػػػر  ،اسيػػػة كقاعػػػدة عامػػػةز ج سياسػػػية و جوانبزػػػا دينيػػػة و
المحكػػػوميف فػػػي  ؿ خرقػػػا لمبػػػدأ المسػػػاواة بػػػيف الحػػػاكـ ومركػػػز اإلمػػػاـ، ألف ذلػػػؾ يشػػػك امتيػػػازمصػػػدر  فػػػي 
  ة التػػػي تمنحػػػ  الحػػػؽ فػػػي أف تتبػػػر ضػػػدحصػػػانة الجزاسيػػػالال يتمتػػػر الحػػػاكـ كػػػذلؾ ب اسيػػػة، والمسػػػاءلة الجز 

تنفػػذ عميػػ  العقوبػػة  و ،امػػة النػػاسزػػو يخاصػػـ شػػأن  فػػي ذلػػؾ عمحاكمػػة، ف إجػػراءات خاصػػة فػػي متابعػػة و
 بصفت  شخص عادي ال يتمتر بأي امتياز إجراسي.
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  يدستور كمبدأ لمممك   تقرير الحصانة المطمقة: ثالثا

بػػروز  تحػػرر األخيػػرة مػػف األولػػ ، و السػػمطة الزمنيػػة و بعػػد انتزػػاء الصػػراع بػػيف السػػمطة الدينيػػة و 
الصناع التي أدركت أف السبيؿ إل  تحقيػؽ أهػدافزا يكمػف فػي  ظزور طبقة التجار و و ،فكرة الدولة القومية

بزػذا وجػد  كمػا أف مػف مصػمحتزا أف تكػوف سػمطة الممػؾ مطمقػة، و ،تركيز جمير السػمطات بػيف يػدي الممػؾ
ز عصػػر ليتميػػ ،مػػ  امتيػػازات الحكػػاـ اإلقطػػاعالممػػوؾ فػػي أفػػراد هػػذ  الطبقػػة جبػػر عػػوف لزػػـ فػػي القضػػاء ع

 .1لمسمطاف المطمؽ لممموؾالنزضة بذلؾ بالدعوة 

اجػر عػف   تر إال أن ،"األمير"في كتاب  "ماكيافيمي"أشادوا بالحكـ المطمؽ لمممؾ  مف الكتاب الذيف و
كمػا نػادى "بػوداف" بممكيػة شػرعية يخضػر  ،فضػؿ النظػاـ الشػعبي فػي كتػاب "المحاضػرات"حيػث هػذا  موقف 

 .  2ذلؾ في كتاب  الجمزورية فيزا الشعب لقوانيف الممؾ الذي يمتـز بقوانيف الطبيعة، و

فػي الحكػـ  لقد كاف نظاـ الحكـ في بريطانيػا يقػـو عمػ  الممكيػة المطمقػة بالوراثػة، حيػث يثبػت الحػؽ
      ونة اسػػػتنادا إلػػ  نظريػػػة الحػػؽ اإللزػػػي المباشػػػرذاتػػػ  مصػػ كػػاف الممػػػؾ مقدسػػا و و، سػػػنا ألكبػػر أبنػػػاء الممػػؾ

و المحاسػبة أو ممارسػة أي أمف قاعدة أف الممؾ ال يخطئ، فػ  يمكػف أف يكػوف محػ  لممسػاءلة  انط ق  و
   أي إجراء جناسي ألن  فوؽ القانوف.ر مف مظاهر الرقابة عمي ، ف  يصح أف يتخذ ضدمظز

تعتبػر مػػف قبيػؿ جػراسـ الخيانػة العظمػػ ، كمػا حػدث فػي عػػاـ كانػت أقػؿ األعمػػاؿ تجػا  الممػؾ حيػت  
، حيث حوكمت الممكة )ماري( ممكة إسكتمندا بتزمة الخيانة العظم  مػف قبػؿ الممكػة "إليزابيػت" بنػاء 1586

    كػػاف الممػػؾ يعتبػػر الخصػػـ  ، و1587حكػػـ عميزػػا باإلعػػداـ فػػي عػػاـ  عمػػ  دسػػتور الممػػؾ "إدوارد الثالػػث" و
وكػؿ مػف يقػاـو حكمػ  أو يعارضػ  يعتبػر خارجػا عمػ  إرادة  ،ة لتمتع  بالحصانة المطمقػةالحكـ في القضي و

الممػؾ  أي أف dies   the King nerverمػؾ قاعػدةكاف يطمؽ عمػ  الم أن  مف أعواف الشيطاف، و اإلل  و
 .3ال يموت

المجػوء لكػؿ الوسػاسؿ تعسؼ فػي اسػتعماؿ حصػانت  المطمقػة، حيػث اسػتباح الممػؾ لنفسػ   مقد استبد الممؾ وف
لو كاف ذلؾ عمػ  حسػاب قمػر اإلرادة الشػعبية، إلػ   حت  و ،بما فيزا غير مشروعة ألجؿ االحتفاظ بالحكـ

 حريات . أف ثار الشعب لمدفاع عف حقوق  و
ـ الممؾ "شارلز األوؿ" لممحاكمة بتزمة ارتكاب  جريمة الخيانة العظمػ ، ثػـ بعػد دق 1649ففي عاـ  

ضػد الممػؾ "جػيمس الثػاني" بسػبب تمسػك  بنظريػة الحػؽ اإللزػي  1688نجمترا الكبرى عػاـ ذلؾ قامت ثورة إ
ت مػػف سػػػمطة التػػي حػػػد و ،عػػف الثػػورة وثيقػػػة الحقػػوؽانبثقػػػت  رفضػػػ  تقييػػد سػػمطان ، و كأسػػاس لمسػػمطة، و

                                                             
  .108ثروت بدوي، المرجر السابؽ، ص   1

.37عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، المرجر السابؽ، ص   2  

 .55محمد الجريدي، المرجر السابؽ يوسؼ محمد الشربيني   3
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بػػرز منػػذ ليـ،  1782مطة كميػػة إلػػ  الػػوزارة عػػاـ وسػػعت مػػف سػػمطات البرلمػػاف إلػػ  أف انتقمػػت السػػ الممػػؾ و
تأكػدت بػذلؾ قاعػدة أف الممػؾ  و، 1كثيػر مػف تشػريعات العػالـالؾ دعاسـ النظاـ البرلماني، الذي تػأثرت بػ  ذل

بتحمػػػؿ الػػػوزارة لممسػػػؤولية بشػػػرط أف تكػػػوف حػػػاسزة عمػػػ  ثقػػػة أغمبيػػػة البرلمػػػاف  ، ال يخطػػػئ كقاعػػػدة دسػػػتورية
 .2د سمطاف الممؾقيبزذا يكوف الشعب اإلنجميزي قد  و ،لتصبح الممكية في إنجمترا صورة شكمية

التػي مضػمونزا  و ،أخذت أغمب دساتير الدوؿ خاصة ذات  النظاـ الممكي بزػذ  القاعػدة الدسػتورية
القاعػػدة أنػػ  إلػػ  سػػتناد ، اعتمػػدتزا كأسػػاس لتبريػػر الحصػػانة المطمقػػة لرؤسػػاء الػػدوؿا و ،الممػػؾ ال يخطػػأ أف

ؿ مف الوزارة فمػف بػاب أولػ  أف تتحمػرس مادامت السمطة الفعمية تما و ،حيث تكوف سمطة تكوف المسؤولية
 الوزارة المسؤولية نيابة عف الممؾ.

ا فػػي فرنسػػا فقػػد كػػاف نظػػاـ الحكػػـ مسػػتمدا مػػف نظريػػة الحػػؽ اإللزػػي المباشػػر التػػي تبػػرر السػػمطة أمػػ
أمػػاـ اهلل وحػػد    فػػ  يسػػأؿ إال ،اض عميػػ  أو مسػػاءلت تحػػـر الشػػعب مػػف الحػػؽ فػػي االعتػػر  المطمقػػة لمممػػؾ، و

كانت جريمة المسػاس بالػذات  المطمؽ الذي ال سمطة فوؽ سمطت ، و دهو السي يعين  تعيينا مباشرا، وي الذ
ـ ليكفػػر الجػػاني عػػف الممكيػػة "جريمػػة الج لػػة" مػػف أخطػػر الجػػراسـ، إذ المػػوت وحػػد  ال يكفػػي فػػي هػػذ  الجػػراس

بػذلؾ يتمتػر الممػؾ ، 3ممػؾ"االعتداء عم  حيػاة اليمة ت  مر جر سبق  تعذيب تتعاظـ شدي جريمت ، بؿ البد أف
 لية لتجػد مصػػدرها فػي أسػػاس دينػي بحػػتال مسػػؤو  بحصػانة مطمقػة نشػػأت عػف الحػػؽ اإللزػي فػػي السػمطة و

 مضمون  قداسة ذات الممؾ.
التػػي تتمتػر بشخصػػية قانونيػػة مسػػتقمة  أصػبحت السػػيادة لألمػػة، و 1791بقيػاـ الثػػورة الفرنسػػية عػػاـ 

ليطمؽ عمػ  الممػؾ لقػب ممػؾ الفرنسػييف عػوض ممػؾ فرنسػا  ،زاصية األشخاص القاسميف عم  شؤونعف شخ
 كمػا نػص عمػػ  أف يػة المقيػدة"،مبػدأ "الممك 1791تقػرر بموجػب الدسػتور الفرنسػي لسػنة  و ،كمػا كػاف يمقػب

 لػيس و ،ر حصػانة الممػؾ بػنص دسػتوريال مسؤولية السياسية لتقر  حرية وتتمتر بال و ،ذات الممؾ مصونة
 .4عم  أساس ديني كما كاف سابقا

ليت  و تقريػر مسػؤ لسبيؿ لتقييػد سػمطة الممػؾ تمزيػدا لفمنح السيادة لألمة بتحويؿ السمطة لمشعب هي ا
       مسػػػؤولية الحكػػػاـ  التطػػػور التػػػاريخي لمفزػػػـو سػػػمطة وعمػػػ  ذلػػػؾ فػػػإف  ،صػػػانت ألجػػػؿ الحػػػد مػػػف إطػػػ ؽ ح

                                                             
 .36إلزاـ حسف عاقؿ ، المرجر السابؽ، ص   1

أسند العرش إل  جورج  ،فبعد تخمص األمة البريطانية مف حكـ آؿ إستورات المستبد وحقزـ اإللزي في مطمر القرف الثامف عشر  2
األوؿ األلماني الذي كاف ال يحضر جمسات مجمس الوزراء لعدـ تكمم  االنجميزية، فتول  كبار الوزراء المسؤولية في شكؿ هيسة تدع  

 وأصبحت هذ  سنة المموؾ في ،ومنذ ذلؾ التاريا لـ يجرؤ أحد مف مموؾ إنجمترا عم  رفض أي قرار يصدر  مجمس النواب ،"الكابنت"
 عدـ التدخؿ في الحكـ. 

  .39راجر في ذلؾ: عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، المرجر السابؽ، ص

 .51، ص نفس إلزاـ محمد حسف عاقؿ، المرجر   3

 .47محمد الشربيني يوسؼ محمد الجريدي، المرجر السابؽ، ص   4
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ؿ الطبيعػة القانونيػة لتػي تشػكا تكػويف العناصػر و ،الحصػانةالرؤساء كاف ل  األثر المباشر في خمؽ مبدأ  و
 لزا.

 القضائية الجزائية لرئيس الدولة تحديد الطبيعة القانونية لمحصانة: الفرع الثاني
رها قانوف العقوبات تضػؿ أعمػاال ا يقر مف رؤساء الدوؿ مف أعماؿ يحظم أف لقد استقر الفق  عم  

لكػػف الخػػػ ؼ كػػاف حػػػوؿ تكييػػؼ طبيعػػػة الحصػػػانة  و ،يعاقػػب عميزػػػاإف كػػاف الفاعػػػؿ ال  غيػػر مشػػػروعة، و
ااراء  تتشػػعبحيػػث  ،قضػػاسي اخػػت ؼ فقزػػي و ال تػػزاؿ محػػؿ جػػداؿ و التػػي كانػػت و القضػػاسية الجزاسيػػة، و
القػانوف الجزاسػي نطػاؽ  الحصانة الجزاسية قيد عم  بيف ما يرى بأف ،أف تحديد طبيعتزاالفقزية التي قيمت بش

، ليستقر رأي الثالػث عمػ  أنزػا مانر مف موانر العقاب )ثانيا(اعتبارها إل  جانب مف الفق  ا اتج  مفي ،)أوال(
مػف التعػرض  دبػنظػرا لتباينزػا مػف حيػث التبريػر ال ، ود استثناء مف قواعػد االختصػاص القضػاسي )ثالػث(تع

 عم  حدا. راءلكؿ رأي مف هذ  اا
 القانون الجزائيية قيد عمى نطاق أوال: الحصانة الجزائ

ة القػػػوانيف، إذ أنزػػػا تخػػػرج مػػػف قاعػػػدة إقميميػػػ زػػػذا االتجػػػا  اسػػػتثناءل وفقػػػالجزاسيػػػة تعتبػػػر الحصػػػانة ا 
ف  يسري عمػيزـ القػانوف الجزاسػي بالنسػبة لكػؿ الجػراسـ التػي  ،يف بزا مف نطاؽ االختصاص القانونيالمتمتع

 .1يرتكبونزا عم  إقميمزا
بػػة ؿ عمػػ  إعفػػاء بعػػض األشػػخاص مػػف المسػػؤولية المترتالػػدو حيػػث تػػنص الدسػػاتير فػػي كثيػػر مػػف  

كمػػا تػػنص قػػوانيف  ،2مصػػمحة العامػػة لممجتمػػر الػػداخميغالبػػا لمقتضػػيات ال عمػ  أفعػػالزـ، العتبػػارات ترجعزػػا
كػػؿ دولػػة عمػػ  مػػنح حصػػانة لػػبعض األشػػخاص تتخػػذ شػػكؿ إعفػػاء لػػبعض األجانػػب مػػف الخضػػوع لمقضػػاء 

الػداخمي أو عمػ  نصػوص فػي القػانوف  بنػاء ،لتشرير الجنػاسي اإلقميمػيف االوطني نظرا لتمتعزـ بالحصانة م
 .3تعمؽ بضماف الع قات الدوليةعم  عرؼ دولي استنادا العتبارات ت أو بناء ،في المعاهدات

                                                             
             .94، ص1999ج ؿ ثروت، نظـ القسـ العاـ في قانوف العقوبات، د.ط، دار الزدى لممطبوعات، 1

- David  Ruzié, Droit international public, Troisième édition, Dalloz , Paris, 1979, P115                    

 لمع قات الدولية، الجزء الثاني  عدناف ط  الدوري، عبد األمير عبد الفطيـ العكيمي، القانوف الدولي العاـ ،األحكاـ المنظمة -
 .164، ص 1994طرابمس،  ،منشورات الجامعة المفتوحة

محمد بوبوش، مشروع قانوف حصانة العسكرييف عم  ضوء مقتضيات القانوف الجناسي الدولي، كمية الحقوؽ، جامعة محمد   2
 .3ص ، 2012جواف 12 بتاريا : ، Marocdroit.comبحث منشور عم  موقر العمـو القانونية: المغرب،  الخامس، الرباط، 

بي الحقوقية ، بيروت، لبناف منشورات الحمد.ط، عمي عبد القادر القزوجي، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، دراسة مقارنة،   3
 .156ص  ، 2008

 . 236، ص 1998اإلسكندرية ، مصر، دار المطبوعات الجامعية، د.ط، فتوح عبد اهلل الشادلي، قانوف العقوبات، القسـ العاـ،  -
    2003بي الحقوقية، بيروت، لبناف، منشورات الحم يماف عبد المنعـ، النظرية العامة في قانوف العقوبات، دراسة مقارنة، د.ط،سم -

 .107ص 
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منظػػػور الفقػػػ  الك سػػػيكي اسػػػتثناء مػػػف نطػػػاؽ ممارسػػػة مػػػف اعتبػػػرت الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة 
تطبيػػؽ القػػوانيف العقابيػػة األجنبيػػة، أو هػػي قاعػػدة تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ  االختصػػاص القػػانوني، أي إعفػػاء مػػف

 .1د ممثمي الدوؿ األجنبيةمحمي ضالقانوف ال
يثػػور التسػػاؤؿ هنػػا حػػوؿ طبيعػػة الحصػػانات، هػػؿ هػػي حصػػانات موضػػوعية تفيػػد عػػدـ الخضػػوع ألحكػػاـ و 

إال أف تكػػوف مجػػرد  تعػػدواسػػي الػػوطني أصػػ ، أي ترفػػر عػػف الفعػػؿ وصػػؼ الجريمػػة؟ أـ أنزػػا ال ف الجز القػػانو 
 . 2حاكمة الفاعؿ المتمتر بالحصانةحصانات إجراسية، تحوؿ فقط دوف م

   بيق القوانين العقابية حصانة القضائية الجزائية إعفاء موضوعي من تطال -0
عمػ  مبػدأ  رديػاسػتثناء ، بوصػفزا ة هذ  الحصاناتترجيح موضوعيذهب الرأي األوؿ مف الفق  إل  

بالتػػػػالي ال يعتبػػػػر هػػػػؤالء  و اسػػػػي،مػػػػف الخضػػػػوع لحكػػػػاـ القػػػػانوف الجز عفػػػػ  بعػػػػض األشػػػػخاص اإلقميميػػػػة في
الحصػانة بزػذا  و ،3ارتكبوهػا مػف الناحيػة الواقعيػة نمػاإ ، واألشخاص مرتكبيف لمجريمة مػف الناحيػة القانونيػة

تمتػػػر نتيجػػػة لػػػذلؾ ي و ،4المعنػػػ  ترفػػػر عػػػف الفعػػػؿ صػػػفة الجريمػػػة فتكػػػوف بػػػذلؾ أدنػػػ  إلػػػ  أسػػػباب اإلباحػػػة
لػ  إزالػة الػركف ال مسؤولية مطمقة بما أنزػا تػؤدي إالمستفيد مف الحصانة القضاسية الجزاسية الموضوعية مف 

 الشرعي لمجريمة.          
ؿ أنزػػػـ نة الممنوحػػػة لرؤسػػػاء الػػػدو ر الحصػػػاهػػػذا الػػػرأي لػػػدعـ مػػػوقفزـ إلػػػ  أف مبػػػر يسػػػتند أصػػػحاب 

هػػو مػػا  و ،عمػػيزـ يعنػػي إخضػػاعزـ لسػػيادة دولػػة أخػػرى تطبيقػػا لمقػػانوف الػػوطني يمثمػػوف دوال ذات سػػيادة، و
 .5زا، كما يخؿ بحقزا في المساواةيتعارض مر سيادة الدوؿ التي يرأسون

 القانوف الدولي في النواحي التالية: الرأي محؿ انتقاد لدى أغمب شراح لقد كاف هذا

ضػػػاء مػػػنح الحصػػػانة مػػػف القبب لؿ المسػػػتقبمة كسػػػالمسػػػاواة لمػػػدو  ريػػػر مبػػػدأ السػػػيادة واألخػػػذ بقاعػػػدة تق إف -
 .6مواجزة قاعدة المعاممة بالمثؿ ة اإللزامية فيال يكتسب عادة القو  ،األجنبي

                                                             
1
  - Marc .Henzelin, L’immunité pénale des chefs d’Etat en matière financière .  Vers une exception 

pour les actes de pillage de ressources et de corruption ? Revue Suisses de Droit International et de 

Droit Européen , N° 2,2002, p181. 
 .64،ص 2002د.ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر،مصر، سميماف عبد المنعـ، دروس في القانوف الجناسي الدولي،  2

دار المطبوعات الجامعية د.ط، مصطف  مجدي هرجة، التعميؽ عم  قانوف العقوبات في ضوء الفق  والقضاء، الجزء األوؿ،   3
 .22، ص 1987 ،اإلسكندرية، مصر

 ية، مصرالجديدة لمنشر، اإلسكندر  دار الجامعةد.ط، سميماف عبد المنعـ، الجوانب اإلشكالية في النظاـ القانوني لتسميـ المجرميف،   4
 .235، ص 2007

 .31، ص 2005 ،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر د.ط، هشاـ عمي صادؽ، القانوف الدولي الخاص،  5
، ص 2010دار هومة لمطباعة والنشر والتوزير، الجزاسر،  د.ط، عبد القادر عبدو، مبادئ قانوف العقوبات الجزاسري، القسـ العاـ، -

58 . 

 .26-25، ص 1963ة ،مصر،دار النزضة العربية، القاهر د.ط،  التنظيـ الدبموماسي والقنصمي،عاسشة راتب،   6
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اسيػػػة غيػػػر مخػػػاطبيف بأحكػػػاـ القواعػػػد الجز  عتبػػػار األشػػػخاص المتمتعػػػيف بالحصػػػانةهػػػذا الػػػرأي يعيبػػػ  ا أف -
طبيعػػة الحصػػانة التػػي ال تػػؤثر  هػػذا مػػا ال يتفػػؽ و بالتػػالي وصػػؼ أفعػػالزـ بأنزػػا مشػػروعة، و التجريميػػة، و

 .1إنما فقط عم  العقوبة عم  الصفة غير المشروعة لمفعؿ و

اسػػػتبعاد األفعػػػاؿ الممارسػػػة مػػػف قبػػػؿ األشػػػخاص المتمتعػػػيف بالحصػػػانة مػػػف التجػػػريـ يعنػػػي اسػػػتحالة إف  -
 ا يجعمزػػا غيػػر صػػالحة ل شػػتراؾ الجرمػػي إذاغيػػر مشػػروعة فتصػػبح بػػذلؾ مباحػػة، ممػػوصػػفزا بأنزػػا أعمػػاؿ 

ا األخيػر ألنػ  سػاهـ فػي بذلؾ يستحيؿ توقير العقاب عم  هػذ ساهـ فيزا شخص ال يستفيد مف الحصانة، و
لػدفاع المشػروع عػف نفسػ  أو د جريمة، فض  عف حرماف المعتدى عمي  بزػذ  األفعػاؿ مػف حػؽ اعمؿ ال يع

  المسػػػؤولية يترتػػػب عميػػػد الشػػػخص المتمتػػػر بالحصػػػانة منػػػ  فػػػإف اسػػػتعماؿ الػػػدفاع الشػػػرعي ضػػػ ، و2مالػػػ 
 .د مباحافي مواجزة فعؿ االعتداء الذي يع دـ جواز الدفاع الشرعيالجزاسية لع

يػػػؤدي التسػػػميـ باعتبػػػار الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة كاسػػػتثناء مػػػف قاعػػػدة إقميميػػػة القػػػانوف الجزاسػػػي إلػػػ   -
هػو مػا ال  ميػ ، وولة المستقبمة عنػدما يكػوف مجنػي عتمتر بزا مف المجوء إل  قضاء الدحرماف الشخص الم

ح المبعػػوث الدبموماسػػي حػػؽ المجػػوء الػػذي يمػػن االتفػػاقي وينسػػجـ مػػر مػػا أقػػر  القػػانوف الػػدولي بشػػقي  العرفػػي 
الحكـ نفس  ينطبؽ عمػ  جميػر األشػخاص المشػموليف  و،3اعتداءمحاكـ الدولة المستقبمة مت  تعرض ألي ل

 .4دوؿبالحصانة بما فيزـ رؤساء ال

عدـ التواجد "ما وج  إلي  مف انتقادات يبدو جميا أن  يعتمد أساسا عم  نظرية  مف عرضنا لزذا الرأي و
فسروا بزا فكرة الحصانة الدبموماسية في فترة  زا جانب كبير مف الفق  التقميدي، والتي أخذ ب و ،"اإلقميمي

                                                             
 القضاء اإلقميمي، دراسة مقارنة ، الطبعة األول  اإلعفاء مف ة،خير الديف عبد المطيؼ محمد، الحصانات الدبموماسية القضاسي  1

 .305، ص 1993التوزير ، الدوحة، قطر، المكتبة العربية لمنشر و

 جامعية لمدراسات و النشر و التوزيرالمؤسسة ال سمير عالية، أصوؿ قانوف العقوبات، القسـ العاـ، دراسة مقارنة، الطبعة األول ،  2
 .162، ص 1994بيروت، لبناف، 

 .132، ص 1982الطبعة الخامسة، ،القسـ العاـ ،محمود نجيب حسني، شرح قانوف العقوبات  -

وعمـو السياسة، جامعة باتنة  شادية رحاب، الحصانة القضاسية الجزاسية لممبعوث الدبموماسي، أطروحة دكتورا ، كمية الحقوؽ  3
 .131، ص 2006الجزاسر، 

د األشخاص المشموليف بالحماية الدولية لعاـ   4  1973حيث نصت المادة الثالثة مف اتفاقية منر ومعاقبة عم  الجراسـ المرتكبة ض 
ينبغي عم  كؿ دولة طرؼ في المعاهدة، أف تتخذ اإلجراءات الضرورية إلقامة اختصاصزا القضاسي فيما يخص الجراسـ  "م  أن  ع

ية الدولية المنصوص عميزا في المادة الثانية ، في عد ة حاالت والتي مف ضمنزا عندما ترتكب جريمة ضد أي شخص مشموؿ بالحما
 ف تمؾ الدولة.النيابة عب بحكـ وظاسؼ يمارسزا 



29 
 

         هذا ما جعمزا محؿ رفض مف قبؿ الفق   كانت فيزا سيادة القوانيف اإلقميمية هي الفكرة الساسدة، و
 .1ر لما لزا مف عيوب عند التطبيؽالقضاء المعاص و

 الحصانة الجزائية شرط سمبي في القاعدة الجزائية  - 9

الحصػػػانة الجزاسيػػػة تعتبػػػر بمثابػػػة شػػػرط سػػػمبي فػػػي القاعػػػدة  أف2رى فريػػػؽ مػػػف الكتػػػاب اإليطػػػالييفيػػػ
لكػف توجػد لػػدى  حػاكـ الدولػة، وإذ قػد يحػدث أف يتػوافر مػف الضػوابط مػا يكفػي لعقػد اختصػاص م ،الجزاسيػة

، إذ 3ة إذف ضػػابط سػػمبي لواليػػة القضػػاءتكػػوف هػػذ  الصػػف و عميػػ  صػػفة تعفيػػ  مػػف واليػػة قضػػاسزا، ع المػػد
هػي  و ف،وبة المقررة فيزا لتوافر سػبب معػيؿ مفعوؿ ضابط إيجابي مف جزة سمب العقيكوف مف شأن  إبطا

 ممػا يجعػؿ السػموؾ مبػاح خػ ؼ األصػؿأف تحدث تأثير في عنصر األمر أو الحكػـ فػي القاعػدة اإليجابيػة 
 .4هذ  الحالة بالقاعدة المبيحةيطمؽ عميزا في  و

     س بعنصػػػر األمػػػر ا أف تحػػػدث تأثيرهػػػا فػػػي عنصػػػر الجػػػزاء فػػػي القاعػػػدة اإليجابيػػػة فتبطمػػػ ، دوف المسػػػاإمػػػ و
يطمػػؽ عميػػ  فػػي هػػذ  الحالػػة القاعػػدة المعفيػػة مػػف  أو معارضػػا إلرادة القػػانوف، ويضػػؿ السػػموؾ محظػػور  و

العقاب، ذلؾ أنزا ال تجرد األفعاؿ مف صفة عدـ المشروعية بؿ يقتصر تأثيرهػا عمػ  عنصػر العقوبػة الػذي 
 .5ي التسامح فيزا العتبارات خاصةرأى القانوف الجزاس

 شػػروط العقػػاب الشخصػػية االسػػتثناسيةبيا مػػف حصػػانة الممػػؾ حسػػب هػػذا الػػرأي تعتبػػر شػػرطا سػػمإف 
 تقـو الجريمة دوف العقوبة إذ توجد شروطالشخصية العادية  ماتزا المادية وفإذا توافرت لمجريمة مقو 

                                                             

د.ط، المكتب المصري لتوزير  سزيؿ حسيف الفت وي، الحصانة الدبموماسية لممبعوث الدبموماسي، دراسة قانونية مقارنة،   1 
 .175، ص 2002 ،مصر ، القاهرة،المطبوعات

 .134المرجر السابؽ، ص  بيمنج" عف إلزاـ محمد حسف عاقؿ،رأي "  2

، ص 1986مصر،  لدولي الخاص ، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، الزيسة المصرية العامة لمكتاب،عز الديف عبد اهلل، القانوف ا 3
758. 

 . 107، ص 2005دار الكتب القانونية، مصر، د.ط، أشرؼ عبد العميـ الرفاعي، االختصاص القضاسي الدولي،  -

 .397، ص 1990الشرقية لمنشر والتوزير، بيروت، لبناف، ة، الطبعة األول ، الشركة يسبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجناع  4

ا زواجا شرعيا، و كذلؾ الشأف بالنسبة إلعفاء االبف مف عقوبة سرقة والد   كإعفاء الخاطؼ مف عقوبة الخطؼ ألنث  مت  تزوج بز   5
الشيء نفس  حسب رأيزـ  ف العدالة، وإلعفاء الزوجة مف عقوبة إخفاء زوجزا الفار م ومالـ يقـ هذا األخير بتقديـ شكوى ضد ابن ، 

 إعفاسزـ مف الخضوع لمعقوبة الجزاسية عف الجراسـ المقترفة مف قبمزـ. مف في حكم  و بالنسبة لممبعوث الدبموماسي و
 . 68المرجر السابؽ، ص رحاب شادية ،  -
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تتميػػز عػف الشػػروط  فػػي انتفػاء العقوبػػة وحػدها، و تػأثيراتجعػؿ لحالتػػ   شخصػية اسػػتثناسية تتعمػؽ بػػالمجـر و 
 .1زا الجريمةعادية التي تقـو عميالشخصية ال

يفزػػـ مػػف هػػذا الػػرأي أف التأكػػد مػػف قيػػاـ الجريمػػة المرتكبػػة مػػف طػػرؼ المتمتػػر بالحصػػانة الجزاسيػػة 
هػو مػاال يمكػف إعمالػ  أو تطبيقػ   و ،يتطمب مف المحكمة اتخاذ بعض اإلجراءات لتحقق  مف توافر أركانزػا

ينطبػؽ الحكػـ  و،2اإلجراءات مف أساسزاد هذ  ة ضفي حالة المبعوثيف الدبموماسييف نظرا لتمتعزـ بالحصان
ؿ لدولت ، فزػو يتمتػر بحصػانة تمتػد فػي مجالزػا لإلجػراءات السػابقة م  رسيس الدولة كون  الممثؿ األو ذات  ع

 رى الحقا.نلممحاكمة لتشمؿ حت  مرحمة تنفيذ العقوبة كما س

سيػػػة مػػػا لػػػيس مػػػف اة الجز يؤخػػػذ عمػػػ  هػػػذا الػػػرأي أنػػػ  يعتمػػػد عمػػػ  حيمػػػة قانونيػػػة يحمػػػؿ فيزػػػا القاعػػػد
ذلػػػػؾ لعػػػػدـ إدراج األشػػػػخاص المشػػػػموليف بالحصػػػانة حيػػػػاؿ الجػػػػزاء ضػػػػمف موضػػػػوع "القاعػػػػدة  و ،3طبيعتزػػػا
دة مػػا تكػػوف التػػي عػػا نظػػرا الخػػت ؼ االعتبػػارات التػػي يبنػػي عمػػ  أساسػػزا اإلعفػػاء مػػف العقوبػػة، و السػػمبية"

ا تتأسػػػس عمػػػ  حػػػيف نجػػػد أنزػػػالمجتمػػػر، فػػػي  عت فػػػي األصػػػؿ لحمايػػػة األسػػػرة واعتبػػػارات اجتماعيػػػة، شػػػر 
ؿ فػػي واقعزػػا خرقػػا لقواعػػد النظػػاـ العػػاـ فػػي المجتمػػر إذا تعمػػؽ األمػػر بشػػخص مػػف اعتبػػارات سياسػػية تشػػك

 إف كاف رسيس لمدولة. األشخاص المشموليف بالحصانة حت  و

 ة الجزائية مانع من موانع العقابالحصان  ثانيا:

الحصػػانة الجزاسيػػة ال تػػؤثر فػػي عناصػػر الجريمػػة أو ال  أصػػحاب هػػذا االتجػػا  إلػػ  القػػوؿ بػػأفذهػػب 
شػػخص معػػيف بصػػدد د اسيػػة ضػػدوف اتخػػاذ اإلجػػراءات الجز  إنمػػا تقػػرر مانعػػا إجراسيػػا يحػػوؿ تمػػس أركانزػػا، و

قبتػ  معا ال تبػيح الفعػؿ لكنزػا تحػوؿ دوف م حقػة الجػاني والحصانة بزذا المعنػ  إذف  ، و4د جريمةفعؿ يع
 .5ـأماـ محاكـ دولة اإلقمي

                                                             
، حدت مف سمطة الدولة في العقاب تة، بأف الحصانة تقـو عم  أسباب شخصية بحVon Hippel ؿ و قد سبؽ و أف قاؿ فوف هب   1
 ذلؾ في نطاؽ النفاذ الشخصي لقانوف العقوبات، ف  يسري عم  الفاعؿ المتمتر بالحصانة. و
و قانوف العقوبات المصري استثن  مف تطبيق  عم  شخص ج لة الممؾ كون  رسيس الدولة األعم ، و ذات  مصونة ال تمس، فزو -

 فوؽ القانوف، ألف القانوف صدر من ، ف  يمكف أف يكوف خاضعا ألحكام  .
 .135-134لمرجر السابؽ، ص إلزاـ محمد حسف عاقؿ، ا  

 .69-68، ص المرجر السابؽرحاب شادية،   2

 .271، ص 1973سوريا،  ة العربية، دمشؽ،لحديثة، الطبعة األول ، دار اليقظسموحي فوؽ العادة، الدبموماسية ا  3

 .15، ص 2004 ،القاهرة، مصر ،دار النزضة العربيةد.ط،سعيد عبد المطيؼ حسف، المحكمة الجناسية الدولية،   4
 .97ج ؿ ثروت، المرجر السابؽ، ص  -

 . 65، ص 2000بيروت، لبناف، دار الجامعة الجديدة لمنشر، د.ط، سميماف عبد المنعـ، دروس في القانوف الجناسي الدولي،  5 
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ا لمنػػر إلػ  اعتبػار الحصػػانة الجزاسيػة سػبباتجػػا  فػػي تعميػؿ ذلػؾ، فػذهب أصػػحاب هػذا الػرأي اختمػؼ  مػر هػذ
 .ر بالحصانة لمعقوبة الجزاسيةإل  عدـ أهمية الشخص المتمتآخر اتج   والعقوبة، 

 الحصانة الجزائية سبب لمنع العقوبة -0

عم  أنزا مانر مف موانر العقاب، أو بعبػارة اتج  فريؽ مف الكتاب اإليطالييف إل  تكييؼ الحصانة 
تبريػر ذلػؾ أنػ  إذا كانػت القاعػدة الجزاسيػة ال  اسػي، ومحو إمكانية تطبيؽ الجػزاء الجز أخرى عم  أنزا سبب ي

إنمػػا شػػؽ    لػػيس معنػػ  ذلػػؾ أنزػػا ال توجػػ  إلػػيزـ خطابػػا، و  أشػػخاص المتمتعػػيف بالحصػػانة، فإنػػتسػػري عمػػ
عنصػػػر التكميػػؼ فػػػي اهـ يوجػػػ  إلػػيزـ، بينمػػا يضػػػؿ مخاطبػػا إيػػو الػػذي ال الجػػزاء فػػي تمػػػؾ القاعػػدة وحػػد  هػػػ

 .1القاعدة ذاتزا

اسػي، فالممػؾ يمتػـز أال الجز  اسيا لكن  ال يعفي مػف التكميػؼال يسأؿ جز  الممؾ بذلؾ ال يجوز عقاب  وف
خضػػوعا لتكيػػؼ القاعػػدة، لكنػػ  إف قتػػؿ ال تحػػؽ عميػػ  عقوبػػة القتػػؿ، ألنػػ  لػػيس أهػػ  لممسػػؤولية، فعػػدـ  يقتػػؿ

األهميػػة  انعػػداـح القػػوؿ بإعفاسػػ  مػػف التكييػػؼ عمػػ  أسػػاس ال يصػػ  يقتضػػي عػػدـ تكميػػؼ الممػػؾ، والعقػػاب ال
 .2جعؿ فوؽ القانوف وف العقوبات، ومنح الممؾ رخصة في مخالفة قان إال القانونية، و

أف يحػػؿ لنػػػا مشػػػكمتيف: األولػػػ  تتعمػػػؽ الػػػرأي يػػرى أصػػػحاب هػػػذا االتجػػػا  أف مػػف شػػػأف األخػػػذ بزػػػذا 
د ة تتصػػػؿ بػػػالحؽ فػػػي الػػػدفاع الشػػػرعي ضػػػالثانيػػػ اسيػػػة، وتراؾ فػػػي الجريمػػػة أو المسػػػاهمة الجز بمسػػػألة االشػػػ

 االعتداء الصادر مف الشخص المتمتر بالحصانة.

بالحصػػانة أفعػػػاال غيػػػر مرتكبػػػة مػػف قبػػػؿ األشػػخاص المشػػػموليف إذ نجػػد أنػػػ  انط قػػا مػػػف اعتبػػار األفعػػػاؿ ال
       ذلػػػػؾ لكػػػػوف الشػػػػريؾ يتبػػػػر الفاعػػػػؿ هػػػػذا يكفػػػػؿ بػػػػدور  عػػػػدـ إفػػػػ ت الشػػػريؾ مػػػػف العقػػػػاب، و مشػػػروعة، فػػػػإف

                                                             
 .401-396، ص 1980الشركة الشرقية لمنشر والتوزير بيروت، لبناف،  الفتاح الصيفي، القاعدة الجزاسية، د.ط،،عبد   1

 .134عف إلزاـ محمد حسف العاقؿ، المرجر السابؽ، ص ، نق  أنتوليسي"  و" رأي "ديموجو"، "بتيوؿ"، "ساباتيني"   2
بمعن  آخر فإف هذا الرأي يقر أهمية الممؾ  عمؿ لبعض حصانة الممؾ بأن  يممؾ حؽ العفو عف العقوبة لنفس  كما يممك  لغير ، و و -

بما أف الممؾ ال يترؾ هذا العفو  ل  مف حؽ العفو، ولكف تفرض سمطة الممؾ لمعقوبة المستحقة فتسقطزا بما العقاب، و لمتكميؼ و
 الممؾ غير مسؤوؿ . عادة لما في  مف نفر خاص ب ، فيعتبر العفو مفترضا و

عم  هذا الرأي أف العفو جانب مف السمطة العامة يقـو عمي  الممؾ لصالح الجماعة ويمارس  باسمزا، في كؿ واقعة تقتضي ، كما  يؤخذ
ذا أن  ال يجوز تقرير ا لعفو سمفا عم  غير هذ  الظروؼ التي تبرر ، و إال كاف األمر في حقيقت  استثناء مف الخطاب الجناسي ابتداء، وا 

 كاف هذا الرأي يقدـ تكييؼ لحصانة الممؾ، فإن  ال يجدي في تكييؼ حصانة غير  مف ذوي الحصانة الذيف ال يممكوف حؽ العفو مثم .
 .151-150سابؽ، ص عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، المرجر ال

 ارس  باسمزا، في كؿ واقعة تقتضي  يم يؤخذ عم  هذا الرأي أف العفو جانب مف السمطة العامة يقـو عمي  الممؾ لصالح الجماعة و و
ال كاف األمر في حقيقت  ا   ءستثناء مف الخطاب الجناسي ابتداكما أن  ال يجوز تقرير العفو سمفا عم  غير هذ  الظروؼ التي تبرر ، وا 

ذا كاف هذا الرأي يقدـ تكميؼ لحصانة الممؾ فإن  ال يجدي في تكييؼ حصانة غير  مف ذوي الحصانة الديف ال يممكوف حؽ العفو  وا 
  مثم .
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ا ؾ هػذالطبيعػي أف يػداف الشػريؾ تبعػا لػذل األصمي حسب القاعدة العامة، فمما كاف الفاعؿ مػدانا قانونػا فمػف
أي اعتػداء غيػر مشػروع ؿ األفػراد لحػؽ الػدفاع الشػرعي ضػد ر اسػتعماأخرى فإن  يبػر  مف جزة مف جزة، و

 .1مف طرؼ الشخص المتمتر بالحصانةقد يتعرضوف ل  

ال أحػػدهما  بػػ  يفصػػـ العقػػاب مػػف التكميػػؼ مػػر أفتعقيػػب عمػػ  هػػذا الػػرأي يػػرى الػػبعض أف األخػػذ 
ال    ال يكمػػؼ، وتػػر بالحصػػانة ال يعاقػػب فإنػػـ المتممػػادا اسيػػة الكاممػػة، وينفػػؾ عػػف ااخػػر فػػي القاعػػدة الجز 

 يعتبر عمم  جريمة يعاقب عميزا قانوف العقوبات.

تطبيقػػ  يصػػطدـ بجانػػب مػػف جوانػػب الحمايػػة  تنا األخػػذ بػػ  عمػػ  إط قػػ ، ذلػػؾ أفكمػػا أنػػ  لػػيس  باسػػتطاع
باشػػػػػرة موانػػػػػر العقػػػػػاب ال تحػػػػػوؿ دوف م لألشػػػػػخاص المشػػػػػموليف بالحصػػػػػانة، ألفاإلجراسيػػػػػة المقػػػػػررة قانونػػػػػا 
الحصػػانة تمػػنح األشػػخاص المتمتعػػيف بزػػا  فر فػػي حقػػ  المػػانر، فػػي حػػيف نجػػد أفاإلجػػراءات ضػػد مػػف يتػػو 

هػػػذا معنػػػا  عػػػدـ حضػػػورهـ مرحمتػػػا  قضػػػاسيا يتمثػػػؿ فػػػي عػػػدـ خضػػػوعزـ لزػػػذ  اإلجػػػراءات أساسػػػا، و امتيػػػازا
 المحاكمة نظرا لتمتعزـ بالحصانة إزاء التنفيذ مف جزة. التحقيؽ و

مػا يتعمػػؽ بإعفػاء الشػخص المتمتػػر  اعتبػارهـأصػحاب هػذا الػػرأي لػـ يأخػذوا فػػي  جزػة أخػرى ن حػػظ أف مػف
ولػػة المسػػتقبمة، األمػػر الػػذي لػػيس لػػ  ع قػػة بمعنػػ  العقوبػػة دالء بشػػزادت  أمػػاـ محػػاكـ الدبالحصػػانة مػػف اإل

 2مانعا مف موانعزا؟ اعتبار فكيؼ يمكف 

ؿ أنزػػػا عجػػػزت عػػػف تفسػػػير طبيعػػػة الحصػػػانة الجزاسيػػػة كنتيجػػػة لعرضػػػنا لزػػػذ  النظريػػػة، يمكػػػف القػػػو 
     بعػػد مراحػػؿ  ف العقوبػػة ال تفػػرض إالالعتمادهػػا عمػػ  فرضػػية عػػدـ تقريػػر العقػػاب كأسػػاس لزػػا، فػػي حػػيف أ

الػرأي صػفة المصػادرة إجػراءات متعػددة ال يخضػر لزػا المتمتػر بالحصػانة، األمػر الػذي يضػفي عمػ  هػذا  و
 .3عف المطموب

 الشخص المتمتع بالحصانة لمعقوبة الجزائيةعدم أىمية  -9

أهميػة العقوبػة ال تقتصػر عمػ  القػدرة عمػ  الفزػـ لمػف اكتمػؿ  فريؽ مف رجاؿ الفق  اإليطالي أف يرى
 شخاص ال يثبت لزـ األهميػة لسػببيفإنما تتسر لتشمؿ غير المكمؼ باألمر، فزناؾ طاسفتاف مف األ و، عقم 
    الثػػػاني العتبػػػارات سياسػػػية كػػػرسيس الدولػػػة األجنبيػػػة  الطفػػػؿ، و جنوف والتمييػػػز كػػػالم ؿ عػػػدـ اإلدراؾ واألو 
لحػػػد، إذ بينزمػػػا أوجػػػ  التشػػػاب  بػػػيف الطػػػاسفتيف يقػػػؼ عنػػػد هػػػذا ا أف مػػػف إلػػػيزـ، و مبعػػػوث الدبموماسػػػي وال و

                                                             
غالب عواد حوامدة، موسوعة القانوف الدولي العاـ، الجزء الثاني، الطبعة األول ، دار الثقافة لمنشر  -سزيؿ حسيف الفت وي  1

 .285، ص 2007والتوزير، 

 .149ص  عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، المرجر السابؽ،  2

 .279سزيؿ حسيف الفت وي، الحصانة الدبموماسية، المرجر سابؽ، ص   3
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مػػػف فقػػػد فػػػالمجنوف أو الصػػػغير غيػػػر المميػػػز إذا ارتكػػػب جريمػػػة تتخػػػذ اإلجػػػراءات لمتحقػػػؽ  خػػػ ؼ أساسػػػية
ا بالنسػػبة باتخػػاذ تػػدبير احتػػرازي قبػػؿ ذلػػؾ، أمػػتحكػػـ  وقػػد ،قضػػ  بعػػدـ مسػػؤوليت ويقػػدـ لممحكمػػة فتأهميتػػ ، 

قػػػدـ خطػػػأ إلػػػ  مػػػا ذا  ، وا  ذ اإلجػػػراءات االحترازيػػػة ضػػػدلممبعػػػوث الدبموماسػػػي ومػػػف فػػػي حكمػػػ  فزػػػي ال تتخػػػ
نما تحكـ بعدـ جواز رفر الدالمحكمة ف  تنظر في قياـ مسؤوليت   .1عوى عمي ، وا 

الشخص المتمتر بحصانة ممػـز بإتبػاع أحكػاـ القػانوف  عض الكتاب هذا الرأي عم  أساس أفب انتقد  
 .2لة المعتمد لديزا أكثر مف غير الوطني في الدو 

لػػذي يفتػػرض فيػػ  عػػديـ األهميػػة ال يفزػػـ أحكػػاـ التشػػرير عمػػ  عكػػس الشػػخص المتمتػػر بالحصػػانة ا كمػػا أف
لمتمتػػر بالحصػػانة يخضػػر إلجػػراءات خاصػػة بعكػػس الشػػخص اا يجعػػؿ عػػديـ األهميػػة معرفتزػػا، ممػػ فزمزػػا و

   أي إجراء.الذي ال يتخذ ضد

لػػػيس  ليسػػت حالػػة عامػػػة كعػػوارض األهميػػة، و الحصػػانة حالػػػة اسػػتثناسية و أخػػذ عمػػ  هػػذا الػػػرأي كػػذلؾ أف
      إدراؾ الخطػػػر لعػػارض األهميػػػة الػػذي يتمثػػؿ فيمػػا يمنػػر فزػػـ التكيػػؼ و  لمحصػػانة مػػف المنػػاط الطبيعػػي مػػا

خػػػ ؼ األصػػػؿ فػػػػي غيػػػر أهػػػؿ لموجػػػوب ممػػػػا تفػػػرؽ معػػػ  األهميتػػػاف عمػػػ   يكػػػوف الممػػػؾ أهػػػ  لػػػألداء و و
       رؼ شخصػػػي اسػػػتثناسي نفػػػ  عنػػػ  العقوبػػػة رمػػػا قػػػاـ بػػػ  ظػػػالممػػػؾ لػػػو صػػػح  اعتبػػػار  مج ارتباطزمػػػا، كمػػػا أف

      أحػدث جريمػػةنػقتػؿ إنسػاف بإصػرار يمكػػف القػوؿ بأحػدها، لمػا تميػز عػػف فاقػد األهميػة، فػالمجنوف الػػذي ي و
 .3عاقب لشرط شخصي تخمؼ، مما ال يكاد يختمؼ عف حالة الممؾلكف بغير فاعؿ م و

األهميػػػة الجناسيػػػة لمعقوبػػػة تتوقػػػؼ عمػػػ  ظػػػروؼ متعمقػػػة بالحالػػػة  ف التسػػػميـ بزػػػذا الػػػرأي باعتبػػػار أف  يمكػػػفػػػ
غيػر المنطقػي مسػاواة    مػفاالجتمػاعي، كمػا أنػ ركز  الوظيفي وليس عم  م العضوية لمفاعؿ، و النفسية و

 .4المصابيف بعاهات عقمية األفراد أصحاب الحصانات بعديمي التمييز و

المسػؤولية الػوعي  اعػدـ تػوافر شػرط إف القػانوف، و هذا الرأي قاد إلي  التمسؾ بحرفية الشكمية فػي تفسػيرإف 
هػػي ظػػروؼ تتعمػػؽ  وف، والمسػػؤولية بالنسػػبة لمجػػراسـ التػػي يرتكبزػػا المجنػػ انتفػػاءاإلدراؾ همػػا السػػبب فػػي  و
بعػد  ةالمحكمػ بالتػالي فػإف ف المعنػوي لمجريمػة، وفتحقؽ الجنػوف يعنػي انتفػاء الػرك ،المعنوي لمجريمة ركفبال

، ألنػػ  ال يقػػدر مسػػؤولية أعمالػػ  وىعتقػػرر بػػراءة المجنػػوف أو حفػػظ الػػدأف تتأكػػد مػػف انتفػػاء الػػركف المعنػػوي 
المحكمػة ال تبحػث فػي تػوافر شػرطا المسػؤولية  بالنسػبة لممبعػوث الدبموماسػي فػإف االجريمة، أم ارتكاب وقت 
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هػػو أمػػر  التػػي يتمتػػر بزػػا، و الدبموماسػػيةإنمػػا تمجػػأ إلػػ  التأكػػد مػػف الصػػفة  فػػي الفعػػؿ الػػذي يصػػدر منػػ ، و
 .1اس في تقرير الحصانة القضاسيةهي األس الدبموماسيةيخرج عف نطاؽ أركاف الجريمة فالصفة 

لألشػخاص المشػموليف  ـمكػف القػوؿ أنزػا فػي مجممزػا لػـ تقػدعاـ لما سػبؽ عرضػ  مػف آراء يكتقييـ 
امتػػداد  ؽ لمحصػػانة، فزػػي ال تسػػتطير أف تبػػرربعػػض الضػػمانات المحصػػورة فػػي مجػػاؿ ضػػي بالحصػػانة إال

مػػػؾ المجػػػاؿ اإلجراسػػػي لمحصػػػانة كونزػػػا ال تتفػػػؽ مػػػر مػػػا قصػػػدت إليػػػ  القواعػػػد المختمفػػػة لمحصػػػانة خاصػػػة ت
كإعفػػػػاء موضػػػػوعي مػػػػف  آثارهػػػػاانة قيمتزػػػػا بقصػػػػرها عمػػػػ  ا يفقػػػػد الحصػػػػؽ بنطاقزػػػػا اإلجراسػػػػي، ممػػػػالمتعمػػػػ

القضػػػػاسي لتبػػػػرز بػػػػذلؾ ضػػػػرورة المجػػػػوء إلػػػػ  اتجػػػػا  آخػػػػر يكػػػػرس فكػػػػرة الحصػػػػانة  االختصػػػػاص القػػػػانوني و
 القضاسية الجزاسية كإعفاء إجراسي مف اختصاص القضاء األجنبي.

 قواعد االختصاص القضائي تثناء منالحصانة الجزائية اس  :ثالثا

اختصاصػػزا القضػػاسي الػػدوؿ تممػػؾ حريػػة تامػػة فػػي اختيػػار معػػايير ممارسػػة  مػػف المسػػتقر عميػػ  بػػأف
 .2مف بينزا الحصانات الدبموماسيةالقيود التي يفرضزا القانوف الدولي،  ال يحد هذ  الحرية إال الجزاسي، و

االختصػاص  صػانة الجزاسيػة اسػتثناء مػف قواعػداتجػ  أصػحاب هػذا الػرأي إلػ  اعتبػار الحعم  هذا األساس 
أنظمتزػػا  بالتػػالي تمنػر سػمطات هػذ  الدولػػة مػف تطبيػؽ قوانينزػا و ومة أو المضػيفة، القضػاسي لمدولػة المسػتقب

كيؼ بعض الفقزاء بذلؾ عدـ مسؤولية الممؾ بأنزػا إعفػاء حيث ، 3عوى عمي عوث بواسطة رفر الدعم  المب
ال ينفػي هػذا  إلػ  طبيعػة الكػاسف الدسػتوري أو القػانوني غيػر الشخصػية، ومف االختصػاص القضػاسي يرجػر 
 .4اإلعفاء التزاـ الممؾ بأحكاـ القانوف

 ة ليسػت اسػتثناء مػف تطبيػؽ القػانوفالحصػانة القضػاسية الجزاسيػ يعتبػر الموقػؼ الػراجح أفعم  ذلؾ 
ة فػي مواجزػة ممثمػي الػدوؿ بؿ هي إعفاء إجراسي يؤدي فقط إل  تعطيػؿ وظيفػة الجزػات القضػاسية المختصػ

 .5األجنبية

د الشػػخص المتمتػػر دوف اتخػػاذ اإلجػػراءات الجزاسيػػة ضػػ تعتبػػر الحصػػانة مانعػػا إجراسيػػا يحػػوؿحيػػث 
بالحصػػانة بصػػدد الجريمػػة المرتكبػػة منػػ ، فالحصػػانة تجعػػؿ الشػػخص غيػػر صػػالح لمخضػػوع لمقضػػاء لعػػػدـ 
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،األمػػر الػػذي منػػر توجيػػ  تػػوافر األهميػػة اإلجراسيػػة لديػػ  لمػػدخوؿ كطػػرؼ فػػي أي ع قػػة إجراسيػػة مػػر القضػػاء 
متػػداد إلػػيزـ سػػة مػػف األشػػخاص يعجػػز القضػػاء عػػف اال ، ففػػي هػػذ  الحالػػة نكػػوف أمػػاـ فالػػدعوى الجزاسيػػة ضػػد

 .1بسبب ما يتمتعوف ب  مف حصانة

يػؽ قػانوف العقوبػات، بػؿ هػي حمايػة إجراسيػة تعطػؿ زذا المعنػ  ال تعتبػر إعفػاء مػف تطببفالحصانة 
بالتػالي يكػوف  ، و2د ممثمػي الػدوؿة األجنبية في تحريؾ إجراءات الدعوى العموميػة ضػحؽ الجزات القضاسي

مجاؿ هذ  الحصانة هو أصػوؿ المحاكمػات الجزاسيػة، األمػر الػذي ينفػي عنزػا أنزػا اسػتثناء يػرد عمػ  قاعػدة 
ؿ، ممػا يعرقػؿ حقزػا فػي سػتثناء مػف الواليػة القضػاسية لمػدو إنما يمكف اعتبارها كا و ،3إقميمية القانوف الجزاسي

انة د الحصػمنػ  تعػ ، و4ةي المتابعػة أمػاـ محاكمزػا الجزاسيػيسػقط بػذلؾ الحػؽ فػ تحريؾ الدعوى العموميػة، و
ي مة دوف أف تمنػػػر رفعزػػػا فػػػد الشػػػخص المتمتػػػر بزػػػا فػػػي الدولػػػة المسػػػتقبمانعػػػا مػػػف موانػػػر رفػػػر الػػػدعوى ضػػػ

تبعػػا لػػذلؾ يمكػػف أف يػػزوؿ هػػذا العػػاسؽ اإلجراسػػي، إمػػا بالتنػػازؿ عػػف الحصػػانة صػػراحة أو ضػػمنيا  ، و5دولتػػ 
 .6عندما يكوف المستفيد منزا مدعيا في الخصومة

أصػػػػحاب  ة إعفػػػػاء مػػػػف االختصػػػػاص القضػػػػاسي، أفيؤخػػػػذ عمػػػػ  هػػػػذا الػػػػرأي الػػػػذي يعتبػػػػر الحصػػػػان
ؿ يعمػػ لػيس سػببا لزػا، و يجػة لمحصػػانة والحصػانة ال يحػاكموف ألنزػـ ال يعػاقبوف فاإلعفػػاء مػف المحاكمػة نت

لتمػػػاس هػػػػذ  األسػػػػباب فػػػػي قػػػػانوف بأسػػػػباب مػػػػف القػػػانوف الموضػػػػوعي، ممػػػػا ال يقبػػػػؿ معػػػػ  ا الفقػػػ  الحصػػػػانة
لكػػف باعتبػػارهـ  قػػانوني، وال ينظػػر إلػػ  أصػػحاب الحصػػانة بوصػػفزـ الدسػػتوري أو ال و ،اإلجػػراءات الجزاسيػػة

 .7عييف ال ينالزـ قانوف العقوباتالحقيقي، كأشخاص طبي

مػػا قصػػدت إليػػ  القواعػػد المقػػررة لمحصػػانات المختمفػػة، حيػػث يفقػػد الحصػػانة  ا أف هػػذا الػػرأي ال يتفػػؽ وكمػػ
فزػي جػوهر هػذ  الحصػانة  ، فض  عف كون  ال يتسؽ و8ؾ القيمة عم  ااثار اإلجراسيةيقصر تم قيمتزا، و
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منػ  تكػوف الحصػانة تشػريعية  و ات ال بقػانوف اإلجػراءات الجزاسيػة،فزي حصانة تتصؿ بقواعد قػانوف العقوبػ
ال قضػػاسية، ممػػا يػػزيح عنزػػا ذلػػؾ التنػػاقض الػػذي يقػػر فيػػ  المشػػرع بصػػدد عػػدـ إمكانيػػة إخضػػاع الشػػخص 

 ع  لعنصر الجزاء.المتمتر بالحصانة بزذا المعن  لعنصر التكميؼ في الوقت الذي يعمـ في  أن  لف يخض

 مف التسميـ بإحدى الفرضيف: مفر ذلؾ أن  حسب تبريرهـ ال

أف يخاطػػب الشػػخص المتمتػػر بالحصػػانة بالقاعػػدة الجزاسيػػة بشػػقيزا التكميفػػي و الجزاسػػي، ممػػا يوقعػػ  فػػي  -
 اإلخ ؿ بجوهر الحصانة.

هػػػو مػػػا يعفيػػػ  مػػػف  وال مػػػف حيػػػث الجػػػزاء،  أال يخاطػػػب أصػػػ  بزػػػذ  القاعػػػدة ال مػػػف حيػػػث التكميػػػؼ و -
 .1الخضوع لحكمزا

هػػو مػػا ال  و ،حقزػػا فػػي العقػػاب ولػػة فػػي القضػػاء وبزػػذا الػػرأي إلػػ  الفصػػؿ بػػيف حػػؽ الديػػؤدي التسػػميـ  -
قبػوؿ  إف كػاف مػف الممكػف يمكف األخذ ب  في األمور الجزاسية نظرا إلدماج الحقيف في صورة واحدة، و

اسػػػي القػػػاسـ عمػػػ  قضػػػاسية ذلػػػؾ غيػػػر ممكػػػف فػػػي القػػػانوف الجز  ا الفصػػػؿ فػػػي المسػػػاسؿ المدنيػػػة، فػػػإفهػػػذ
 .2العقوبة

ذلػػؾ أنػػ  مػػف الخطػػأ إعطػػاء حػػؽ القضػػاء لدولػػة أجنبيػػة مػػر احتفػػاظ الدولػػة التػػي وقعػػت فيزػػا الجريمػػة بحػػؽ 
مػػف  انطػػ ؽالقػػانوني لمقاضػػي،  العقػػاب، ألنػػ  مػػف مبػػادئ القػػانوف الجزاسػػي ثبػػات االختصػػاص القضػػاسي و

د جميػػػر الجػػػراسـ المرتكبػػػة فػػػي ضػػػالعقػػػاب  يادة الػػػذي يعنػػػي حػػػؽ الدولػػػة فػػػي المقاضػػػاة ومتطمبػػػات مبػػػدأ السػػػ
 .3إقميمزا

ولي ال لػدى غالبيػة فقزػاء القػانوف الػدهػذا الػرأي القػ  قبػو  لػرغـ مػف االنتقػادات المػذكورة إال أفعم  ا
الحصػػانة الجزاسيػػة الممنوحػػة لمشػػخص المتمتػػر  يعممػػوف ذلػػؾ بػأف نوف الدبموماسػػي، والقػػا و ،الخػػاص العػاـ و

اسػي لمدولػة الجز  بزا ال تجعم  فوؽ القانوف بؿ يبق  خاضعا ل ، وبػذلؾ فزػي مجػرد حصػانة مػف االختصػاص
إنمػا تعنػي  كمػا أنزػا ليسػت حصػانة ضػد المسػؤولية، و، 4د سببا إلعفاس  مف أحكاـ القانوفمن  فزي ال تع و

 مػػا يتمتػػر بػػ  مػػا هػػو إال يفة، ألفالسػػمطات القضػػاسية فػػي الدولػػة المضػػد م حقػػة المسػػؤوؿ أمػػاـ حصػػانة ضػػ
 مجرد إعفاء مف إجراءات التقاضي.

التػي مػف ضػمنزا  و تكييؼ الحصػانة الجزاسيػة بحصػانة قضػاسية جزاسيػة يرتػب العديػد مػف المزايػاإف 
     الحصػػػانة  د مػػف سػػاهـ مػػر الفاعػػؿ األصػػػمي دوف أف يكػػوف مسػػتفيدا مػػفجػػواز توجيػػ  الػػدعوى الجزاسيػػة ضػػػ
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ب الحصػػانات ألف فعمػػ  لػػو كػػاف مػػف أصػػحا لمعتػػدي، واإباحػػة الػػدفاع المشػػروع لممعتػػدى عميػػ  فػػي وجػػ   و
زػػذا المعنػػ  مػػػف مػػا لمشػػخص المتمتػػر بالحصػػػانة ب خػػػرى ويتسػػؽ هػػػذا التكييػػؼ مػػف جزػػة أ و 1د جريمػػةيعػػ

د إجػراءات الحصػانة ضػ والحصػانة اإلداريػة  ة، والحصػانة المدنيػ حصانات أخرى كالحصانة القضػاسية، و
، ألف هػػػػذ  2االعتقػػػاؿ الحصػػػانة الشخصػػػػية مػػػف كػػػؿ صػػػور القػػػبض و الحصػػػانة مػػػف التنفيػػػذ و الشػػػزادة و

 .د أعماؿ إجراسية الحصانات في مجممزا تع

اسػتثناء مػف قواعػد االختصػاص القضػاسي زاسية حسب هذا الرأي يعني اعتبارهػا تكييؼ الحصانة الج كما أف
الدولػػػة نفسػػػزا بعػػػدـ صػػػياغة قواعػػػد متعمقػػػة باالختصػػػاص الػػػدولي  التزامػػػاتذي ينشػػػأ الػػػ لمدولػػػة المضػػػيفة، و

 هنا يبرز مجاؿ الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية. و،3متعارضة مر هذ  الحصانة 

لشرعية  المبررات القانونية والفقيية لقاعدة الحصانة القضائية الجزائية  كضمان المطمب الثاني:
 االحتجاج بيا

ؿ أسػاس حصػانة القانونيػة التػي تشػك ولي منػذ القػدـ ببحػث موضػوع المبػرراتفقزاء القانوف الػد اهتـ
ا تسػمح بكشػؼ عػف عمػ  قػدر كبيػر مػف األهميػة كونزػ عتبػرت هػذ  المسػألة ضػرورية، ورؤساء الدوؿ، إذ ا
جزاسػي  ر مػنح هػذ  الفسػة مػف األشػخاص هػذا النظػاـ القػانوني المميػز ألجػؿ تكػريس مركػزاألسباب التي تبػر 

 .(األوؿ خاص لرؤساء الدوؿ )الفرع

ف ت الفقزيػػػة التػػي قيمػػت بشػػػأف البحػػث عػػػالفمسػػفية بتمػػػايز النظريػػا مقػػد تعػػددت األسػػػس القانونيػػة وف
بتغيػػرات التػػي  ررات متػػأثرةتطػػورت هػػذ  المبػػ والقضػػاسية الجزاسيػػة لػػرسيس الدولػػة، مبػػررات قانونيػػة لمحصػػانة 

  ونيػػة عنػػد وجػػود نقػػص فػػي الحجػػج ذلػػؾ ألجػػؿ بمػػورة الحمػػوؿ القان و ،شػػزدها الوضػػر القػػانوني لرؤسػػاء الدولػػة
خمػػػؽ ضػػػمانات قانونيػػػة  و ،ؿلحصػػػانة رؤسػػػاء الػػػدو  يػػػةمصػػػادر القانونالأو عػػػدـ دقػػػة  ،القػػػانوني ادنسػػػتاال و

الػػدفر بالحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة لرؤسػػاء الػػدوؿ  فػػي مواجزػػة الػػدوؿ األجنبيػػة عمػػ   لشػػرعية االحتجػػاج و
 .ر لزـ بموجب القوانيف الداخمية )الفرع الثاني(القضاسي المقر  ل متيازتأكيد  الدولي والمستوى 

 

 

 

                                                             
 .163المرجر السابؽ،ص سمير عالية،  1

 .179المطبعة العالمية، القاهرة، مصر، ص د.ط، محمد حافظ  غانـ، الوجيز في القانوف الدولي العاـ،   2

 .177، ص 1992نشر، القاهرة، مصر، الفتح لمطباعة والد.ط، يظة السيد الحداد، القانوف الخاص الدولي، حف  3
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 القضائية الجزائية لرئيس الدولة : األساس القانوني والفقيي لمحصانةالفرع األول

النظاـ القػانوني لحصػانة رؤسػاء الػدوؿ لػـ يػأت مػف الفػراغ بػؿ اسػتمد وجػود  مػف أسػس فقزيػة قديمػة  إف
مقػػد فة القضػاسية الجزاسيػة، بػرزت نتيجػة لمحػاوؿ فقزػاء القػانوف الػدولي لمبحػػث عػف مبػررات القانونيػة لمحصػان

      رؤسػػػاء الػػػدوؿمسػػػؤولية  تطػػػورت عبػػػر العصػػػور نتيجػػػة لتغيػػػر مفزػػػـو سػػػمطة و تكونػػػت قاعػػػدة الحصػػػانة و
 . تبعا لذلؾ تطورت مبرراتزا و

الحصػػانة شػكمت ، د شخصػػ  الدولػة ذاتزػػالتركيػػز السػمطة فػػي يػد الممػػؾ ليجسػ نتيجػة ففػي العصػور األولػػ  و
راجػر مفزػػـو بت و، لصػػيؽ بشػخص الممػؾ يسػػتمد أساسػ  مػف صػػفت  المقدسػة )أوال( امتيػازالقضػاسية الجزاسيػة 

، اسػتند الفقػػ  فػي مػػنح الحصػانة إلػػ  بػيف الػػدوؿ تبمػور مبػػدأ المسػاواة فػػي السػيادة ، والصػفة المقدسػة لمحكػػاـ
ة ممػػػؾ لمدولػػػة صػػػبح الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػفكػػػرة سػػػمطة الدولػػػة أببػػػروز  ونظريػػػة امتػػػداد اإلقميـ)ثانيػػػا(، 

نظػاـ  لػ  الحػؽ فػي و،اعتبر بذلؾ رسيس الدولػة شخصػا طبيعيػا يمثػؿ هػذ  السػيادة  و لمحفاظ عم  سيادتزا،
توسػػػػير وظػػػػاسؼ البعثػػػػات ب وتمثيميػػػػة منزػػػػا )ثالثػػػػا(، قػػػػانوني خػػػػاص يكفػػػػؿ لػػػػ  ممارسػػػػة وظاسفػػػػ  خاصػػػػة ال

ألجػػػؿ تػػػدعيـ ضػػػرورة الحفػػػاظ عمػػػ  حسػػػف سػػػير الع قػػػات الدوليػػػة  و ،الدبموماسػػػية  بدايػػػة العصػػػر الحػػػديث
التػػي تسػػتند إلػػ  ضػػػرورة  و ،مػػر طبيعػػة مػػنح الحصػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػة اتسػػػاقابػػرزت فكػػرة أخػػرى أكثػػر 

اسػػػتمرار  و اسػػػتقرارعمميػػػة تتمثػػػؿ فػػػي مقتضػػػيات الوظيفػػػة ضػػػمف حػػػدود خمػػػؽ التػػػوازف مػػػر ضػػػرورة تػػػأميف 
 .الع قات الدولية )رابعا(

 ساسو الصفة المقدسة لرئيس الدولةشخصي أ امتيازالحصانة القضائية الجزائية   أوال:

 ل  نظريػة الطبيعػة المقدسػة لمسػمطة لممموؾ األجانب إممركز القانوني الممتاز تبرير لاستند الفق  في 
تسػػتند إلػػ  ضػػرورة  ،شخصػػي لمممػػؾ امتيػػازاالمتيػػازات المقػػررة فػػي القػػانوف الػػدولي  إذا كانػػت الحصػػانات و
 .1ت  اإلرادة اإللزية فوؽ األرضباعتبار  شخصا مقدسا تتجسد في ذا ،الحماية إحاطة الممؾ بالرعاية و

  هػي منػذ ذلػؾ الحػيف مرتبطػة بتطػور هػذا المفزػـو  زػور مفزػـو السػيادة، ونشأت هذ  النظرية مػر ظ
 لكنزا أصبحت فيما بعد بيد الشعب. فكرة السيادة تجسدت أوال  بشخص الممؾ، و و

منحػػػ  السػػػمطة المطمقػػػة ليواجػػػ  بزػػػا محػػػاوالت التخفيػػػؼ مػػػف  فمفزػػػـو السػػػيادة هػػػو الػػػذي دعػػػـ نفػػػوذ الممػػػؾ و
فػي ذمتػ  الماليػة، األمػر الػذي أدى لظزػور النظػاـ الممكػي  أدخؿ المػاؿ العػاـ نفس  الدولة، و هيمنت  فاعتبر

هػذ  النظريػة التػي  بمنأى عف الخضوع لمعدالة الساسدة، وفاكتسب الممؾ بذلؾ صفة مقدسة تجعم   ،المطمؽ

                                                             
ة لنيؿ شزادة دكتورا  في العمـو صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري ،أطروحة مقدم  1

 . 53، ص 2013تيزي وزو، الجزاسر، العمـو السياسية، جامعة مولود معمري  كمية الحقوؽ و
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تطويرهػػػا مػػف قبػػػؿ ف سػػفة العصػػػور القديمػػة كانػػػت فػػي القػػػرف السػػادس عشػػػر األسػػاس الوحيػػػد لحصػػػانة  تػػـ
 .1يف األجانبليف السياسيالمسؤو 

عمػ  الػرغـ مػف منافسػة نظريػػة  و ،تظزػر آثػار هػذ  النظريػة فػي الكثيػر مػف مؤلفػات القػانوف الػدولي
واسػػر فػػي القػػرف السػػابر عشػػر، و فػػي هػػذا الشػػأف  انتشػػارنظريػػة الصػػفة المقدسػػة القػػت  اإلقمػػيـ فػػإف امتػػداد

هػو  و ،الممػؾ مقػدس ال يمكػف محاكمتػ  أمػاـ أي محكمػة فػوؽ األرض "بػأف Arnisaeus) (Henning  د أكػ
وظيفػة الممػؾ ليسػت كالوظػاسؼ " بػأف (Carlo Francesco Gabba)كمػا اعتبػر ، 2"غيػر مسػؤوؿ إال أمػاـ اهلل

 .3"ؾ حرمت  في جمير مظاهر نشاطات العامة األخرى، لذلؾ ال تنتز

ذي رتبػة عاليػة فػي  صشػخ بػأف أي"هػي تعنػي    القػانوف الكنيسػي ويرجر مصدر هذ  النظريػة إلػ
انتقمت فكرة المساواة إلػ  األسػياد نظػرا  و ،4"ذلؾ بسبب المساواة بينزـ الكنيسة ال يمكف أف يحاكـ نظير ، و

. 5"ال أحد لػ  الحػؽ فػي محاكمػة نظيػر " Stephanus Cassius))حسب تعبير "المعنوية لمساواتزـ الطبيعية و
ينفػي فكػرة مبدأ المساواة بيػنزـ  و ،6ااخر  ال سمطة ألحدهـ عم و ،مطانزـتساوى سيالس طيف  فاألمراء و

      الخػػػاص لػػػرسيس الدولػػػة بصػػػفت  عػػػاه  الحصػػػانة الشخصػػػية بػػػذلؾ بػػػالمركز تبػػػرر، 7خضػػػوع أحػػػدهـ ل خػػػر
 هػػػو مبػػػرر يفسػػػر  مبػػػدأ ال سػػػيادة لنػػػد عمػػػ  نػػػد، كمػػػا يبػػػرر  واجػػػب احتػػػراـ كرامػػػة رسػػػيس الدولػػػة، باعتبػػػار  و

 .8تشخيصا لسيادة الدولة

لثػػامف عشػػر، ممػػا نػػتج سػػقوط الممكيػػة المطمقػػة فػػي نزايػػة القػػرف ا بقيػػاـ الثػػور الفرنسػػية و   وغيػر أنػػ
انفصػمت الدولػة  انتقاؿ السمطة مف أيدي الممؾ إل  الشعب الذي أصبح منذ ذلػؾ الوقػت هػو الحػاكـ، و عن 

اـ المعػروؼ الممػؾ مجػرد عضػو فػي هػذا النظػ إنما أصػبح و ،عف شخص رسيسزا الذي لـ يعد المجسد لزا 
مػف فػي القػرف العشػريف قػررت أغمبيػة المحػاكـ بالدولة األمة فمـ تعػد السػمطة العامػة بيػد الممػؾ، نتيجػة لػذلؾ 
نتاسجزػػػا كأسػػػاس لحصػػػانة الحكػػػاـ، بينمػػػا بقيػػػت  خػػػ ؿ أحكامزػػػا القضػػػاسية إنكػػػار نظريػػػة الصػػػفة المقدسػػػة و

                                                             
، ص 2012بيروت، لبناف،  منشورات الحمبي الحقوقية، ،الجراسـ الدولية، الطبعة األول  سوسف أحمد عزيزة، غياب الحصانة في   1
57-58. 

2 Alvaro Borghi, L’immunité des dirigeants politiques en droit international, série II , volume 2      

Bruylant, L.G.D.J. Paris, 2003 ,P 44.  
 .53، ص ،المرجر السابؽالمركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري صاـ إلياس،   3

 .59 -58المرجر نفس ،سوسف أحمد عزيزة، ،   4
5
 Alvaro Borghi  , Ibid, P 45. 

 .26، ص2010د.ط، دار الكتب القانونية، مصر، مراد العبيدي، امتيازات المحكمة الجناسية الدولية وحصاناتزا ،  6

 .37-36، ص1963عاسشة راتب، التنظيـ الدبموماسي والقنصمي، د.ط، دار النزضة العربية، القاهرة، مصر،    7

حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية االجنبية، مذكرة مف االمانة العامة،  الجمعية العامة لألمـ المتحدة، لجنة   8
 .80، ص2008جنيؼ، .A/CN 596/4القانوف الدولي، الدورة الستوف، الوثيقة رقـ، 
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لتتراجر بػذلؾ هػذ  ، 1البريطانية في قضية بيبوشي  ة  ولمحاكـ األمريكيبعض المحاكـ تعتمدها عم  غرار ا
 .د مكممة لزاالتي تع و (Extraterritorialité)متداد اإلقميـتصبح أساس تقـو عمي  نظرية ا رية، والنظ

يبــرره  و ماســيين تفرضــو ضــرورة تمثيــل الدولــةممنــوح لمدبمو  امتيــازالقضــائية الجزائيــة  الحصــانة: ثانيــا
 اإلقميم امتداد

المتواجػديف بالخػارج مػف الخضػوع  ؿ المسافريف وب العرؼ الدولي إعفاء رؤساء الدو ر بموجلقد تقر 
الحصػػػانات باسػػػتناد إلػػػ  نظريػػػة عػػػدـ الفقػػػ  هػػػذ  جانػػػب مػػػف ر يبػػػر  القضػػػاء األجنبػػػي، و القػػػوانيف و ألحكػػػاـ

ة أو رسػػيس الحكومػػة رسػػيس الدولػػ -ممثػػؿ الدولػػة  التػػي تقػػـو عمػػ  افتػػراض مضػػمون  أف و التواجػػد اإلقميمػػي،
بػذلؾ ال  يعتبر أثناء تواجد  في إقميـ دولة أجنبية كأنػ  لػـ يتػرؾ إقمػيـ دولتػ ، و -جية أو سفيرأو وزير الخار 

اعتبػػرت هػذ  النظريػػة ، حيػث 2لمدولػػة التػي يتواجػػد عمػ  إقميمزػػا القضػػاسية الداخميػة يخضػر لمػػنظـ القانونيػة و
     لػػػة وجػػػودا جبريػػػا الممنػػػوح لممثمػػػي الدولػػػة، عنػػػدما أصػػػبح وجػػػودهـ عمػػػ  إقمػػػيـ الدو  االمتيػػػازاألسػػػاس لتبريػػػر 

 .3اختيارياليس  و
إلػ  تقريػر وجػود عػرؼ   De Martens ؿ نقػاش لمفقػ  قػديما، حيػث ذهػب  النظريػة محػلقد كانت هػذ 

فقػػد وسػػر مػػف هػػذا   Kluber ادـ التواجػػد اإلقميمػػي لرؤسػػاء الػػدوؿ األجنبيػػة، أمػػدولػػي أوروبػػي يمػػنح حػػؽ عػػ
أرجعػػ  إلػػ   بػػنفس الػرأي و  Huffter أخػػذ منقوالتػ ، و و حاشػػيت  مػػد  إلػ  مقػػر رسػػيس الدولػة و و االمتيػاز

مبػػػدأ  قػػػات الدوليػػػة وسػػ مة الع  فقػػػد قػػػرر أف  bluntchli أمػػا ،مبػػدأ المسػػػاواة بػػػيف رؤسػػاء الػػػدوؿ األجنبيػػػة
دـ إخضػػاع رؤسػػاسزا لسػػمطة اسػػتق ؿ الػػدوؿ يجػػب عػػلتأكيػػد  ؿ يجػػب مبػػدأ السػػيادة اإلقميمػػي، واسػػتق ؿ الػػدو 

 4.أجنبية
إل  اشتراط اإلقامة المؤقتة لمحكاـ في بمد القاضي  L.Van Prargذهبت فسة مف الفقزاء، عم  غرار  و

حريؾ عندها يمكن  ت لكي يتمتعوا بالحصانة، لكنزـ يفقدوف هذا االمتياز مت  غادروا إقميـ دولة القاضي، و
 .5سية بحقزـاإلجراءات القضا

                                                             
 .61سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  1

ص  ، 1998مصر،، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة القاهرة، القضاسية لممبعوثيف الدبموماسييف كماؿ بياع خمؼ، الحصانة  2
40-41                              . 
 ي القانوف الدولي، الطبعة األول القنصمية ف االمتيازات الدبموماسية و عبد العزيز بف ناصر بف عبد الرحماف العبيكاف، الحصانات و-

  .215،ص  2008لعبيكاف لألبحاث والتصوير، شركة ا
- Yvon Loussouarn-Pierre Bourel , Droit international privé, Troisième édition,  Dalloz, Paris, 1998, P 

732. 

- Nguyen quoc Din – Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain Pellet ,Droit international public, 8 
e
 

édition, L.G.D.J, Paris ,2009, P 833 
 .164، المرجر السابؽ، صعبد األمير عبد الفطيـ العكيمي -عدناف ط  الدوري  3

 .37، ص 1963دار النزضة العربية، القاهرة، مصر،  د.ط،  عاسشة راتب، التنظيـ الدبموماسي والقنصمي، 4

 .63-62، ص نفس سوسف أحمد عزيرة، المرجر   5
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ر هػػذ  النظريػػػة فػػي المعاهػػػدات الدوليػػة مثػػػؿ االتفػػاؽ المبػػػـر بػػيف منظمػػػة كمػػا أف العمػػػؿ الػػدولي أقػػػ
 .1إيطاليا و (FAO)الزراعة  األغذية و

ن  لـ يغادر إقميـ دولتػ ، كمػا طبقا لزذ  النظرية يعتبر رسيس الدولة المتواجد فوؽ اإلقميـ األجنبي كأ
التػي يرتكبزػا األفعػاؿ  الجػراسـ و مػف ثػـ فػإف و ،ي حكـ إقامت  فػي وطنػ إقامت  في الدولة األجنبية هي ف أف

 .2كأن  قد ارتكبزا في بمد  عتبر ورسيس الدولة األجنبية ت
لمواقػر أو  تعرضت هذ  النظرية إل  العديد مف االنتقادات، كونزا تقـو عم  افتراض خيالي مخػالؼ

هػػذا االفتػػراض يحمػػؿ  عػػ وة عمػػ  أف،3ر البعثػػة أعضػػاسزا عمػػ  إقمػػيـ دولػػة أجنبيػػةد مقػػهػػو وجػػو  الحقيقػػة، و
س الدولػػة( فػػي مكػػانيف فػػي وقػػت الػػذي يظزػػر فػػي وجػػود المبعػػوث الدبموماسػػي )أو رسػػي نػػوع مػػف التنػػاقض، و

اعتبػر لزػذا  دولتػ  التػي ينتمػي إليزػا عمػ  أسػاس افتراضػي، و الدولة الموفػد إليزػا عمػ  أسػاس فعمػي و واحد
الفقيػػ  يػػرى ، فػػي هػػذا الشػػأف 4بعػػض البػػاحثيف هػػذ  النظريػػة خياليػػة لتناقضػػزا مػػر الواقػػر المػػادي الجغرافػػي

مػف ثػـ فزػي غيػر كافيػة لتفسػير  خػاطئ، و تسند إل  افتراض غػامض و "بأنزا   fauchille الفرنسي فوشي
 5."افتراض لتفسير قواعد تاج إل  القانوف الدولي ال يح الدبموماسية، و االمتيازات والحصانات 

 ظرية يؤدي إل  نتاسج غير مقبولة:األخذ بزذ  الن عم  ذلؾ فإف
بالنسػػبة لمجريمػػة التػػي تقػػر داخػػؿ السػػفارة، هػػؿ يمكػػف لنػػا اعتبارهػػا كمػػا لػػو أنزػػا وقعػػت خػػارج إقمػػيـ الدولػػة  -
ـ الدولػة المعتمػدة إقمػيالقػانوف الوضػعي ال يعتبػر دار البعثػة جػزءا مػف  في هذا المجاؿ نجد أف لمستقبمة؟ وا

هػو مػا  تخضر لقوانيف هذ  الدولة بؿ  لقوانيف الدولة المضػيفة، ووعم  هذا فإف الجراسـ التي تقر داخمزا ال 
 .6ؿدي إل  نتاسج غير مقبولة مف الدو يؤ  و ،يتعارض مر الواقر

                                                             
 . 131، ص 1996مصر  دار النزضة العربية، القاهرة، د.ط، أبو الوفا، قانوف الع قات الدبموماسية والقنصمية،أحمد   1
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تسػتطير السػمطات المحميػة بالنسبة لحالة المجـر ال جئ إل  دار البعثة بعد ارتكاب الجريمة خارجزا ف   -
هػذا  إلػ  إقمػيـ أجنبػي، و لخاصة بتسػميـ المجػرميف كمػا لػو فػروضر يدها عمي  إال عف طريؽ اإلجراءات  ا

 .1األمر يتعارض مر مبدأ سيادة الدولة
الحصػػػانات الخاصػػػة  و االمتيػػػازاتـ أسػػػاس قانونيػػػا لطاسفػػػة غيػػػر قميمػػػة مػػػف كمػػػا أف النظريػػػة ال تقػػػد

           يقصػػػػد بزػػػػذ  الطاسفػػػػة تمػػػػؾ الحصػػػػانات  و العػػػػرؼ الػػػػدولياف، فمزػػػػا لػػػػ  القػػػػانوف ويك التػػػػي بػػػػرسيس الدولػػػػة و
فمػث   و بعد لـ يغادر إقميـ دولتػ ،ه التي يتمتر بزا رسيس الدولة في مواجزة الدوؿ األجنبية و االمتيازات و

تصػػمة بزػػا بصػػرؼ النظػػر الحصػػانة القضػػاسية الدوليػػة التػػي يتمتػػر بزػػا رسػػيس الدولػػة تثػػور فػػي المناسػػبات الم
 2.بشخص  عم  إقميـ الدولة األجنبية مف عدم  عف تواجد رسيس الدولة

يػػرى الػػبعض أنػػ  ال يمكػػف األخػػذ بزػػذ  النظريػػة كأسػػاس لتمتػػر رسػػيس الدولػػة عنػػد سػػفر  بالخػػارج  و
رسػػيس الدولػػة  امتيػػازات واالفتػراض،  ذلػػؾ ألنزػا تعتمػػد عمػػ  الحيمػػة و الحصػػانات ال زمػػة، و و باالمتيػازات

  دولػة اإلقمػيـ ال يمكنزػا رفػض مػنح رسػيس الدولػة مػا تمنحػ ذلػؾ ألف ال تحتاج إل  االفتراض في تبريرها، و
عدـ التواجد اإلقميمي، فمف بػاب أولػ  تمتػر رؤسػاء الػدوؿ  بامتيازعف طبيب خاطر لسفراس  الذيف يتمتعوف 

 .3بزذا االمتياز
يكفمزػػػا لػػػ  القػػػانوف الػػػدولي بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف حجػػػـ  اتامتيػػػاز  وفػػػرسيس الدولػػػة يتمتػػػر بحصػػػانات  

نظػاـ دسػػتوري  التػي يتمتػر بزػا داخػؿ دولتػ ، فزػذ  األخيػرة تتفػاوت فػي نطاقزػا مػف االمتيػازات والحصػانات 
 مػػف المقػػرر أيضػػا أف الحصػػانات الدوليػػة لرؤسػػاء الػػدوؿ متسػػاوية، و ت واالمتيػػازا إلػػ  آخػػر، فػػي حػػيف أف

هػذا  ، واالمتيػازات ولػو عمػ  سػبيؿ المجاممػة بعػض الحصػانات  القانوف الدولي يكفؿ ألسرة رسيس الدولػة و
ؿ ذات النظػاـ الجمزػوري ال فأسػرة رسػيس الدولػة فػي الػدو  ،دولزػـد انعكاسا لحصػانات هػذ  الفسػة داخػؿ ال يع

ضػػر القػانوني لػرسيس الدولػػة هػػذا األمػر الػذي يتعػػارض مػر مماثمػة الو  تتمتػر بػأي حصػػانات داخػؿ دولزػـ، و
كأنػػ  لػػـ يغػػادر إقمػػيـ  فػػي الخػػارج مػػر حصػػانت  فػػي الػػداخؿ حسػػب مػػا تقػػرر  النظريػػة باعتبػػار رسػػيس الدولػػة و

 .4دولت 
ؿ يقررهػػا القػػانوف الػػدولي لمػػدو األخػػذ بزػػذ  النظريػػة فيػػ  مجافػػاة لمبػػدأ مػػف المبػػادئ الرسيسػػية التػػي  إف

الزػدؼ المباشػر الػذي تسػع  هػذ  النظريػة إلػ  تحقيقػ  هػو إسػباغ  ذلػؾ ألف هػو مبػدأ السػيادة، و تقمة والمس
  خالفػػػت القػػوانيف المحميػػػة، إلػػ  أنػػػ لػػو الشػػرعية القانونيػػػة عمػػ  تصػػػرفات الػػرسيس الموجػػػود بالخػػارج حتػػػ  و
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يمكننا الوصوؿ إل  نفػس الحػؿ لػو نظرنػا إلػ  هػذا االمتيػاز عمػ  أنػ  إعفػاء اسػتثناسي مػف الخضػوع لسػيطرة 
 .1يةالقواعد األجنب

            األخػػػػػذ بالنظريػػػػػة عمػػػػػ  إط قزػػػػػا يػػػػػؤدي إلػػػػػ  التوسػػػػػر المبػػػػػال  فيػػػػػ  فػػػػػي الحصػػػػػانات يػػػػػرى  الػػػػػبعض أف و
 .2يمكف أف يتمتر بزا رسيس الدولةالتي  االمتيازات و

أننػػا حتػػ  لػػو أخػػذنا مػػف مبػػدأ السػػيادة أسػػاس  Phillimoreمػػف أنصػػار   فػػي الفقػػ ، و اتجػػا كمػػا يػػرى 
ب جريمة فػي بمػد أجنبػي أو بعقػد مجموعػة مػف الػديوف فزػو رسيس الدولة حيف يقـو بارتكا فإفلزذ  النظرية، 

ال شػػؾ فػػي  الدولػػة التػػي يمثمزػػا هػػي التػػي قامػػت بزػػـ، و ال يمكػػف الػػدفر بػػأف ، ويتصػػرؼ بصػػفت  الشخصػػية
 بػيف الدولػة التػي يمثمزػا  الدولػة وضعؼ نظرية كزذ  ترتكز عم  رفض القضاء بناء عم  الخمط بيف رسػيس 

الػدفر فػي عصػر ال  ال يمكػف قبولزػا أساسػا لممراكػز القانونيػة، و "الدولػة هػي أنػا "فنظرية لػويس الرابػر عشػر
 .3شخص رسيس الدولة يندمج في األمة سيادة الدساتير بأف

در ممكػف هذ  النظريػة رغػـ أنزػا سػعت إلػ  ضػماف أكبػر قػ ماال لما سبؽ عرض  يمكف القوؿ أفإج
المشػػػػاكؿ القانونيػػػػة النظريػػػػة التػػػػي يطرحزػػػػا  ال تحػػػػؿ الواقػػػػر العممػػػػي، و تتفػػػػؽ و أنزػػػػا ال ف الحصػػػػانة، إالمػػػػ

 اإلقمػيـ لتبريػر الحصػانة كػاف كفاية نظريػة االمتػداد نتيجة لعدـ ص حية و و ،4موضوع التمثيؿ الدبموماسي
الػذي يسػتند  و ،لرسيس الدولػةد مف البحث عف نظرية أخرى تكوف أكثر م سمة لموضر القانوني الخاص بال

 إل  صفت  التمثيمية.
 الحصانة القضائية الجزائية مركز قانوني خاص أساسو فكرة النيابة تشخيصا لسيادة الدولة ثالثا:

خاص القػػانوف شػكػاف لألفكػار السياسػية الحديثػة عمػػ  غػرار مبػدأ الفصػؿ بػيف الدولػػة كشػخص مػف أ 
نتيجػة ذلػؾ حمػت الدولػة كشػخص مػف اجر نظرية الطبيعة المقدسػة لمممػؾ، أعوانزا، دورا بارزا في تر  العاـ و

د رسػػيس الدولػػة هػػو الدولػػة ذاتزػػا، بػػؿ أصػػبح يمػػارس فقػػط لػػـ يعػػ قػػانوف الػػدولي محػػؿ الممػػوؾ، وأشػػخاص ال
 .5وظيفة عامة منظمة بقواعد دستورية

األمػراء المػذيف  ؾ وؿ عمػ  مبػدأ المسػاواة بػيف الممػو بداية في تفسير حصانة رؤسػاء الػدو فمقد اعتمد 
بالتػالي عػدـ  ليس مف التصور أف ينطبؽ تشرير ما عم  ممؾ آخػر، و كانت الدوؿ تتجسد في شخصزـ، و

 مطاف عمػػػػ  ااخػػػػر، أو بمعنػػػػ  آخػػػػر أفانطباقػػػػ  عمػػػػ  ممثمػػػػ ، فػػػػالنظراء ال يجػػػػوز أف يكػػػػوف ألحػػػػدهـ سػػػػ
مػػػؤدي  ألي مػػػنزـ، ذلػػػؾ أف لمحػػػاكـ التابعػػػةمنازعػػػاتزـ فػػػي ا اص ذوي األوضػػػاع المتسػػػاوية ال تحػػػؿاألشػػػخ
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زـو الدولة أصبح رسيس الدولػة يمثػؿ دولػة ر مفبتطو  ، و1و تمكيف مبعوث الدولة مف تمثيمزاالحصانة هنا ه
        3اسػػػػتق لزا يجػػػػب االعتػػػػراؼ لػػػػ  بالحصػػػػانة احترامػػػػا لسػػػػيادتزا و و، 2إرادتزػػػػا دوف أف يكػػػػوف هػػػػو الدولػػػػة و
مػف ثػـ فػ  يجػوز أف يخضػر رسػيس  و ،شخصػية إلػ  سػيادة دولػةتطور بالتالي مفزـو السيادة مف سػيادة  و

ذلػؾ اسػتنادا إلػ  مبػدأ  حاشػيت ، و أفػراد أسػرت  و ال يتعرض ألذى هو و و ،دولة لقضاء دولة أخرى أجنبية
 .4استق ؿ الدولة التي يمثمزا سيادة و

كػػز سػػػاـ رسػػيس الدولػػػة يتمتػػر بمر  بمػػا أف ولػػوف تمثيػػؿ سػػػيادة دولزػػـ، والػػػذيف يت فرؤسػػاء الػػدوؿ هػػـ
 أمػػاـ سػػاسر المجتمػػر الػػدولي فػػإف ذلػػؾ يبػػرر ؿ وؿ لدولتػػ  أمػػاـ الػػدوؿ األخػػرى، بػػباعتبػػار  الدبموماسػػي األو 

، إذ هػػو يتمتػػر فػػي الحػػالتيف إقمػػيـ دولتػػ  أـ كػػاف موجػػودا خارجػػ  ، سػػواء كػػاف مقيمػػا فػػي5تمتعػػ  بالحصػػانة
رسػيس الدولػة يجسػد  إلػ  أف اسػتنادا تقػدير،ال ف الرعايػة وؿ ما يجػب لػ  مػحصانات خاصة تكف و بامتيازات

يتمتػر رسػػيس الدولػة بػػذلؾ بصػفة التمثيميػػة دوليػة اتجػػا  أشػخاص القػػانوف الػدولي تجعػػؿ  ، و6شخصػية دولتػػ  
المنظمػات الدوليػػة، إذ كػؿ مػػا يمتػـز بػػ  عمػ  المسػػتوى  ؿ وولػة الرسيسػػي فػي ع قاتزػػا مػر الػػدو منػ  ممثػػؿ الد

 دولت . الدولي ينسب إل 
   شخصػػي كامتيػػازالقضػػاسية الجزاسيػػة  بموجػػب هػػذ  النظريػػة ال يسػػتفيد ممثمػػي الدولػػة مػػف الحصػػانة
  7يػػة عػػف طريػػؽ ممثميزػػا الدبموماسػػييفبػػؿ باعتبارهػػا وسػػيمة قانونيػػة ضػػرورية لمدولػػة لتصػػريؼ شػػؤونزا الخارج

اف حاكمػػػا مطمقػػػا أو دسػػػتوريا ، أو سػػػواء كػػػ " عػػػف ذلػػػؾ بقولػػػ  Alexandre Mérignhacر الفقيػػػ  قػػػد عبػػػ و
هػػذ  الحػػاالت فػػإف لػػ  الصػػفة فػػي جميػػر فإمبراطػػورا، أو ممكػػا، أو أميػػرا، أو رسػػيس جمزوريػػة أو رسػػيس دولػػة 

 .8ؿ األخرىلت  في ع قتزا الخارجية مر الدو يمثؿ السمطة العامة لدو  التمثيمية، مما يعني أن 
تضػيؽ عػف تفسػير كثيػر مػف األوضػاع المتعمقػة  ذلػؾ ألنزػا تعرضت هػذ  النظريػة بػدورها لمنقػد، و 

بالحصػػػػانات الدبموماسػػػػية، إذ يثػػػػار التسػػػػاؤؿ عػػػػف السػػػػند الػػػػذي يتمتػػػػر بمقتضػػػػا  الدبموماسػػػػي بالحصػػػػانات 
كػذلؾ لعػدـ صػ حيتزا ، 9صػفة نيابيػة أو تمثيميػة ي دولة الثالثة ليست لػ  قبمزػا أيواالمتيازات الدبموماسية ف

 .10أبناؤ  عم  الرغـ مف أنزـ ال يمثموف دولزـ اد الحصانة إل  زوجة الرسيس ولتقديـ المبرر القانوني المتد
                                                             

 .526، ص 1992،منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصرد.ط، الغنيمي، الوسيط في قانوف الس ـ، الفصؿ الرابر، محمد طمعت  1

 .948، ص 1973محمد طمعت الغنيمي، قانوف الس ـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر   2

 .138الرفاعي أشرؼ عبد العميـ، المرجر السابؽ، ص   3

 .226 ، صإلزاـ عاقؿ، المرجر السابؽ 4

 . 241، ص سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ أيمف  5

 .188، ص بد المطمب الخشف، المرجر السابؽمحمد ع 6

 .55-54، ص ، المرجر السابؽالمركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري صاـ إلياس،  7
8 Alvaro Borghi, L’immunité des dirigeants politiques en droit international, op.cit,p49. 

.                                           298، ص 1999مصر،  أحمد أبو الوفا محمد، القانوف الدبموماسي اإلس مي، الطبعة األول ، دار النزضة العربية ، القاهرة،  9
 . 512رجر السابؽ، ص ممصطف  أحمد فؤاد، ال –

 .188، ص  بد المطمب الخشف، المرجر نفس ع محمد  10
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د تتوافػؽ عجز هذ  النظرية اتجزت الدوؿ لزجرها، ألنزا حسب رأي )فيميب كابيػ ( لػـ تعػ صور وبق
ؿ يتمتعػػوف بػػنفس   النظريػػة صػػحيحة لكػػاف رؤسػػاء الػػدو   كانػػت هػػذة أسػػباب منزػػا أنزػػا لػػو أنػػاقػػر لعػػدمػػر الو 

المركػػز القػػانوني الػػذي يتمتػػر بػػ  رسػػيس الدولػػة  ، ذلػػؾ أف1هػػذ  ليسػػت الحالػػة الغالبػػة يزـ، وممثمػػحصػػانات 
منحػػ  الحصػػانة  ؿ األجنبيػػة كافػػة باعتبػػار  رسػػيس دولػػة أجنبيػػة، وي منحػػ  الحصػػانة القضػػاسية فػػي الػػدو يقضػػ

هو يختمؼ بذلؾ عف المركز القانوني لممبعػوث الدبموماسػي، إذ أنػ   و ،القضاسية في دولت  باعتبارها رسيسزا
ال يتمتر بالحصانة ذاتزػا فػي دولتػ ، بػؿ أنػ   و،يتمتر بالحصانة القضاسية بالنسبة إل  الدولة المستقبمة فقط 

 .2ذلؾ يختمؼ عف مركز رسيس الدولةهو ب يحاكـ عف األعماؿ التي ارتكبزا في الدولة المستقبمة، و
هػػػذ  النظريػػػة ال تصػػػمح لتبريػػػر مػػػا جػػػرى بػػػ  العمػػػؿ فػػػي بعػػػض الػػػدوؿ بػػػاالعتراؼ  لػػػبعض  كمػػػا أف

إنزػػـ لػػـ يعػػدوا يمثمػػوف  الرؤسػػاء السػػابقيف باسػػتمرار تمػػتعزـ بحصػػاناتزـ عمػػ  الػػرغـ مػػف تػػركزـ لمناصػػبزـ و
فقػػػدت هػػػذ  النظريػػػة أهميتزػػػا فػػػي العصػػػر الحاضػػػر، ألنزػػػا تعتبػػػر غيػػػر كافيػػػة لتفسػػػير ، عمػػػ  ذلػػػؾ 3دولزػػػـ

ة اإلعفػاءات التػي يتمتػر بزػا بالنسػػب إذ أنزػا ال تفسػر إال الدولػة ،حصػانات المختمفػة التػي يتمتػر بزػا ممثػؿ ال
 .4ر حصانت  خارج نطاؽ عمم ألعمال  الرسمية، لكنزا ال تفس

هػػػذ  النظريػػػة تمامػػػا فػػػي مجػػػاؿ تبريػػػر  اسػػػتبعادأنػػػ  ال يمكػػػف  Preussفقػػػد ذكػػػر األسػػػتاذ  مػػػر ذلػػػؾ
يمكػف تبريرهػا   -رسػمية كانػت أـ خاصػة -حصانة كافػة األعمػاؿ الدبموماسية ألف االمتيازات والحصانات 

 أف  Fauchille فػػػػي هػػػػذا المجػػػػاؿ يقػػػػوؿ الفقيػػػػ  ، و5بإدمػػػػاج هػػػػذ  النظريػػػػة مػػػػر نظريػػػػة ضػػػػرورات الوظيفػػػػة
 .6في ممارسة وظيفت  الضروري استق ل الحصانات الدبموماسية لزا صفة الممثؿ التمثيمية، بمعن  

أساسا قانونيػة وحيػدا لتبريػر حصػانة رسػيس  األسباب ال يمكف لنظرية الصفة التمثيمية أف تكوفلزذ  
ؿ لنظريػػة المصػػمحة  الوظيفيػػة، لتعتبػػر جػػزء مكمػػ اعتبارهػػابػػؿ يمكػػف  اسػػتبعادهاهػػذا ال يعنػػي  إال أف ،الدولػػة

غػػػرض منػػػ  ضػػػماف  و ،خػػػاص لػػػرسيس الدولػػػة يسػػػتند إلػػػ  صػػػفت  التمثيميػػػةالحصػػػانة بػػػذلؾ مركػػػز قػػػانوني 
بزػذا وسػيمة لضػماف د الحصػانة القضػاسية الجزاسيػة تعػ الفعػاؿ لموظػاسؼ الدوليػة، و أداء والممارسة المسػتقمة 

لػػيس لممصػػمحة  رة لممصػػمحة الوظيفيػػة، وثيميػػة الدوليػػة، فالحصػػانة هنػػا مقػػر أداء رسػػيس الدولػػة لوظاسفػػ  التم
 الخاصة لممثؿ الدولة. 

                                                             
اإلمتيازات الدبموماسية، الطبعة الثانية، دار العمـ لمم ييف  نظاـ الحصانات و عمي حسيف الشامي، الدبموماسية، نشأتزا وتطورها و  1

 .450، ص 1994بيروت، لبناف 

 .56جر السابؽ، ص سزيؿ حسيف الفت وي، الحصانة الدبموماسية لممبعوث الدبموماسي، المر   2

 .242، ص سيد  محمد مصطف ، المرجر السابؽأيمف   3

 وزير، عماف، األردفالت غازي حسيف صباني، الدبموماسية المعاصرة "دراسة قانونية"، الطبعة األول ، الدار العممية الدولية لمنشر و  4
 .                  54، ص 2002

 .9المرجر السابؽ، ص  وليد خالد الربير ، – 

 .28خير الديف عبد المطيؼ محمد، المرجر السابؽ، ص  5

 .30، ص رحاب شادية، المرجر السابؽ  6
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عمى تـوازن العالقـات  الوظيفة الدولية لمحفاظ تتفرضو مقتضيا امتيازالحصانة القضائية الجزائية  عا:راب
 الدولية

التػي وجزػت إلػػ  النظريػات السػابقة إلػ  نشػػوء نظريػة مقتضػيات الوظيفػة أو نظريػػة  االنتقػاداتت أد
أسػػػاس الحصػػػانة هػػػو تمكػػػيف الممثػػػؿ الدبموماسػػػي مػػػف  مػػػؤدى هػػػذ  النظريػػػة هػػػو أف ولوظيفيػػػة، المصػػػمحة ا

 باسػػػمزاالتحػػػدث  فتمثيػػػؿ الدولػػػة المعتمػػػدة و  ،1مسػػػاعدت  عمػػػ  أداء عممػػػ  بػػػدوف عواسػػػؽ مباشػػػرة مزامػػػ ، و
مػػر مػػا يسػػتتبع  ذلػػؾ مػػف عػػدـ  ،يسػػتمـز بالضػػرورة تمتػػر الدبموماسػػي بقػػدر مػػف الحريػػة فػػي ممارسػػة وظاسفػػ 

فالحصػانة  ،2ةحػدود مػا تسػتمزم  مقتضػيات الوظيفػ لمعتمػد لػديزا فػيإخضاع  ل ختصاص المحمي لمدولػة ا
الحصػػانة بزػػذا المعنػػ  تنقضػػي بانتزػػاء هػػذ  و  ،لػػيس لفاسػػدة الممثػػؿ الشخصػػية هنػػا مقػػررة لموظيفػػة ذاتزػػا و

 .3الوظيفة
      وجػػػػودا  -االمتيػػػازات الدبموماسػػػية يػػػرتبط  ترتيبػػػا عمػػػ  ذلػػػؾ فػػػإف تمتػػػر الدبموماسػػػي بالحصػػػانات و

بمقتضػيات الوظيفػة الدبموماسػػية ذاتزػا، فزػي السػػبب المباشػر إلضػفاء هػػذ  الحمايػة عمػ  شػػخص  -عػدما و
بػؿ هػو  ،، فالغرض مف الحصانات لػيس تمييػز أفػرادالدبموماسي حت  يستطير أداء مزاـ الوظيفة بكؿ حرية

نات لرؤسػاء الػدوؿ ، فمػنح حصػا4تأميف أداء البعثات الدبموماسية ألعمالزػا عمػ  أفضػؿ وجػ  كممثمػة لػدولزا
، فالحصػػانة القضػػاسية الدوليػػة ير األعمػػاؿ الداخميػػة ورض تسػػزيؿ القيػػاـ بعممزػػـ فزػػي ضػػرورة لسػػيكػػوف بغػػ

 .5قررت لرسيس الدولة لتمكين  مف أداء وظيفت  عم  أحسف وج 
ؿ مػػف الواليػػة القضػػاسية الجناسيػػة األجنبيػػة يػػدفر إلػػ  التسػػاؤؿ إف بحػػث أصػػؿ حصػػانة مسػػؤولي الػػدو 

التػي يؤديزػا حوؿ أساسزا، فزؿ تستمد الحصانة مف الضػرورة الوظيفيػة فقػط، أي هػؿ تػرتبط حصػرا بالمزػاـ 
الجانػػػب الػػػوظيفي لػػػيس وحػػػد  الجانػػػب المزػػػـ، بػػػؿ كػػػذلؾ عمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ، كػػػوف  مسػػػؤولو الػػػدوؿ؟ أـ أف

تشػػارؾ عمػػػ  قػػدـ المسػػاواة مػػر دوؿ أخػػػرى فػػي إطػػار الع قػػػات ولػػػة ذات سػػيادة المسػػؤوؿ يتصػػرؼ باسػػـ د
 6الذي لجمير الدوؿ المصمحة في الحفاظ عمي ؟ ،الدولية في ضماف االستقرار

                                                             
 1994منشورات الجامعة المفتوحة، د.ط،  عبد األمير عبد العظيـ العكمي، القانوف الدولي العاـ، الجزء الثاني،  –عدناف ط  الدوري  1
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2
 charles Rousseau, Droit international public, Tome IV, les relations internationales, sirey, Paris  

1980 ,P 175.  

 - Philipe cahier, le droit diplomatique contemporain, publication de l’institut universitaire de Hautes 

études internationales, N° 4, Genève, Paris, 1962 ,P 185. 
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مقتضػػػيات الوظيفػػػة  الفقزػػػي الحػػػديث إلػػػ  الجمػػػر بػػػيف نظريتػػػي الصػػػفة التمثيميػػػة و االتجػػػا يػػػذهب 
 .1الدبموماسية بالمعن  الواسر االمتيازات ويا لتبرير الحصانات فالنظريتاف معا تقدماف أساسا قانونيا واف

أنزػػا قػػد جمعػػت بػػيف النظريػػة  1961 قػػات الدبموماسػػية لعػػاـ اتفاقيػػة فينػػا لمعيستشػػؼ مػػف قػػراءة ديباجػػة  و
الحصػػانات لػػيس  المزايػػا و ي تبريػػر الحصػػانة، حيػػث نصػػت عمػػ  أفنظريػػة مقتضػػيات الوظيفػػة فػػ النيابيػػة و

البعثات الدبموماسية بوصفزا ممثمة لمدوؿ لمقيػاـ بمزامزػا عمػ  أكمػؿ  تمييز أفراد و إنما تمكيفض منزا الغر 
مػف  ممثميزػامػف خػ ؿ حمايػة  ،بػيف الػدوؿقػات  سبب وجود الحصانات يتمثؿ فػي تسػزيؿ الع أي أف، وج 

 .  2الم حقات التي قد تؤثر عم  عممزـ
نتيجػة لكػوف هػؤالء يمثمػػوف  فػي القػانوف الػدولي هػيالخاصػة لرؤسػاء الػدوؿ  االمتيػازات وفجممػة الحصػانات 

نتيجػػػة لكػػػونزـ يقومػػػوف  المجتمػػػر الػػػدولي ككػػػؿ، و ؿ األخػػػرى ويعبػػػروف عنزػػػا أمػػػاـ الػػػدو  ات سػػػيادة ودوال ذ
الخطػػػورة، درجػػػة يتحػػػتـ معزػػػا تػػػوفير الجػػػو الم سػػػـ  اختصاصػػػات تبمػػػ  درجػػػة مػػػف الحساسػػػية و بوظػػػاسؼ و

 .3معوقات لزذا األداء غوط وألداسزا دوف ض
طبيعيػػا لنظريػػػة احتػػػراـ المسػػػاواة بػػيف الػػػدوؿ ذات السػػػيادة باعتبػػػار  أحػػػد  امتػػػدادتعتبػػر هػػػذ  النظريػػػة 

ر ال يمكػف أف تمػارس دولػة عمػ  بمبػدأ قػانوني مسػتق، فواسػتفاليا  اتفاقيػةالمبادئ األساسية التػي جػاءت بزػا 
 .(Par in parem non habet imperium)التي تعادلزااختصاصزا القضاسي اتجا  نظيراتزا مف الدوؿ 

حصانة الممؾ أماـ المحاكـ األجنبية هي نتيجػة لحصػانة الدولػة ذاتزػا فػي ممارسػة سػيادتزا  لؾ فإفنتيجة لذ
اعتبػر ذلػؾ محاولػة إال  جنبية بمحاكمة ممػؾ أجنبػي ، وفي القانوف الدولي، إذ ال يجوز أف تقـو المحاكـ األ

 .4نبية ذات سيادة تتجسد في ذات الممؾلمحاكمة دولة أج
، ممػا يعنػي قد يكوف مػف المناسػب أف نطمػؽ عمػ  نظريػة ضػرورات الوظيفػة "الوظيفػة المتبادلػة"  و

ذلػؾ لمػرد عمػػ  مػا ذهػػب  ، و5فػػي إطػار كفالػة أمػػف الدولػة القػػومي ةلموظػػاسؼ الدبموماسػي كفالػة األداء الفعػاؿ
ف حػدود مػنح الحصػانات، هػؿ تمػنح حصػانات بحيث أنزا لػـ تبػيالنظرية غامضة، هذ   إلي  البعض مف أف

متيػػازات اال ف الدولػػة التػػي تمػػنح الحصػػانات ونسػػبية أو مطمقػػة، كمػػا أنزػػا لػػـ تضػػر فػػي االعتبػػار مسػػألة أمػػ
 .6لرؤساء الدوؿ األجانب

                                                             
 .134 -133ص ،أحمد ابو الوفا، قانوف الع قات الدبموماسية والقنصمية، المرجر السابؽ   1
 . 149شة راتب، التنظيـ الدبموماسي والقنصمي، المرجر السابؽ، ص عاس -

لشرطة ، العدد السابر والعشروف أمجد أنور، الحصانة أحد التحديات التي تواج  المحكمة الجناسية الدولية، مجمة مركز بحوث ا  2
 .456، ص2005 ،أكاديمية مبارؾ لألمف، مصر

 .191، ص السابؽ بد المطمب الخشف، المرجرمحمد ع  3

 .56ص المرجر السابؽ، في القانوف الدستوري ،  صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و  4

 .50خير الديف عبد المطيؼ محمد، المرجر السابؽ، ص    5

 .55، ص سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ أيمف  6



48 
 

ولػػػػة ت األمػػػػف القػػػػومي لمدفػػػػالتمتر بالحصػػػػانة اسػػػػتجابة لمتطمبػػػػات الوظيفػػػػة رهػػػػف بالمقابمػػػػة بػػػػاحتراـ مقتضػػػػيا
اسػػتمرار الع قػػات الدوليػػة كفػػرض مكمػػؿ إلتمػػاـ نظريػػة  ضػػرورة تػػأميف اسػػتقرار و األجنبيػػة، بػػذلؾ اعتبػػرت

 الضرورة الوظيفة.
تبرير الحصػانة القضػاسية الجزاسيػة اسػتنادا إلػ  ضػرورة حمايػة األجزػزة  ذهب جانب مف الفق  إل  و

محاكمػة رسػيس دولػة مػف  ذلػؾ ألف و السػممية الدوليػة،حفػظ الع قػات التمثيمية الدولية، باعتبارها مف أدوات 
يمكػػػف أف يزػػػدد  بػػػيف الدوليػػػة، و طػػػرؼ محػػػاكـ أجنبيػػػة يمكػػػف أف يػػػؤدي إلػػػ  زعزعػػػة اسػػػتقرار الع قػػػات مػػػا

 .1الع قات السممية ما بيف الدولية
 تػ  فػي ضػماف االسػتقرار فػي الع قػاتار ي القػانوف الػدولي العرفػي يجػد مبر فمبدأ الحصانة الراسا فػ

 مبػػدأ المعاممػػة بالمثػػؿ  ضػػي وأيضػػا فػػي فكػػرة الترا كفالػػة أداء الدولػػة مزامزػػا عمػػ  نحػػو فعػػاؿ، و و ،الدوليػػة
يمكف أف اسية التي تحركزا دوافر سياسػية، فػجز ما في ضوء الحاجة ال زمة إل  إزالة خطر اإلجراءات الالسي

بػػذلؾ  وي الع قػػات الدوليػػة،  فػػات خطيػػرة فػػيػػؤدي فػػرض قيػػود ال موجػػب لزػػا عمػػ  الحصػػانة إلػػ  نشػػوء خ
إيجػاد تػوازف فػي هػذا المجػاؿ ما في ضوء التطورات المعاصرة في القانوف الدولي يكوف مف الضروري، السي

هذ  االعتبارات تصطدـ أكثر فػأكثر بصػي  أخػرى  ، غير أف2بيف شت  االعتبارات المتعمقة بالسياسة العامة
حسػػف سػػير الع قػػات الدوليػػة التػػي  العقػػاب مػػف جزػػة، و مػػفدد الػػدوؿ فػػي محاربػػة إفػػ ت الرؤسػػاء مثػػؿ تػػر 
 .3ؿة هذا التوازف متروؾ لتقدير الدو تبق  مسألة إقام و ب حصانة مطمقة مف جزة أخرى،تستوج

بػػد مػػف وضػػر أسػػاس قضػػاسية الجزاسيػػة لرؤسػػاء الػػدوؿ الألجػػؿ تبريػػر الحصػػانة الو خمػػص إلػػ  أنػػ  ن
الفقزيػة التػي قيمػت بشػأف تفسػير الحصػانة، ذلػؾ أنػ  ال يمكػف أف قانوني جامر تتكامؿ في  مجمؿ النظريػات 

المقػػػرر  و ،نعتمػػػد عمػػػ  أسػػػاس وحيػػػد لتبريػػػر المعاممػػػة الجزاسيػػػة الخاصػػػة التػػػي يسػػػتفيد منزػػػا رؤسػػػاء الػػػدوؿ
 امتيػػػػازلتعتبػػػر الحصػػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػػة بػػػذلؾ  ،بموجػػػب القػػػانوف الػػػػدولي العرفػػػي التقميػػػػدي أو الحػػػديث

تمثيميػة الدوليػة تشػخيص  و،قضاسي تفرض  المصمحة الوظيفية لضماف أداء رسيس الدولػة لوظاسفػ  الداخميػة 
لمجوانػػب السػػمبية  درء الع قػػات الدوليػػة،تػػوازف فػػي المقابمػػة بضػػرورة الحفػػاظ عمػػ  الرهػػف ب لسػػيادة الدولػػة و

ضػػمانا لشػػرعية  و،ألجػػؿ توسػػير مجػػاؿ الحصػػانة  ،ةلفكػػرة المجاممػػة الدوليػػ اتغميبػػ ، ولمبػػدأ المعاممػػة بالمثػػؿ
 االحتجاج بزا.

 
 
 

                                                             
 . 55، ص ،المرجر السابؽفي القانوف الدستوري  ولة في القانوف الدولي والمركز الجزاسي لرسيس الدصاـ إلياس،   1

 ية العامة، الدورة السادسة وستوفحصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية األجنبية، الفصؿ السابر، الوثاسؽ الرسمية لمجمع  2
 .291ص ،129، الفقرة 2014( A/10/66) 10الممحؽ رقـ 

 .73المرجر السابؽ، ص سوسف أحمد عزيزة،   3
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 الطبيعة القانونية لمدفع بالحصانة القضائية الجزائية: الفرع الثاني

ال  تتمتػر الػػدوؿ بسػمطات مطمقػػة عنػػد صػياغتزا لمقواعػػد المنظمػػة ل ختصػاص القضػػاسي الػػدولي، و 
ناشػػسة عػػف معاهػػدات ثناسيػػة وجماعيػػة، أو مػػا يفرضػػ   التزامػػاتيقيػػدها سػػوى مػػا تمتػػـز بػػ  الدولػػة نفسػػزا مػػف 

القيػود التػي  فر بالحصػانة القضػاسية مػف أهػـيعتبػر الػد و دولي العاـ غير االتفاقي مف قيػود،عميزا القانوف ال
 المنظمػػة ل ختصػػاص القضػػاسي الػػدولييفرضػػزا القػػانوف الػػدولي العػػاـ عمػػ  حريػػة الدولػػة عنػػد سػػنزا القواعػػد 

الػػدولي متعارضػة مػػر هػػذ   باالختصػاصبعػدـ صػػياغة قواعػد متعمقػػة  االلتػػزاـالدولػة فزػو يضػػر عمػ  عػػاتؽ 
 .1الحصانة

ؿ بوجػوب أو فيما يتعمػؽ بحصػانات مسػؤولي الػدو  تتصؿ إحدى المساسؿ اإلجراسية األولية التي تثار
، أو في حالػة الوجػوب مػف لػ  الحػؽ فػي القيػاـ بػذلؾ )الفػرد أو حكومتػ  بالحصانة، و االحتجاجعدـ وجوب 

  (، فمػػػف جزػػػة يتبنػػػ  الػػػبعض الموقػػػؼ الػػػذي يػػػرى أفحكومػػػة دولػػػة المحكمػػػة، أو القاضػػػي مػػػف تمقػػػاء نفسػػػ
ر لتمػػؾ الحصػػانة، دوف االحتجػػاج بالحصػػانة غيػػر ضػػروري ألنػػ  مػػف المفتػػرض أف تسػػري فػػي غيػػاب أي رفػػ

 بزػا تجػاجاالحتحريػؾ حالػة الحصػانة عػف طريػؽ  بعبػارة أخػرى بػدؿ أي حاجة محددة إل  االحتجاج بزػا، و
بالنسػػػبة لػػػرسيس الدولػػػة الػػػذي يشػػػغؿ  و ،ذلػػػؾ برفعزػػػا مػػػا يتطمػػػب التحريػػػؾ هػػػي حالػػػة عػػػدـ الحصػػػانة و فػػػإف

 .2قاطعةربما  قرينة الحصانة مطمقة و منصب  تكوف

فػػػي مواجزػػػة الواليػػػة  اختمػػػؼ الفقػػػ  بشػػػأف مسػػػألة تحديػػػد طبيعػػػة الػػػدفر بالحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة
 اتجػػاهيفد رسػػيس الدولػػة، حيػػث انقسػػـ إلػػ  لمنػػر تحريػػؾ إجػػراءات القضػػاسية ضػػة اسيػػة األجنبيػػالقضػػاسية الجز 

 اسػتنادافيرى أن  دفر بعػدـ قبػوؿ الػدعوى األخر القضاسي )أوال( ، أما  االختصاصيعتبر  دفر بعدـ أحدهما 
 .)ثانيا(إل  صفة المدع  عمي  

 

                                                             
 .191ص  ،سزيؿ حسيف الفت وي، الحصانة الدبموماسية لممبعوث الدبموماسي، المرجر السابؽ  1
 .258، ص كماؿ بياع خمؼ، المرجر السابؽ -

-Bauer Hubert, Compétence judiciaire  internationales des Tribunaux civil Français et allemands, 

étude compare Thèse. Dalloz, Paris, 1965, PP 166-167. 
 

أن  ينبغي لممحاكـ أف تثير الدفر بالحصانة ما لـ تكف حكومة مسؤوؿ الدولة قد رفعتزا de cara في هذا الصدد ي حظ دي كارا  و  2
ضمنيا مف هذ  الحجة  يمكف أف يفزـ يترؾ لممحكمة أف تقرر بنفسزا ما إذا كاف الرسيس تحؽ ل  الحصانة أـ ال، و بشكؿ صريح، و

أن  حت  عندما ال يحتج الفرد أو حكومة هذا الفرد بالحصانة، فإن  يجوز مر ذلؾ لحكومة دولة المحكمة أو المحكمة مف تمقاء نفسزا 
 .مف جزة أخرى يعتبر البعض أن  يجب عم  أحد األطراؼ تحديد أف يحتج بالحصانة كي تسري إثارة مسألة الحصانة، و

الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، مذكرة مف األمانة العامة، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، لجنة القانوف  حصانة مسؤولي-
 .186-185 -184ص ، 216و  215فقرة  ،(A/CN. 4/596، وثيقة رقـ )جنيؼ،2008الدولي، الدورة ستوف، 
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 االختصاصالدفع بالحصانة القضائية الجزائية ىو دفع بعدم  :أوال

  ؿ األجنبيػػة لػػ  دراسػػة الحصػػانات القضػػاسية لمػػدو مصػر إ يػذهب الػػرأي الػػراجح فػػي الفقػػ  فػػي فرنسػػا و 
لػػذلؾ فػػإنزـ  ممثميزػػا الدبموماسػييف ضػػمف المبػادئ الخاصػػة باالختصػاص القضػػاسي الػدولي، و رؤسػاسزا و و

 .1يعتبروف الحصانة القضاسية قيد عم  االختصاص الدولي لممحاكـ الوطنية

التػي يكػوف  كؿ المنازعات المعروضة أماـ القضاء المحمػي لمدولػة المعتمػد لػديزا، و االتجا  يرى أفإف هذا 
التػي يجػب عميزػا  ، و2الشخص المتمتر بالحصانة طرفا فيزا تخػرج مػف نطػاؽ اختصػاص المحػاكـ الوطنيػة

 .3واليتزا بنظر هذ  الدعوى مت  دفر أمامزا بذلؾ بانتفاءفي هذ  الحالة أف تحكـ 

رسيسػػػػػزا أو ممثمزػػػػػا  ح أف تػػػػػرؾ الدولػػػػػة لممنازعػػػػػات التػػػػػي تكػػػػػوف دولػػػػػة أجنبيػػػػػة أويتضػػػػػاء عميػػػػػ  بنػػػػػ
  ألنزػػػػا ال تممػػػػؾ سػػػػمطة القضػػػػاء فيزػػػػا لكػػػػف ع  عميػػػػ  فيزػػػػا ال يكػػػػوف بمحػػػػض إرادتزػػػػا، والدبموماسػػػػي مػػػػد

 لكنزػا قيػدا عمػ  فالحصانة القضاسية ليست مجرد قيػد عمػ  قواعػد االختصػاص الػدولي لممحػاكـ الوطنيػة، و
 .4سمطة الدولة في القضاء وفقا لمبادئ القانوف الدولي العاـ

القيػػد المفػػروض عمػػ  الدولػػة بخصػػوص الحصػػانات  القضػػاسية فػػي  يػػذهب جانػػب مػػف الفقػػ  إلػػ  أف
  بوسػػر تمػػؾ الدولػػة أف تصػػدر تشػػريعا دوف أنػػ لكػػف بمحػػض إرادتزػػا، و بػػرا عنزػػا والقػػانوف الػػدولي لػػيس ج

ال يمكػػػػف التػػػػدخؿ إللغػػػػاء التشػػػػريعات  و لقضػػػػاسية،الخاصػػػػة بالحصػػػػانات امراعػػػػاة ألحكػػػػاـ القػػػػانوف الػػػػدولي 
 .5المخالفة حيث ال يكوف بوسر الجماعة الدولية إال توقير الجزاء عم  تمؾ الدولة

عػدـ اختصػاص المحػاكـ  نػوعي، أي أف اختصػاصيمكف تكييؼ عػدـ االختصػاص هػذا بأنػ  عػدـ 
 إلػ  طبيعػة الرابطػة القانونيػة محػؿ النػزاع بالحصانة يرجػرالوطنية بنظر الدعاوى التي ترفر عم  مف يتمتر 

خاصػا بػرسيس دولػة  فكؿ دعوى يكوف موضوعزا عم  مف أعماؿ السمطة العامة أو عم  الزمػا لموظيفػة و
   6.أو ممثؿ دبموماسي، تعتبر دعوى غير داخمة في اختصاص المحاكـ الوطنية
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دوف أي اعتبػػار  يتمتػر بزػػا الشػخص لصػفت  ود حصػػانة مطمقػة لكػف الحصػانة القضػاسية هنػػا لػـ تعػ
       شػػػخص المتمسػػػؾ بزػػػا مقيػػػدة، ال يسػػػتفيد منزػػػا ال ية وبػػػؿ أصػػػبحت الحصػػػانة فػػػي هػػػذ  الحالػػػة نسػػػبآخػػػر، 

ؼ محػؿ المنازعػة المرفػوع عنزػا الػدعوى أمػاـ القضػاء الػوطني تصػرفا التصػر كاف  إذا المقررة لصالح  إال و
   مطة العامػػة، أي التصػػرفات الصػػادرة عػػف ممثمػػي الدولػػة األجنبيػػة صػػدر بصػػدد القيػػاـ بعمػػؿ مػػف أعمػػاؿ السػػ

صفة الشػخص المتمتػر بالحصػانة، ال تػأتي  عم  هذا النحو فإف ، و1نوف العاـو يتبعوف بشأنزا أساليب القا
  ع  عميػ أف نكوف بصدد دفر بعدـ قبػوؿ الػدعوى لػيس بػالنظر لصػفة المػد في المرتبة األول ، بحيث يمكف

 .2كون  يتصؿ بعمؿ الوظيفي بؿ بالنظر لنوع المنازعة و

حيػث يقػوؿ فػي حػاؿ ارتكػاب الممثػؿ الدبموماسػي جريمػة فػي   Satow يساند هػذا الػرأي الفقيػ  سػاتو
حاكمتػػػ ، أو معاقبتػػ ، أو اتخػػػاذ أي إجػػػراء ة، فػػ  يكػػػوف مػػف اختصػػػاص المحػػػاكـ الوطنيػػة متقبمالدولػػة المسػػػ

 .3 ضد

أحكػػػاـ القضػػػاء الفرنسػػػي إلػػػ  تكييػػػؼ الػػػدفر بالحصػػػانة بأنػػػ  عػػػػدـ  بعػػػضذهبػػػت فػػػي هػػػذا الشػػػأف 
فالػػدعاوى التػػي تػػدخؿ فػػي نطػػاؽ الحصػػانة تعتبػػر خارجػػة عػػف حػػدود السػػمطاف اإلقميمػػي  إقميمػػي، اختصػػاص
     ي ينتمػػي إليزػػا مػػف يتمتػػر بالحصػػانةفتمػػؾ الػػدعاوى يخػػتص بزػػا أصػػ  قضػػاء الدولػػة التػػ الوطنيػػة،لممحػػاكـ 

 .4ولة لنظر تمؾ الدعوىاكـ الوطنية خارج حدود إقميـ الدالمح اختصاصبالتالي ال يمتد  و

عػػدـ خضػػوع  لمقػػانوف و القضػػاء  التػػي تعنػػي ـ االعتػػداد بالحصػػانة القضػػاسية لػػرسيس الدولػػة ويػػت و
جػنح أو  د جميػر الجػراسـ العاديػة سػواء كانػت جنايػات أومطمقة سواء الداخمي أو الػدولي ضػ اسي بصورةالجز 

لمقػانوف الػداخمي سػواء لدولتػ  عنػدما يرتكبزػا  انتزػاؾد فات المرور، فكؿ هذ  الجراسـ التي تعمخالفات كمخال
 نة قضػاسية تمنػر مػف محاكمتػ أو لدولة أخرى عندما يرتكبزا في الخارج يتمتر بشأنزا بحصػا ،عم  أراضيزا

الصػفة الرسػمية عنػد ارتكػاب يعتد بالحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة بالرغـ مػف تػوافر ال مقابؿ الب و
 .5جراسـ دولية

أو فػػي وقػػت مبكػػر خػػ ؿ  ،المرحمػػة األولػػ  مػػف اإلجػػراءات يجػػب النظػػر فػػي مسػػألة الحصػػانة فػػي
لقضػاسية تػدابير إجراسيػة المراحؿ السابقة لممحاكمة، حت  في الحاالت التي تتخذ فيزا دولة تمارس السمطة  ا
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هػػذا الزػػدؼ  مػػر ذلػػؾ فػػإفيػػذها لػػوال النظػػر فػػي المسػػألة، ف تنفد مسػػؤوؿ مػػا تحػػوؿ الحصػػانة دو اسيػػة ضػػجز 
عػدـ النظػر  شػرير محمػي مناسػب عمػ  الػرغـ مػف أفف تقد يستمـز سػ ، ويصعب تحقيق  مف الناحية العممية

في مسألة الحصانة في مرحمة مبكرة قد يؤدي إل  انتزاكات محتممة ل لتزامات النابعة مف الحصػانة نتيجػة 
 .1عدـ النظر في المسألة

زػا تثيػر مسػاسؿ تتصػؿ بمقبوليػة الػدعوى ألن ،عوىالمطالبػة بالحصػانة فػي بدايػة الػد فمف الضروري 
هنػاؾ قواعػد موضػوعية مختمفػة لمحصػانة يمكػػف  نفسػزا لمػا لزػا مػف أهميػة كبيػرة فػي الممارسػة العمميػة، ألف

 .2ا فيزانصب في الدولة أو مسؤوال سابقمللكوف الفرد المعني مسؤوال متقمد أف تنطبؽ تبعا 

يػة هػػو دفػػر بعػدـ االختصػػاص، ذلػػؾ الػدفر بالحصػػانة القضػػاسية الجزاس لقػد انتقػػد االتجػا  القاسػػؿ، بػػأف
أي عػدـ قػدرة القاضػي  ،الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية مختمفا عف الدفر بعدـ االختصاص القضػاسي أف

محكمة غير مختصة أصػ ، بػؿ  ماـالفصؿ في مساسؿ معينة، ف  حاجة لمتمسؾ بالحصانات الدبموماسية أ
ـ أمػػاـ محػاكـ جزاسيػة تنعقػد لزػا الواليػػة القضػاسية فػي ظػروؼ العاديػة بنظػػر إف الػدفر بالحصػانة القضػاسية يػت

يفرضػػ   اسػػتثناسياسػػببا مػػا الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة إال  و ي الػػدوؿ األجنبيػػة،الجريمػػة المنسػػوبة إلػػ  ممثمػػ
د اخػػت ؼ هػػذا مػػا يؤكػػ ،و3القػػانوف الػػدولي يجعػػؿ المحػػاكـ األجنبيػػة عػػاجزة عمػػ  ممارسػػة هػػذا االختصػػاص

 فكرة الحصانة القضاسية كقيد عم  سمطة الدولة في القضاء عف المفزـو التقميدي ل ختصاص القضاسي.

فزي تبػدو عمػ  أقػؿ  مباشرا عم  االختصاص لقضاسية ال تمثؿ قيدا أو استثناءإذا كانت الحصانة ا
مػػف واليػػة أو سػػمطة  تحقػػؽ االنتفػػاء أصػػ  عػػف طريػػؽ الحػػدباشػػر لػػ  حيػػث سػػبؽ أف مالفػػروض كنفػػي غيػػر 

الػدفر بالحصػانة القضػاسية ال يمثػؿ دفعػا بعػدـ االختصػاص الػدولي لممحػاكـ  ذلػؾ فػإف، عمػ  4القضاء ذاتزػا
ة القضػاسية هػو الػدفر بالحصػان اسؿ، بأفإنما ل  طبيعة خاصة تفرض التعرض ل تجا  الثاني الق و الوطنية،

 عوى القضاسية.دفر بعدـ قبوؿ الد

 عوىة القضائية ىو دفع بعدم قبول الدثانيا: الدفع بالحصان

الػدفر بالحصػانة القضػاسية ال يتعمػؽ بػالحؽ  بعػض أحكػاـ القضػاء إلػ  أف الفقػ  و يذهب جانب مػف
كمػا هػو الحػاؿ بالنسػبة  يتعمػؽ بػإجراءات الخصػومة،ال  عيا، وف  يعتبػر بػذلؾ دفعػا موضػو  ،موضوع النزاع

جعمػ  ال التػي ت ، وعميػ ع  لكنػ  يتعمػؽ بصػفة المػد االختصػاص و مف بينزا الػدفر بعػدـ لمدفوع الشكمية، و
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لػذلؾ فزػو يتوسػط  و ،عي فػي رفػر دعػوا  أصػ  مي، فزو يرتبط بذلؾ بمدى حؽ المػديخضر لمقضاء اإلقمي
 .1هذا هو مركز الدفر بعدـ القبوؿ في القانوف الداخمي و،الدفوع الموضوعية  بيف الدفوع الشكمية و

 2االحتجػػػػاج بالحصػػػػانة القضػػػػاسية هػػػػو دفػػػػر إجراسػػػػي بعػػػػدـ قبػػػػوؿ الػػػػدعوى يػػػػرى الػػػػرأي الػػػػراجح بػػػػأف
يمكػف رفػر الػدعوى عميػ  نظػرا لعػدـ لػذلؾ ال  فالشخص الذي يتمتر بالحصانة ال يتوفر في  شػرط الصػفة، و

ع  عميػ  المتمتػر مػف تمقػاء نفسػ ، كمػا يسػتطير المػد عم  القاضي أف يقضي بذلؾ ساسا، وعوى أقبوؿ الد
لو كاف ذلؾ بعػض التعػرض لمموضػوع كػوف  حت  و ،3عوىف يدفر ب  أي مرحمة مف مراحؿ الدبالحصانة أ

 4.المسألة هنا تتعمؽ بالنظاـ العاـ

 الخاصػػة بالػػػدفر بالحصػػانة القضػػػاسية ؿ هػػػذا الجانػػب مػػػف الفقػػ  فيمػػػا اتجػػ  إليػػػ  بالمعاممػػة اإلجراسيػػػة اسػػتد و
 تبار  دفعػا بعػدـ االختصػاص الػوالسيح اعف  يص ،الخضوع لمقضاء العادي ن  وفحيث أن  يجوز التنازؿ ع

 .5حيث ال يجوز التنازؿ عف ذلؾ االختصاص ألن  يكوف متعمقا بالنظاـ العاـ

فر بعػدـ االختصػاص الدفر بالحصانة القضاسية مػف الػد اقتربنا بذلؾ مف تكييؼ لو فرض و وحت  
بميعػاد إبػداء هػو المتعمػؽ  أال و ،المحمي حيث يجوز لمخصـو التنازؿ عن ، فإنػ  يوجػد فػارؽ جوهريػا بينزمػا

القضػاسية عػدـ االختصػاص المحمػي قبػؿ التحػدث فػي موضػوع الػدعوى الدفر حيث أن  البد مف إبداء الدفر ب
اسػػ  الػػذي يجػػوز إبد هػػذا مػػا ال يشػترط فػػي الػػدفر بالحصػػانة القضػػاسية، و قبػؿ أي نػػوع آخػػر مػػف الػػدفوع، و و

ؿ عنػػػ  بمجػػػرد التحػػػدث فػػػي موضػػػوع الػػػدعوى حيػػػث ال يثبػػػت التنػػػاز  ،عوىفػػػي أيػػػة مرحمػػػة تكػػػوف عميزػػػا الػػػد
 .6ف وجود قرينة عم  ذلؾ التنازؿد مإنما الب القضاسية و

الصػػفة القاعػػدة الجزاسيػػة تتضػػمف شػػرط سػػمبي يعمػػؽ تطبيقزػػا عمػػ  شػػرط انعػػداـ  فيرجػػر ذلػػؾ إلػػ  أ
  اسية ال يتعمػػؽ باالختصػػاص القضػػاسيموضػػوع الحصػػانة قضػػ عميػػ  فػػإف الدبموماسػػية فػػي شػػخص المػػتزـ، و
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ي الػػػوطني بعػػػدـ قبػػػوؿ الفصػػػؿ فػػػي القاضػػػيترتػػػب عميػػػ  إلػػػزاـ  وإنمػػػا يتعمػػػؽ بممارسػػػة هػػػذا االختصػػػاص،  و
 .1نظرها بصورة عادية اتجا  األشخاص الذيف ال تتوفر فيزـ الصفة التمثيمية الدوليةبعوى التي يختص الد

د دفعػا بعػدـ االختصػاص الػدولي لممحػاكـ يمكف القوؿ بأف الدفر بالحصػانة القضػاسية ال يعػانط قا مف هذا 
عوى لرفعزػا فػي مواجزػة شػخص ال يخضػر لسػمطة القضػاء الػوطني الػد إنما هو دفر بعدـ قبوؿ نية، والوط
 .2ابتداء

طريقػة اعت سػ  لمحكػـ فإذا تحققت في الشخص صفة رساسة الدولة وقػت ارتكػاب الجريمػة أيػا كانػت 
سػػواء كػػاف حكمػػ  جمزػػوري أـ  ، وانقػػ بالػػديمقراطي أـ عمػػ  أثػػر ثػػورة أو  الطريػػؽ أي سػػواء باالنتخػػاب و

فزو يظؿ متمتعا بالحصػانة عػف  ،كاف ما يزاؿ في الحكـ أـ ترؾ الحكـ بعد ارتكاب الجريمةسواء  ممكي، و
الجػػراسـ التػػي ارتكبزػػا أثنػػاء فتػػرة حكمػػ ، أـ الجػػراسـ التػػي يرتكبزػػا بعػػد انتزػػاء حكمػػ  فيحػػاكـ بشػػأنزا كػػاألفراد 

عػػدـ بالصػػفة  رتبط وجػػود والحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة لػػرسيس الدولػػة أمػػاـ المحػػاكـ األجنبيػػة تػػف ،3العػػادييف
 الرسمية، إذ تزوؿ بزوالزا عف رسيس الدولة باعتبارها سبب وجودها.

وى يفتػرض وجػود إجػراءات جزاسيػة تػـ تحريكزػا عختصاص أو بعدـ قبوؿ الػدالدفر بعدـ اال غير أف
 القضػاسيةمػف تقريػر قاعػدة الحصػانة هذا ما قد يتعارض أوليا مر الغرض  و مسبقا ضد رسيس دولة أجنبي،

 .4عرقمة أداء مزام  التمثيمية الدولية ولة والدهو تفادي أي إجراء مف شأن  مضايقة رسيس  أال و

ة عممػ ، فزػذا ضػاء الدولػة المعتمػد لػديزا طػوؿ مػدإذا كاف المتمتر بالحصانة معف  مػف الخضػوع لق
خػرؽ قوانينزػا ة لتمكينػ  مػف د رخصػال يعني عدـ احترام  لقوانيف الدولة المسػتقبمية، ذلػؾ أف حصػانت  ال تعػ

عػدـ خضػوع الممثػؿ الدبموماسػي لمقضػاء  و ،5د عنصرا فعاال لتدعيـ الع قات الدوليػةإنما تع أنظمتزا، و و
إف تػ  مػف سػمطاف القػانوف إذا أخػؿ  لمقضاء الوطني في الدولة التي يمارس فيزا مزاـ وظيفتػ  ال يعنػي ذلػؾ

يمكػف مسػاءلت  أمػاـ محاكمزػا عمػا يمتنػر عمػ   ضػاسية، ولواليتزػا الق فزو يظؿ خاضػعا لقػانوف دولتػ  و ب ،
 .6ة نتيجة لحصانت  القضاسيةاء الدولة المستقبمقض

                                                             
1
 Pierre- Marié Dupuy , Droit international , op.cit.   P82.  

 .202د حداد، المرجر السابؽ، ص حفيظة السي  2

 .411حسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص   3

 .49، ص المركز الجزاسي لريس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، المرجر السابؽصاـ إلياس،   4

 ، أطروحة 1961لحرش عبد الرحماف، التعسؼ في استعماؿ الحصانة الدبموماسية في ضوء اتفاقية فيينا لمع قات الدبموماسية لعاـ   5
 .52، ص 2005دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة عنابة، الجزاسر، 

يجب عم  جمير المتمتعيف باالمتيازات    " ا بقولز 1961مف اتفاقية فينا لمع قات الدبموماسية لسنة 1فقرة 41و هذا ما أكدت  المادة 
 ".و الحصانات مر عدـ االخ ؿ بزا احتراـ قوانيف الدولة المعتمدة لديزا وأنظمتزا، ويجب عميزـ كذلؾ عدـ التدخؿ في شؤونزا الداخمية

 .260، ص كماؿ بياع خمؼ، المرجر السابؽ  6
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اجزػػػة مػػػف يتمتػػػػر اسػػػػتمرار  قاسمػػػا فػػػي مو  عوى ولحمػػػوؿ إال مػػػػر التسػػػميـ بوجػػػود حػػػؽ الػػػد  تسػػػتقيـ هػػػذ  افػػػ
      قضػػػاسيةفوجػػػود هػػػذا الحػػػؽ هػػػو الػػػذي يؤسػػػس إمكانيػػػة متابعػػػة المشػػػموؿ بالحصػػػانة ال بالحصػػػانة القضػػػاسية،

تكػػوف الحصػػانة بزػػذ  الصػػورة هػػي مجػػرد ضػػابط أو أسػػموب لتنظػػيـ الواليػػة  و، مقاضػػات  أمػػاـ محػػاكـ بمػػد  و
تقػػر واليػػة  و ،فزػػي تنفػػي واليػػة محػػاكـ الدولػػة الموفػػد إليزػػا ،توزيعزػػا فيمػػا بينزػػا ؿ المختمفػػة وسية لمػػدو القضػػا

خاص المشػموليف بالحصػانة الطمبات التي تقػـو فػي مواجزػة األشػ محاكـ الدولة الموفدة في نظر الدعاوى و
الػدفر بالحصػانة ال يمكػف أف يكػوف  والية القضاسية عم  النحو المتقدـ، فػإفإذ ترتبط الحصانة بال القضاسية،

 .1إال دفعا بانتفاء الوالية القضاسية

لػديزا مػا هػو بالحصانة القضاسية الجزاسية أماـ القضاء المحمي لمدولة المعتمػد الدفر  نخمص إل  أف
هذا فػي حالػة عػدـ احتػراـ هػذ  األخيػرة  إال عمؿ إجراسي، يمكف أف يمجأ إلي  الشخص المتمتر بالحصانة، و

حػػاكـ التػػي تقػػر بػػأف الحصػػانة هػػي قيػػد عمػػ  سػػمطت  القضػػاء الممنوحػػة لجميػػر م لقواعػػد القػػانوف الػػدولي، و
ولػة، لػذلؾ فإنػ  ال يمكػف اعتبػار الػدفر ف نطػاؽ الواليػة العامػة لقضػاء الدعوى مػالدفر بزا يخرج الػد الدولة و

زاسػػػي الخػػػاص لػػػرسيس الدولػػػة الواليػػػة القضػػػاسية يسػػػتند إلػػػ  المركػػػز الج بانتفػػػاءبالحصػػػانة القضػػػاسية إال دفعػػػا 
 .القانوف الدولي العرفي كتسب بموجبالم و ،ر بموجب األنظمة القانونية الداخميةالمقر 

 رة لرئيس الدولةالحصانة القضائية الجزائية المقر المطمب الثالث: أشكال 

ؿ مػػػف المسػػػؤولية انونيػػػة الداخميػػػة فػػػي كثيػػػر مػػػف الػػػدوؿ عمػػػ  إعفػػػاء رؤسػػػاء الػػػدو األنظمػػػة القتػػػنص 
الػػذي  قضػاسي ينصػػرؼ إلػػ  مركػز جزاسػػي خػػاص تكرسػ  دسػػاتيرها، و امتيػػازالمترتبػة عمػػ  أفعػالزـ بمػػنحزـ 

بشػكؿ يكفػؿ لزػـ عػدـ الخضػوع ل ختصػاص  ،ت الوظيفػة تحقيقػا لممصػمحة العامػةيجد ما يبرر  في مقتضيا
ذلػػػؾ لتمػػػتعزـ بحصػػػانة قضػػػاسية جزاسيػػػة داخميػػػة تتمػػػايز طبيعتزػػػا  القضػػػاسي الػػػداخمي لمدولػػػة، و القػػػانوني و

 .وني لرسيس الدولة باخت ؼ طبيعة النظاـ السياسي الساسد في كؿ دولةالخت ؼ المركز القان

ة تمثػؿ فػي الحصػانة الجزاسيػة المقػرر ؿ نػوع مػف الحمايػة القانونيػة الخاصػة تكما يكتسػب رؤسػاء الػدو 
الػػػػدوؿ ء لممركػػػػز الجزاسػػػي الخػػػاص الػػػذي يتمتػػػر بػػػ  رؤسػػػا امتػػػدادالتػػػي تعتبػػػر  و ،بموجػػػب القػػػانوف الػػػدولي

ؿ بػاخت ؼ مصػدرها ية لمحصانة الممنوحة لرؤسػاء الػدو تختمؼ الطبيعة القانون وبمقتض  القانوف الداخمي، 
الحصػانة  و(، المقػررة بموجػب دسػتور كػؿ دولػة )فػرع األوؿلتتمايز أشكالزا بيف الحصػانة الجزاسيػة الداخميػة 

 (.الثاني الجزاسية الدولية المكتسبة بموجب القانوف الدولي العرفي )فرع
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 ل: الحصانة الجزائية المقررة بموجب القانون الداخميالفرع األو

الػػذي يختمػػؼ بػػاخت ؼ طبيعػػة النظػػاـ  و ،الوضػػر القػػانوني لػػرسيس الدولػػة فػػي القػػانوف الػػداخمي  إف
تمػػايز يل ،الجزاسيػة الممنوحػػة لػػرسيس الدولػػةالسياسػي لكػػؿ دولػػة يػػنعكس بصػورة مباشػػرة عمػػ  نطػػاؽ الحصػػانة 

ة مػػػف حيػػػث مػػػدى نظمػػػة الممكيػػػة عػػػف وضػػػع  فػػػي األنظمػػػة الجمزوريػػػمركػػػز  الجزاسػػػي المقػػػرر فػػػي األبػػػذلؾ 
 .1مسؤوليت  الجزاسية

رت اسػػتنادا إليػػ  قػػر  ،وتعتبػػر بعػػض الدسػػاتير الػػدوؿ التػػي تأخػػذ بالنظػػاـ الممكػػي ذات الممػػؾ مقدسػػة 
إف كػػػاف  ؾ )أوال(، غيػػػر أنػػػ  والداسمػػػة لممػػػ مبػػػدأ ال مسػػػؤولية الجزاسيػػػة المطمقػػػة تكػػػريس لمحصػػػانة الكاممػػػة و

فإنػػػػ  اسػػػػتثناء عػػػػف قاعػػػػدة  ،ري أف رسػػػػيس الجمزوريػػػػة غيػػػػر مسػػػػؤوالاألصػػػػؿ فػػػػي دوؿ ذات النظػػػػاـ الجمزػػػػو 
عب، يمكػف كمبػدأ المسػاواة أمػاـ القػانوف خاصػة بتغميػب سػمطة الشػ ،تكريس بمبادئ الديمقراطيػةال مسؤولية 

عمػ   ،صػانت  اإلجراسيػةالقضػاسية الوطنيػة دوف إغفػاؿ حؿ لممتابعػة أمػاـ الجزػات أف يكوف رسػيس الدولػة محػ
تشػػمؿ مػػا  ،مؤقتػػة  ال يسػػتنفد فػػي هػػذا الوضػػر إال مػػف حصػػانة قضػػاسية جزاسيػػة نسػػبية مقيػػدة و الػػرغـ مػػف أنػػ

نطػػػاؽ الوظػػػاسؼ  يصػػػدر منػػػ  أثنػػػاء ممارسػػػت  لوظاسفػػػ  الرسػػػمية دوف أف تمتػػػد إلػػػ  الجػػػراسـ المرتكبػػػة خػػػارج
 الرساسية )ثانيا(.

 بدأ الحصانة المطمقة لرئيس الدولة في األنظمة الممكية المقارنةريس متك أوال:

اقتضػػت طبيعػػة التنظػػيـ السياسػػي لمدولػػة العتبػػارات مسػػتمدة مػػف القػػانوف الػػداخمي ضػػماف اسػػتق ؿ 
ذلػؾ  لػة لػ ، وتمكف مف مباشرة االختصاصػات المخو القضاسية حت  ي رسيس الدولة مف السيطرة التشريعية و

تميػػز القػػوانيف الوضػػعية داسمػػا ، عمػػ  هػػذا األسػػاس 2تأثيرهػػا عميػػ  بػػاقي السػػمطات فػػي الدولػػة وخشػػية تػػدخؿ 
فبينمػا يخضػر األفػراد لمقػانوف ال  بػيف بػاقي األفػراد، رسيس جمزورية و بيف رسيس الدولة األعم  ممكا كاف أو

ال يجػوز أف يخضػر أليػة بالتػالي  و،3أن  السمطة العميا يخضر ل  رسيس الدولة بحجة أن  مصدر القانوف، و
 .4سمطة أخرى هو مصدرها

                                                             
فالنظرية األول  ال ؿ، رؤساء الدو ل الجزاسية حيث يرى بعض الفقزاء أف القوانيف الوضعية تأخذ بنظريات ث ث في تقرير مسؤولية  1

الثانية تجعم  مسؤوال عف بعض  هي ما يطمؽ عمي  مذهب الحصانة المطمقة، و تجعؿ الرسيس مسؤوال عف أية جريمة ارتكبزا، و
 .النظرية الثالثة تجعم  مسؤوال عف كؿ الجراسـ التي يرتكبزا هي ما يسم  بمذهب الحصانة النسبية، و و الجراسـ دوف البعض ااخر،

 .312عبد القادر عودة، المرجر السابؽ، ص 

 .105، ص سؼ مصطف  مقابمة، المرجر السابؽعقؿ يو   2

 .311، ص نفس عبد القادر عودة، المرجر   3
4
 Roger Merle et André vitu, Traité de droit criminel, procédure pénale, Tome 2, 5

e
 édition, cujas, 

paris, 2000, p 74. 
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لػػػؾ اسػػػتنادا إلػػػ  القاعػػػدة الدسػػػتورية                         ذ ففػػػي األنظمػػػة الممكيػػػة يسػػػود مبػػػدأ عػػػدـ مسػػػؤولية الممػػػؾ، و
- the king can do no wrong  - أو  أف يخطػئ أبػدا سػواء فػي حياتػ  عامػةالممػؾ ال يمكنػ   المقػررة أف

الػذي و لعػاـ اإلنجميػزي هذا المبدأ هو أحد المبادئ المسػمـ بزػا القػانوف ا و ،1مصدر السمطاتزو الخاصة ف
يترتػػب  ،و2ذات الممػػؾ مصػػونة ال تمػػس ذلػػؾ ألف و ،مسػػؤوؿ سياسػػيا أو جناسيػػا أو مػػدنيايعتبػػر الممػػؾ غيػػر 

ا النظػر يمكنزػعم  هذ  القاعدة فػي نظػر الفقػ  اإلنجميػزي نتيجتػيف همػا: مػف جزػة أولػ  ال يوجػد أي سػمطة 
كاف التمسؾ بػأوامر  مف جزة ثانية ال يمكف ألي وزا مشمولة بقرينة المشروعة، في تصرفات الممؾ، بما أن

 .3الممؾ مف أجؿ التنصؿ مف مسؤوليت 

ر يباشػ ال يحكػـ، فزػو مجػرد رمػز لوحػدة الدولػة، و رسيس الدولة أو الممؾ في هذا النظػاـ يممػؾ و و
لممػؾ فػي الممؾ ال يعمؿ منفردا فالوزراء هػـ المػذيف يتحممػوف مسػؤولية ا أف سمطات  عف طريؽ وزراس ، حيث

أصػػبح  و، 4ال يحكػػـ لوف عػػف مباشػػرة سػػمطات الحكػػـ الفعميػػة، فالممػػؾ يسػػود وجميػػر أعمالػػ  ألنزػػـ المسػػؤو 
       حكـ هذ  القاعدة، أن  ال يتمتر بأي سمطاف مف لـ يكف متحمؿ تبعػة أعمالػ ، فالسػمطة تػدور مػر المسػؤولية

 .5غير ذي سمطة زالت عن  بالتبعية المسؤوليةإذا كاف الشخص  و

بسػمطات يضػطمر  و ،الممػؾ هػو صػاحب السػيادة الفعمػي األنظمة الممكية المطمقػة فػإف   فيغير أن
"الممػػؾ ال يتصػرؼ بمفػػرد "  مبػدأ ال مسػػؤولية السياسػية ال يجػػد أساسػ  فػػي نظريػة تنفيذيػة واسػػعة، لػذلؾ فػػإف

جػػراسـ القػػانوف العػػاـ شخصػػية ال  أساسػػزا فػػي هػػذ  القاعػػدة كػػذلؾ، ألفال مسػػؤولية الجزاسيػػة ال تجػػد  كمػػا أف
الممػؾ يبقػ  بعيػد عػف ، مر ذلػؾ فػإف 6يمكف أف تنسب إل  الوزراء طبقا لقاعدة "شخصية المسؤولية الجزاسية

ذلػػؾ أنػػ  يمثػػؿ سػػيادة فػػي و العمػػة  ،مسػػاءلة عػػؿ الػػرغـ مػػف تػػوفر الصػػفة اإلجراميػػة لمػػا يأتيػػ  مػػف أفعػػاؿ كػػؿ
 .7د مف أهـ مظاهر السيادة التي تحرص عميزا الدولة  مف العقاب يعتحصين و ،الدولة

                                                             
جامعة القاهرة  ،رنة، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽوي الصفة الرسمية، دراسة مقاحسف محمد سعد المزندي، الحماية الجناسية لذ  1

 .214ص مصر، 

  .282بؽ، ص إلزاـ محمد حسف عاقؿ، المرجر السا  2

 . 19، ص المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽصاـ إلياس،   3

وسيـ حساـ الديف األحمد، رسيس الدولة في الدوؿ العربية واألجنبية، الطبعة األول ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت ، لبناف   4
 .202، ص2011

 .337البدوي، المرجر السابؽ، ص  ثروت -
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 .65،ص  2015القانونية، القاهرة، مصر، 

 .21، ص المرجر نفس صاـ إلياس،   6
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اسػػػتقرار أي  هػػي أسػػاس ال مسػػؤولية الممكيػػة ألفمبػػدأ االسػػتمرارية الممكيػػة  يعتبػػر بعػػض الفقػػ  أف
 مثػػػؿ هػػػذ  السػػػمطة إال ال توجػػػد ات، ونظػػػاـ سياسػػػي مرهػػػوف بوجػػػود سػػػمطة سياسػػػية أبديػػػة ال تطالزػػػا التغيػػػر 

 .1حرمة ذات الممؾ كأثر مف آثار مبدأ الوراثية و ،بشرطيف هما: الوراثية

 نطاقزػػا إذ تشػػمؿ جميػػر الجػػراسـ التػػيتتسػـ قاعػػدة ال مسػػؤولية السػػاسدة فػػي األنظمػػة الممكيػة باتسػػاع 
مكيػػة سػػمطة الم ، إذ أصػػبح العػػرؼ الدسػػتوري يقضػػي بػػأف2سػػبب خطورتزػػابيرتكبزػػا الممػػؾ دوف أف اسػػتثناء 

عميػ  يػذهب بعػض الفقزػاء  المسؤولية تقر عم  صاحب السػيادة فػي الدولػة، و أف غير مسؤولة، و رمزية و
أن  إذ قتؿ الممؾ أحػد الػوزراء فػيمكف اعتبػار رسػيس  -عم  سبيؿ تأكيد مبدأ عدـ مسؤولية الممؾ –اإلنجميز 

، ذلػػؾ عمػػػ  3وزراء، فػػػ  مسػػؤولية عمػػ  أحػػػدالػػوزراء مسػػؤوال عػػػف هػػذا العمػػؿ، أمػػػا إذا قتػػؿ الممػػػؾ رسػػيس الػػ
عمػ   Diceyعبر الفقيػ  اإلنجميػزي في السياؽ ذات   ، و4اعتبار أف أي اتزاـ لمممؾ يفتح الطريؽ إل  الثورة

إذا أقبمػت الممكػػة عمػ  قتػػؿ الػوزير بيػػديزا "عمػ  مضػموف ال مسػػؤولية الجزاسيػة بمقولػػة شػزيرة مضػػمونزا أنػ  
 . 5"النظر في هذا الفعؿ ف  يوجد هناؾ أي محكمة يمكنزا

كاممة تمتد في نطاقزػا الموضػوعي لتشػمؿ كػؿ األفعػاؿ  يتمتر بذلؾ الممؾ بحصانة جزاسية مطمقة و
    تمػػؾ المتعمقػػة بأعمالػػ  الخاصػػة و ،بصػػفت  الرسػػمية الصػػادرة عنػػ  دوف تميػػز بػػيف مػػا تعمػػؽ منزػػا بوظيفتػػ  و

عػػػف أعمالػػػ  سػػػواء تعمقػػػت هػػػذ  األعمػػػاؿ فالممػػػؾ ال يسػػػأؿ األجنبيػػػة عػػػف الوظيفػػػة،  ت  الشخصػػػية وبصػػػف و
يسػتفيد الممػؾ مػف ال مسػؤولية لمػدى الحيػاة  و، 6لو تضمف جػراسـ جناسيػة أو سياسػية بوظيفت  أـ لـ تتعمؽ و

ال تحػػػدها أي حػػػدود زمنيػػػة، فػػػ  يمكػػػف متابعتػػػ  جزاسيػػػا حتػػػ  بعػػػد تنازلػػػ  عػػػف العػػػرش الممكػػػي بالنسػػػبة لكػػػؿ 
 .7تي صدرت عن  أثناء الفترة الممكيةاألفعاؿ ال التصرفات و

اعتمػػػػدت كأسػػػػاس لمحصػػػػانة المطمقػػػػة لمممػػػػؾ فػػػػي النظػػػػاـ  و" الممػػػػؾ ال يخطػػػػئ أف"كرسػػػػت قاعػػػػدة ت
ح مبػػػدأ دسػػػتوري يبػػػرر حصػػػانة اإلنجميػػزي ثػػػـ انتقمػػػت إلػػػ  أغمػػػب دسػػػاتير الػػػدوؿ ذات النظػػاـ الممكػػػي لتصػػػب

ة كػػػمبػػػدأ الحصػػػانة المطمقػػػة، دسػػػتور المممت عمػػػ  الدسػػػاتير الػػػدوؿ العربيػػػة التػػػي نصػػػ مػػػف أمثمػػػة الممػػػؾ، و
   هػػو مصػػوف مػػف كػػؿ تبعػػة  و الممػػؾ هػػو رأس الدولػػة منػػ  " أف 30ية حيػػث جػػاء فػػي المػػادة األردنيػػة الزاشػػم

                                                             
1
  Marc Verdussen, Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Bruylant, Bruscelles. 1995, P 

504. 
 .22، ص صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، المرجر السابؽ   2

 .133، ص 1998دار الثقافة ،عماف، األردف،لثالثة، عبد الكريـ عمواف، النظـ السياسية والقانوف الدستوري،  الطبعة ا   3

أردالف نور الديف محمود، المسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة في التشريعات الداخمية، الطبعة األول ، المركز القومي لإلصدارات   4
 . 65، ص 2015القانونية ، القاهرة، مصر، 

5
   Marc Verdussen, ibid.  pp 508 - 509. 

 . 283، ص محمد حسف عاقؿ، المرجر السابؽ إلزاـ  6

 .22، ص المرجر نفس صاـ إلياس ،   7
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الدسػتور الكػويتي كػذلؾ  و المػدني"، اـ القضاء بشقي  الجزاسػي وفالممؾ يتمتر بحصانة مطمقة أم مسؤولية و
 .1"ذات  مصونة ال تمس رسيس الدولة وأف األمير " من  التي جاءت فيزا  54في نص مادة 

ؿ العربية تكوف نابعة مػف الشػريعة اإلسػ مية مػا يضػف  عميزػا صػفة حصانة رسيس الدولة في بعض الدو  و
هػػذا  إفالتػػي يرأسػػزا ممػػؾ، فػػ ؿ المثػػاؿ، وففػػي المغػػرب عمػػ  سػػبي ،ة غيػػر قابمػػة ل سػػتثناء أو المسػػاسمطمقػػ

          اسيػػػػا نظػػػػرا لكػػػػوف شخصػػػػ  مقػػػػدس ال تنتزػػػػؾ حرمتػػػػ ، إذ أنػػػػ  أميػػػػر المػػػػؤمنيفاألخيػػػػر ال يمكػػػػف مسػػػػاسمت  جز 
مػػػف الدسػػػتور المغربػػػي يتمتػػػر الممػػػؾ  23فبنػػػاء عمػػػ  الفصػػػؿ  ،2رمػػػز وحػػػدتزا لألمػػػة و األسػػػم الممثػػػؿ  و

مػف  األولػ تحديػدا فػي الفقػرة  و 2002كما جاء في دستور مممكة البحريف الصادر سػنة  ،3بحصانة شاممة
هو الحامي األمػيف لمػديف  الممثؿ األسم  لزا، ذات  مصونة ال تمس، و و" أف الممؾ رأس الدولة 33المادة 

 ."4رمز الوحدة الوطنية الوطف و و

إلػػ  أف الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة المقػػررة فػػي األنظمػػة الممكيػػة تجػػد مبرراتزػػا فػػي أسػػس نخمػػص 
طت قديما بأساس ديني بحث يتمثؿ في حرمػة ذات الممػؾ المقدسػة تكريسػا لنظريػة الحػؽ مختمفة، حيث ارتب
   الممػػؾ ال يمكػػف أف يخطػػئ بعػػد ذلػؾ ألسػػاس دسػػتوري مضػمون  أف غيػػر المباشػر لتسػػتند اإللزػي المباشػػر و

نطاقزػػا مػػف حيػػث الجػػراسـ  باتسػػاعلتتميػػز بػػذلؾ حصػػانة الممػػؾ  الوظيفػػة الممكيػػة، اسػػتمراريةعمػػ  قاعػػدة  و
نطاقزػػػا  وامتػػػداد ،لتشػػػمؿ جميػػػر الجػػػراسـ لتشػػػمؿ جميػػػر الجػػػراسـ التػػػي يرتكبزػػػا الممػػػؾ مزمػػػا كانػػػت خطورتزػػػا
ي إجػراء قضػاسي الموضوعي لتغطي كؿ أعمال  الرسمية والخاصة، وكذلؾ اإلجراسي لتمنر خضوع الممؾ أل

 قة والكاممة والداسمة.وتوصؼ الحصانة الجزاسية لمممؾ بذلؾ بحصانة المطم جزاسي

 تقرير مبدأ الحصانة النسبية لرئيس الدولة في األنظمة الجميورية المقارنة  ثانيا:

د مبػػػدأ يمػػػف تجسػػػ انطػػػ ؽيعتبػػػر النظػػػاـ السياسػػػي اإلنجميػػػزي مزػػػد النظػػػاـ البرلمػػػاني التػػػي تأسػػػس 
  انتقمػػت المسػػؤولية إلػػ  الػػوزارةال مسػػؤولية السياسػػية لمحكػػاـ، ففػػي هػػذ  المرحمػػة لػػـ تقػػرر مسػػؤولية الممػػؾ بػػؿ 

مسػؤولية  السبب في ذلؾ يعود إلػ  تكػريس نظػاـ حكومػة الػوزارة القػاسـ عمػ  مبػدأ "عػدـ مسػؤولية الممػؾ و و

                                                             
 عم  الموقر:، 30/12/2014نبيؿ لي ، حصانة الرؤساء أماـ المحكمة الجناسية الدولية، مقاؿ منشور بتاريا :  1
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السياسية أماـ مصادقة هذ  الدوؿ عم  نظاـ روما األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، مؤسسة عامؿ الدولية، جمعية  القانونية و و
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طة كميػة إلػ  الػوزارة توسػير سػمطة البرلمػاف إلػ  أف تحولػت السػم سمطة الممؾ و ذلؾ نتيجة لتقييد و ،1الوزارة
ال مسػػؤولية السياسػػية مػف النظػػاـ اإلنجميػزي إلػػ  النظػاـ الفرنسػػي، بعػػد لقػد انتقػػؿ مبػدأ  و ،17822فػي عػػاـ 

تقمػػيص ميػػاديف  أي تراجػػر الوظيفػػة الرساسػػية و ،ذلػػؾ كػػرس المؤسػػس الفرنسػػي أهػػـ ركػػاسز النظػػاـ البرلمػػاني
يػػة ال يممػػػؾ سػػػمطات فعميػػػة فػػػي التصػػػرؼ فإنػػػ  ال رسػػػيس الجمزور  عميػػػ  بمػػػا أف ، والجمزوريػػػة تػػدخؿ رسػػػيس
     فػػ  سػػمطة إال حيػػث توجػػد مسػػؤولية "السػػمطة  إذا هنػػاؾ ع قػػة متينػػة بػػيف المسػػؤولية و يء،يمكنػػ  أف يسػػ

 .3"ال مسؤولية إال حيث توجد سمطة و

 د تقتصػرسعت آثارها القانونية، حيػث لػـ تعػات استقرت قاعدة ال مسؤولية في األنظمة الجمزورية و
 امتػػػدتالدسػػػتورية، بػػػؿ  اختصاصػػات عمػػ  إعفػػػاء رسػػػيس الجمزوريػػة مػػػف المسػػػؤولية السياسػػية نتيجػػػة تراجػػػر 

كذلؾ إل  إعفاء  مف المسػؤولية عػف جػراسـ القػانوف العػاـ التػي يمكػف أف يرتكبزػا فػي إطػار ممارسػة وظاسفػ  
 .4الرسمية

شػػعوب العػػالـ تعتػػرؼ كانػػت  رسػػيس الجمزوريػػة غيػػر مسػػؤوؿ، و فػػي النظػػاـ الجمزػػوري أف فاألصػػؿ
تخػػػػرج عميػػػ  تحقيقػػػػا لمبػػػػدأ  بزػػػذا الوضػػػػر لرؤسػػػاء الػػػػدوؿ الجمزوريػػػة حتػػػػ  القػػػرف التاسػػػػر عشػػػر، ثػػػػـ بػػػدأت

يجسػد السػيادة فػ  يمكػف ففي ظؿ النظػاـ الفرنسػي القػديـ، كػاف الممػؾ غيػر مسػؤوؿ ألف شخصػ  ، 5المساواة
تحممػ  نتاسجزػا  فكػرة ارتكابػ  جػراسـ و إفبزذا الوصػؼ فػ متبعا لمعدالة، و شخصا مقدسا و سيدا و رؤيت  إال

 1875فيفػػري  25مػػف خػػ ؿ قػػانوف دسػػتورها الصػػادر فػػي  و ،مسػػتبعدة، إلػػ  أف جػػاءت الجمزوريػػة الثالثػػة
 6المػػادة  تبنػػ  المؤسػػس الدسػػتوري الفرنسػػي مسػػؤولية رسػػيس الجمزوريػػة فػػي حالػػة الخيانػػة العظمػػ  بموجػػب

        "الجمزوريػػػة غيػػػر مسػػػؤوؿ إال فػػػي حالػػػة الخيانػػػة العظمػػػػ رسػػػيس " التػػػي نصػػػت عمػػػ  أف و ،منػػػ  2الفقػػػرة 
 االسػتثناء و ،القاعدة العامة هي عدـ مسؤولية رسيس الجمزوريػة الم حظ أف هذا الدستور حافظ عم  أف و

 .6هي الخيانة العظم  المسؤولية التي حصرها في حالة واحدة و

حيات  تقمػػيص صػػ ياسػػية يقػػـو عمػ  أسػػاس فػإذا كػػاف إعفػػاء رسػيس الدولػػة مػػف تبعػػات المسػؤولية الس
ذلػؾ ال يبػرر بػػأي حػاؿ مػف األحػػواؿ إعفػاء  مػف المسػػؤولية الجزاسيػة عػف الجػػراسـ  فػي النظػاـ البرلمػاني، فػػإف

دسػتور باعتماد النظاـ الرساسي )حسػب    ولو كانت مرتبطة بوظاسف  الرسمية، كما أن والتي قد تنسب إلي  
                                                             

دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية د.ط، نويجي محمد فوزي لطيؼ، مسؤولية رسيس الدولة في الفق  اإلس مي، دراسة مقارنة،   1
 .117، 108، ص. ص 2005مصر،

 .535ص  ،1971دار الفكر العربي ، القاهرة، مصر،  د.ط، نظـ السياسية لمدولة والحكومة،محمد كامؿ ليمة، ال  2

 .25-24 .ص، صالمركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، المرجر السابؽصاـ إلياس،   3

 .25المرجر نفس ، ص    4

 .311عبد القادر عودة، المرجر السابؽ، ص   5

 .صص،2010العدد الخامس، المجمد األوؿ،، لمعمـو القانونية والسياسية عمارة فتيحة، مسؤولية رسيس الجمزورية، مجمة الكوفة 6
143- 144 . 
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أصػبح مػف غيػر المنطقػي أف فػة التنفيذيػة سػيطرة رسػيس الدولػة عمػ  الوظي( القػاسـ عمػ  1958فرنسي لسػنة 
 .1سمطات فعميةبيستفيد مف ذات الحصانة السياسية التي كاف يتمتر بزا حيف لـ يكف يضطمر 

ؿ قد تطورت في القوانيف الوضعية تطورا عظيما، فبعػد أف كانػت القاعػدة ال شؾ أف مسؤولية رؤساء الدو  و
أصػبح الكثيػر  الثػامف عشػر إعفػاسزـ مػف المسػؤولية إعفػاء تامػا، أغفمػت تمػؾ القاعػدة،  والعامة حتػ  القػرف 

 .2مف رؤساء الدوؿ مسؤوليف مسؤولية جزسية أو مسؤولية تامة

ـ الجمزوريػػة بحصػػانة نسػػبية، فنطػػاؽ الحصػػانة هنػػا أضػػيؽ مػػف يتمتػػر رسػػيس الدولػػة بػػذلؾ فػػي نظػػ
النطػػاؽ السياسػػي، فػرسيس الجمزوريػػة غيػػر مسػػؤوؿ سياسػػيا سػابق  فػػي النظػػاـ الممكػػي، إذ أنزػا محصػػورة فػػي 

  جزاسيػػا كػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لمسػػؤولية الػػرسيس المدنيػػة، لكنػػ  مسػػؤوؿ  فػػي جميػػر الػػنظـ الجمزوريػػة تقريبػػا، و
 .3ذلؾ حسب دستور كؿ دولة و

ؿ نطػػاؽ الدسػػاتير المختمفػػة تتبػػايف فيمػػا بينزػػا حػػو  أ هػػو مسػػاءلة رسػػيس الدولػػة، إال أفإذا كػػاف المبػػد
القاعدة األساسية في هذا الصدد أف رسيس الدولة يسأؿ كشخص عادي عف الجػراسـ التػي  هذ  المسؤولية، و

إجراسيػة إذا ارتكػب قػت  أو ضػربا أو  امتيػازاتدوف أيػة  يرتكبزػا خػارج مزػاـ منصػب ، فيسػأؿ كفػرد عػادي، و
يسػأؿ ال مزػاـ منصػب  فزػو  مقػا بأعبػاء ور منػ  متعف جراسـ القانوف العػاـ، أـ مػا يقػجرحا أو ما شاب  ذلؾ م

فػ  يتمتػر رسػػيس الدولػة بػذلؾ إال بحصػانة جزسيػة تعفيػػ  ، 4اسيػا إال فػي الحػدود التػػي يقررهػا الدسػتورعنزػا جز 
خاصػػػة غيػػػر اإلجػػػراءات  تخضػػػع  إلجػػػراءات مػػػف تطبيػػػؽ بعػػػض أحكػػػاـ قػػػانوف العقوبػػػات دوف األخػػػرى، و

 .5العامة المتبعة في قانوف اإلجراءات الجزاسية

فالقاعدة الساسدة في الفقػ  الدسػتوري هػي مسػاءلة رسػيس الدولػة عػف الجػراسـ التػي يرتكبزػا بعيػدا عػف 
إجراسيػة فػي حػدود معينػة فػي نطػاؽ الجػراسـ التػػي  منحػ  حصػانة موضػوعية و مزػاـ منصػب  كفػرد عػادي، و

التصػرؼ فػي  حرية العمػؿ و ذلؾ رغبة في توفير قسط كاؼ مف سمطت  التقدير، و نصب ، وتتعمؽ بمزاـ م
 .6تسيير شؤوف الدولة دوف خوؼ مف المساءلة الجزاسية

                                                             
 . 26ص  المرجر السابؽ، ،صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري  1

 .312لسابؽ، ص عبد القادر عودة ، المرجر ا 2

 .285- 284.ص، ص سابؽال المرجر إلزاـ محمد حسف العاقؿ، 3

 .214، ص حمد سعد المزندي، المرجر السابؽحسف م 4

 .53، ص 1965مصر،كماؿ أنور محمد، تطبيؽ قانوف العقوبات مف حيث المكاف، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة القاهرة،   5
6
  -  Roger Merle et André vitu, op.cit. P 79 .          
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اسػػتقرت دسػػاتير الػػدوؿ ذات األنظمػػة الجمزوريػػة عمػػ  أف رسػػيس الجمزوريػػة غيػػر مسػػؤوؿ جزاسيػػا عػػف حيػػث 
المكمػؼ بزػا ال تسػمح بإمكانيػة تحريػؾ مسػؤوليت  الجزاسيػة عم  أسػاس أف طبيعػة الوظػاسؼ  ،أعمال  الوظيفة

 1.الداخمية ـأماـ المحاك

التػي منحػت حصػانة  و 1958مف الدستور الفرنسي الصادر في عػاـ  68ورد في المادة مف أمثمة ذلؾ ما 
فػػي حالػػة  إال ،مطمقػػة لػػرسيس الجمزوريػػة فيمػػا يتصػػؿ باألعمػػاؿ التػػي يقػػـو بزػػا أثنػػاء أداسػػ  لواجباتػػ  الرساسػػية

ية بموجػب الدسػتور كما تقررت المسؤولية الجزاسية لرسيس الجمزور  ،2ليات محددةوفقا ا و ،الخيانة العظم 
أوكػؿ إلػ  المحكمػة  هػي الخيانػة العظمػ ، و ذلؾ في حالة واحػدة و من ، و 158في نص المادة الجزاسري 

دسػػتوري يعػػد النظػػاـ السياسػػي الجزاسػػري  بنػػاء عميػػ  تقػػرر مبػػدأ  العميػػا لمدولػػة محاكمػػة رسػػيس الجمزوريػػة، و
في مسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة لكف في نطػاؽ ضػيؽ انحصػر فػي حالػة ارتكػاب  مثؿ، ي3حديث العزد ب 

بحصػانة إجراسيػة  و ،متمتر بالحصانة الموضػوعية مطمقػة ليبق  رسيس الجمزورية  ،لجريمة الخيانة العظم 
 ة خاصة المتمثمة في المحاكـ العميا.باستناد محاكمت  إل  جزة قضاسيذلؾ  و

اإلحاطػػة  إذ أف قزػػا القػػانوني،تتصػػؼ قاعػػدة ال مسػػؤولية الجزاسيػػة لػػرسيس الجمزوريػػة بغمػػوض نطا
تمػؾ التػػي  وفاصػؿ بػػيف األعمػاؿ المتصػمة بالوظيفػػة  بمضػمونزا يتطمػب مػػف جزػة أولػػ  وضػر خػط دقيػػؽ و

منحػػػ  المفزػػػـو الػػػذي ي بػػػاخت ؼأو تضػػػييقا  اتسػػػاعانطاقزػػػا يختمػػػؼ  مػػػف جزػػػة ثانيػػػة فػػػإف و ،تخػػػرج عنزػػػا
 .4د عم  مبدأ ال مسوؤلية المطمقة عف أعماؿ الوظيفةالمؤسس ل ستثناءات التي تر 

الجمزػوري مػر طبيعػة النظػاـ ال تػت ءـ الحصػانة المطمقػة بناء عمػ  مػا سػبؽ عرضػ  نجػد أف مبػدأ 
مارسػة السػمطة بصػورة مباشػرة باختيػار ممثميزػا فكممػا زاد دور اإلرادة الشػعبية فػي م برلمانيػا كػاف أو رساسػيا،
ـ الديمقراطيػة، أو بصػورة تحتـر فيزا القي انتخاباتوفؽ  ،مستوى السمطة التشريعية  في سمطة التنفيذية وعم

 غير مباشرة مف خ ؿ مػا يؤديػ  رسػيس الدولػة أو النػواب مػف وظػاسؼ وفقػا مػا نػص عميػ  الدسػتور كوسػطاء
كػذلؾ كممػا زادت فعاليػة السػمطة القضػاسية بتػوفير الضػمانات الكافيػة  و ،عنزا في ممارسة السمطة السياسػية
                                                             

 
1
 -Jeans  Gicquel, Droit constitutionnel et institutions  Politiques, 16

e
édition, Montchrestien, 

Paris  1999, p 581 .                                                                                               
، دار النزضة العربية ، القاهرة محمود العبودي، عدـ االعتداء بالحصانة أماـ المحكمة الجناسية الدولية، الطبعة األول عمار طالب  2

 .29، ص 2014 ،مصر
 (.91(، سوريا )ـ 60/1(، لبناف)ـ45أنظر كذلؾ دساتير كؿ مف السوداف) ـ

 .35 -30راجر في ذلؾ:  وسيـ حساـ الديف األحمد، المرجر السابؽ،ص.ص

ص ،  2005 ،دار هومة، الجزاسر الطبعة األول ، عبد اهلل بوقفة، آليات تنظيـ السمطة في النظاـ السياسي الجزاسري، دراسة مقارنة،  3
195. 

ؿ جمادي األو 26المؤرخ في  16/01ـ بموجب القانوف رقـ ؿ والمتمالمعد 1996لدستور الجزاسري لسنة مف ا 158راجر نص المادة  
 .2016مارس  06لموافؽ لػػ: هػ ا 1437عاـ 

 .27ص  المرجر السابؽ، ،صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري  4
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ضػػمانة لنجاعػة الوظيفػػة لقضػاسية فػػي مواجزػػة أي  و ،لزػا فػػي جانبزػػا العضػويالتػي تكفػػؿ اسػتق لزا حمايػػة 
بػػيف السػػمطات بتحقيػػؽ فكػػرة  بتفعيػػؿ مبػػدأ الفصػػؿ والتشػػريعية،  ف السػػمطتيف التنفيذيػػة وخروقػػات صػػادرة عػػ

التػػػوازف بػػػيف السػػػمطتيف بحكػػػـ االسػػػتق لية )الرساسػػػي(، أو بحكػػػـ وسػػػاسؿ الرقابػػػة الممنوحػػػة لكػػػؿ سػػػمطة فػػػي 
بفػرض  ،حصػانة المطمقػةمواجزة السمطة المقابمة )البرلمػاني(، كػؿ هػذ  األسػباب تمنػر االسػتفادة مػف مبػدأ ال

الػػذي يضػػمف ممارسػػة الوظيفػػة دوف أف يحمػػؿ فػػي ذلػػؾ أي بقػػدر  ،لتمػػنح الحصػػانة الجزاسيػػة ضػػرورة التقييػػد
إنمػا يخضػر  ،بالحصانة ال يكوف عم  إط قػ يسمح بالتعسؼ في استعمالزا، فمنح الحؽ في التمتر  امتياز

 سمطة الشعب. السمطة المقابمة )التشريعية والقضاسية(، و لقيود يفرضزا الدستور، و

ال يحقػػؽ أي  لتمثػػؿ الحصػػانة فػػي األنظمػػة الجمزوريػػة مجػػرد اسػػتثناء دسػػتوري متعمػػؽ بمركػػز الػػوظيفي، و 
شخصية لرسيس الدولة، فوجودها مرهوف باستمرارية الوظيفة الرساسية لصالح رسػيس الدولػة كممثػؿ   امتيازات

تختمػؼ  و ،توى الػدوليسػيادة الدولػة عمػ  مسػي، ليختمؼ وضع  قانوني كممثؿ للمشعب عم  مستوى الداخم
 في مواجزة قضاء الدولة األجنبية.تبعا لذلؾ طبيعة الحصانة التي يتمتر بزا 

 المكتسبة بموجب القانون الدوليالجزائية الفرع الثاني: الحصانة 

اإلجراسيػػة المقػػررة لػػ   االمتيػػازات ويتمتػػر رسػػيس الدولػػة إلػػ  جانػػب الحصػػانة الموضػػوعية الدسػػتورية 
ؿ أمػػاـ بمقتضػػ  القػػانوف الػػداخمي، بحصػػانة جزاسيػػة دوليػػة مكتسػػبة بموجػػب القػػانوف الػػدولي تعفيػػ  مػػف المثػػو 

ؿ األجنبيػػة، نتيجػػة لموضػػر القػػانوني الخػػاص الممنػػوح لػػ  بموجػػب القػػانوف الػػدولي اسيػػة فػػي الػػدو المحػػاكـ الجز 
كػػػذلؾ اعتبػػػار لصػػػفت  الرسػػػمية التمثيميػػػة  و،الدولػػػة لمركػػػز   السػػػامي كونػػػ  يشػػػخص سػػػيادة  اسػػػتنادالعرفػػػي، 

 كمعبر عف إرادة دولت  )أوال(.

لػرسيس الدولػة بصػفت  ممثػؿ لدولتػ  تفرضػزا تمثؿ الحصانة بػذلؾ حمايػة قانونيػة خاصػة تمػنح حيث 
مقتضػػيات الوظيفػػة الدوليػػة بمػػا يخػػدـ المصػػمحة العامػػة، ممػػا ينفػػي عػػف الحصػػانة الطػػابر الشخصػػي كونزػػا 

في مضمونزا مر فكرة تحقيؽ المصمحة الشخصية لػرسيس الدولػة، وعمػ  الػرغـ مػف ذلػؾ قػد يطػرح تتعارض 
الػػبعض فكػػرة الحصػػانة اسػػتنادا إلػػ  المركػػز الشخصػػي لػػرسيس الدولػػة لتحقػػؽ بػػذلؾ مػػنح حصػػانة شخصػػية 

ألجؿ خمؽ مركز قانوني خاص يمنر مػف خضػوع رسػيس الدولػة  ،لرسيس الدولة إل  جانب حصانت  الوظيفية
 اسية مف طرؼ أي هيسة قضاسية أجنبية كون  يتمتر بحصانة كاممة )ثانيا(.جز  مساءلةل

   أساس الوضع القانوني الخاص لرئيس الدولة :أوال

يسػػتمد اإلعفػػاء الممنػػوح لػػرسيس الدولػػة مػػف القضػػاء األجنبػػي مصػػدر  مػػف الوضػػر القػػانوني الخػػاص 
قيػػػاس بإلحػػػاؽ حصػػػانة رسػػػيس الدولػػػة  االتفػػػاقي و،الػػػذي يتمتػػػر بػػػ  بموجػػػب القػػػانوف الػػػدولي العرفػػػي كأصػػػؿ 

 بأوضاع قانونية مقارنة لوضع  القانوني.
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الػدولي لػرسيس الدولػة أثػرا مزمػا فػي تطػور  متطور الذي شزد  المركػز القػانوني الػداخمي وفمقد كاف ل
واجػػد  بصػػفت  المبػػررات القانونيػػة التػػي تسػػتند إليزػػا المعاممػػة الخاصػػة التػػي يوفرهػػا لػػ  القػػانوف الػػدولي أثنػػاء ت

فممػا كانػت سػيادة الدولػة تتجسػد فػي شػخص الممػؾ منحػت لػ  الحصػانة مقابػؿ ، هذ  عم  إقمػيـ دولػة أجنبيػة
ونيػػة لمدولػػة باعتبارهػػا شػػخص شخصػػية رسػػيس الدولػػة عػػف الشخصػػية القان بانفصػػاؿ و(، 1حصػػانة دولتػػ  )

ؿ لدولتػ  قياسػا مثػؿ األو بصػفت  المبرزت ضرورة قياـ رسيس الدولػة بتمثيػؿ دولتػ  لتمػنح لػ  حصػانة  معنوي،
 (.3(، كما يتمتر رسيس الدولة بحصانة بصفت  مبعوث خاص )2عم  حصانة المبعوث الدبموماسي )

 حصانة رئيس الدولة مقابل حصانة الدولة -1

يمنحػ  القػانوف الػدولي حصػانة قضػاسية  -ممكا أو رسيسػا لمجمزوريػة -رسيس الدولة مزما كاف وصف 
هذا المبدأ لػ  جػدور قديمػة فحواهػا أف الممػؾ  و محمي لمدولة التي يتواجد فيزا،ع لمقضاء التعفي  مف الخضو 

 "par in parem nom habet imperium"ل  سيادة تكفؿ ل  حصانة عدـ الخضوع لمحاكـ تابعة لممػؾ آخػر 
المسػػتقرة فػػي بػػادئ قػػد أصػػبحت حصػػانة الرؤسػػاء القضػػاسية مػػف الم و فالسػػيادة متسػػاوية بػػيف رؤسػػاء الػػدوؿ،

لتعتبػر بػػذلؾ القاعػدة التػي تعفػي رسػػيس الدولػة مػف المثػوؿ أمػػاـ المحػاكـ الجناسيػة فػي دولػػة ، 1القػانوف الػدولي
 .2أجنبية، قاعدة قانونية دولية ينحصر مجاؿ تطبيقزا في النظاـ القانوني الدولي

بػيف الصػفة  لػة ومف حصانة الدولة، فزناؾ روابط بيف حصانة رسيس الدو تعد حصانة رسيس الدولة 
ال تمػنح هػذ  الحصػانة  التمثيمية أو الوظيفيػة القػاسـ بزػا، عمػ  اعتبػار أنػ  يمثػؿ دولػة مسػتقمة ذات سػيادة، و

د هػػػذا يعػػػد ضػػػروريا لػػػألداء الجيػػػ سػػػيادة دولتػػػ ، و بػػػار منصػػػب  وبػػػؿ باعت ،لػػػرسيس الدولػػػة باعتبػػػار شخصػػػ 
 لوظاسف  أثناء تواجد  بالخارج.

اتجػػ  الػػرأي الغالػػب فػػي الفقػػ  إلػػ  تعريػػؼ الحصػػانة الدوليػػة بأنزػػا إعفػػاء بعػػض األجانػػب مػػف  قػػد و
الخضوع لمقضاء الجناسي اإلقميمػي، أو هػي إعفػاء بعػض األشػخاص مػف الخضػوع لمقضػاء المحمػي لمػا فػي 

 .3هذا الخضوع مف مساس بسيادة دولزـ

 

                                                             
1
Michel  Consnard, les immunités de chef d’Etat, société Française pour le droit international 

(S.F.D.I), colloque de clermont- Ferrand, Editions A.Pedone, paris, 2002.PP 189-268.  
2
 Brigitte Stern, Immunités et doctrine de l’Act of state, journal de Droit international, N° 1, 2006 , p 

69. 
  ر النزضة العربية، القاهرة، مصرالعاـ. الطبعة الرابعة، داص ح الديف عامر، القانوف الدولي  -عاسشة راتب -حامد سمطاف  3

 .151، ص 1987
 .61كماؿ أنور محمد، المرجر السابؽ، ص   
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ليخػرج  ،كميا أو جزسيا عم  اختصاص محاكـ الدولػةقيد يورد  القانوف الدولي العاـ  يرى البعض بأنزا "كما 
 .1األجنبية الدبموماسيةأعضاء البعثات  رؤساءها و ؿ األجنبية وواليتزا الدو  مف نطاقزا و

الحصانة القضاسية لرسيس الدولة في القانوف الػدولي أسػبؽ فػي الظزػور مػف حصػانة الدولػة كانت  و
هػػذ  و  ،2ممثمػػوهـ ؿ وحصػػانة التػػي يتمتػػر بزػػا رؤسػػاء الػػدو ذاتزػػا، بػػؿ أف األخيػػرة نشػػأت فػػي األصػػؿ مػػف ال

حصانة الدولة، باعتبارها تطور حصؿ في القػرف التاسػر عشػر، يعػود بأصػول   الصمة ليست عرضية، فمبدأ
رب بػػيف حصػػانة قػػاباإلمكػػاف مػػف الناحيػػة التاريخيػػة أف ن   الحصػػانة الشخصػػية لػػرسيس الدولػػة، وتاريخيػػا إلػػ
رسيسػػػزا ال يشػػػك ف سػػػوى كيػػػاف  كانػػػت الدولػػػة و ففػػػي العصػػػور الممكيػػػة المطمقػػػة ،ؿحصػػػانة الػػػدو  الحكػػػاـ و

 واحد.

مػػث  كػػاف لػػويس ف ة مػػف حصػػانة رسيسػػزا،حصػػانة الدولػػة كانػػت متفرعػػ بػػذلؾ كػػاف يمكػػف القػػوؿ بػػأف
الػػبعض ااخػػر كػػاف  و "أنػػا الدولػػة والدولػػة أنػػا" أي أف الدولػػة تتجسػػد كميػػا فػػي شخصػػ ، الرابػػر عشػػر يقػػوؿ

الدبموماسػية ال تشػمؿ شخصػ   االمتيػازات الدوليػة و ف رسيس الدولة يتمتر بنظػاـ مػف الحصػانات وأ يعتبر '
قواعػػػدها مػػػف الحصػػػانة التػػػي يقرهػػػا القػػػانوف الػػػدولي  زا وتسػػػتمد أصػػػول حاشػػػيت  أيضػػػا، و فقػػػط بػػػؿ أسػػػرت  و

 .3ؿلمدو 

مثػػػولزـ أمػػػاـ اعتبػػر  الممػػوؾ ال يكونػػػوف عرضػػػة لمم حقػػة أمػػػاـ محػػػاكمزـ ، و فالممػػؾ ال يخطػػػئ و
بطبيعػػػة الحػػػاؿ، انعكػػػس هػػػذا الوضػػػر عمػػػ  الع قػػػات مػػػر الممػػػوؾ  ، ومحػػػاكمزـ مسػػػاس بكػػػرامتزـ الممكيػػػة

إف لػـ يتضػمف نصػا صػريحا يعفػي  إذنػ ، فػإف ذلػؾ اإلذف، و ااخريف، فإذا دخؿ إقميـ ممؾ آخػر بمعرفتػ  و
ولػة األجنبيػة سػيس الدر  فا عػؿ ذلػؾ الحكػـ، فمػـ يكػف يفزػـ بػأشخص  مف القبض، فزـ عم  أن  ينص ضػمني
ممارسػػة الواليػػة عمػػ   افتػػرض عمومػػا أف كرامػػة دولتػػ ، و وينػػوي إخضػػاع نفسػػ  لواليػػة تتنػػاف  مػػر كرامتػػ  

الصػداقة  و ،يتناف  بالتالي مر قواعػد المجاممػة الدوليػة و ،ؿ بكرامتزـؿ األجنبية أو المموؾ األجانب يخالدو 
 .4في الع قات الدولية

  الدوليػػػة  االمتيػػػازات وإذا كػػػاف مفزػػػـو السػػػيادة يعتبػػػر المصػػػدر الرسيسػػػي لجميػػػر أشػػػكاؿ الحصػػػانات 
 أف ، فيمكننػػػا القػػػوؿ بػػػأف مصػػػدر هػػػاتيف الحصػػػانتيف واحػػػد، وحصػػػانة الحكػػػاـ ؿ وبمػػػا فيزػػػا حصػػػانة الػػػدو 

هػذا أولػ  مػف  سيسػزا، والحصانة المتعمقة بمفزـو السيادة انقسمت إل  قسميف عندما انفصػمت الدولػة عػف ر 

                                                             
ف، مكتبة عبد الحكيـ مصطف  عبد الرحماف، مشكمة الحصانة القضاسية والحصانة ضد التنفيذ في القانوف الدولي الخاص المقار   1

 .6، ص 1981،النصر، القاهرة، مصر

 .278محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ، ص   2

 .34عمي حسيف الشامي، المرجر السابؽ، ص  3

 .29السابؽ، ص مرجر ، ال A/CN.4/596، وثيقة رقـ ةحصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبي 4
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مصػػػدرها واحػػػػد فباإلمكػػػاف تطبيػػػػؽ القواعػػػد المتعمقػػػػة  بمػػػػا أف األولػػػػ  متفرعػػػة مػػػػف األخػػػرى، و التأكيػػػد بػػػأف
 .1الحكاـ بحصانة الدولة عم  حصانة

اعتبػػر  و ،االتحػػادلكرامػػة واليػػات  اعتبػػارالحصػػانة  التمسػػت، مػػث  فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةف
د فػي قضػية شػونر ضػ ضاسي األعمػ  فػي الواليػات المتحػدة، ولمجزاز القالحط مف سيادة الواليات الخضوع 

د ال لمػػا كػاف السػػي "مػ  النحػػو التػالي: وضػحت الحصػانة المطمقػػة ع (Schooner v.Mc Faddonماكفػادف )
أسػػػم  طابعػػػا بعػػػدـ الحػػػط مػػػف كرامػػػة دولتػػػ ، بخضػػػوع  أو  بالتزامػػػاتلمػػػا كػػػاف ممزمػػػا  يتبػػػر سػػػيدا آخػػػر، و

فإن  يمكػف أف يفتػرض أف دخولػ  إلقمػيـ أجنبػي إنمػا بػإذف صػريح أو  السيادية لوالية أخرى،ضاع  حقوق  إخ
      يػػػنص عميزػػػا صػػػراحة محفوظػػػة ضػػػمناإف لػػػـ  و ت التػػػي تعػػػود إلػػػ  مركػػػز  السػػػيادي،بثقػػػة مػػػف أف الحصػػػانا

 .2ستشمم  و

" العػرؼ  أكيػد بػأفإل  الت 2004يف الثاني تشر  23ذهب حكـ صادر عف محكمة التمييز الفرنسية في كما 
كيانػػػات  يمتػػػد إلػػػ  أعضػػػاء والػػػدولي الػػػذي يعػػػارض م حقػػػة الػػػدوؿ أمػػػاـ المحػػػاكـ القضػػػاسية لدولػػػة أجنبيػػػة 

 إل  ممثميزا بالنسبة لألعماؿ التي تعبر عف سيادتزا". و ،يشكموف تعبيرا عف الدولة

الحصػانة التػػي يتمتػر بزػػا  الػػوزراء هػـ ممثمػػوف لمدولػة فػػإف ة ورسػػيس الدولػ رسػػيس الحكومػة و بمػا أف
لكػػػف هػػػذا الحكػػػـ يحمػػػؿ تػػػأوي ت أخػػػرى كػػػأف يميػػػز بػػػيف األعمػػػاؿ المتعمقػػػة  هػػػؤالء هػػػي حصػػػانة الدولػػػة، و

فمػػث  اسػػتند الػػرسيس  ،3تمػػؾ التػػي ليسػػت لزػػا ع قػػة بالسػػيادة بالسػػيادة التػػي تسػػتفيد مػػف حصػػانة الدولػػة، و
  أمػاـ القضػاء األمريكػي ي الػدعوى التػي رفعػت ضػدالسػيادة فػ الفيميبيني السابؽ "ماركوس" إل  نظريػة أعمػا

 .4الية المكتسبة بطرؽ غير مشروعةمف أجؿ تجميد أرصدت  الم

الممثمػيف( أرادت  -agentsمييز الفرنسػية عنػدما اسػتعممت كممػة )الغرفة الجناسية لمحكمة الت كما أف
حكػػاـ( الػػذيف كرسػػت لزػػـ ال -gouvernantsلحصػػانة الدولػػة، مػػف ) امتػػدادحصػػانتزـ هػػي  تمييػػز هػػؤالء ألف

أساسزا في العرؼ الدولي الػذي يعتػرض عمػ  إمكانيػة متابعػة رسػيس دولػة أجنبػي أثنػاء تأديػة  الحصانة تجد
 .5يفت  كما حدث في قضية القدافيوظ

                                                             
 .77 -76سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص   1

 .30-29الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، ص حصانة مسؤولي   2

  Erikaالمتعمؽ بغرؽ ناقمة النفط المالطية إريكا  2004تشريف الثاني  23راجر الحكـ الصادر عف محكمة التمييز الفرنسية في   3
 الشواطئ(.د السمطات المالطية ومدير إريكا لوضر الغير في حالة خطر وتموث )ض
 .77، ص سوسف أحمد عزيزة، المرجر نفس  -

4 Brigitte Stern, op.cit. p80. 
5
 Florance Poirat, L’affaire kadhafi , Revue générale de droit international public, A.Pedone, paris 

2001, p 474.   
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غالبيػة الكتػاب د عميػ  هذا مػا أكػ دوؿ عف حصانة الدولة، وحيث يتبيف لنا تمييز حصانة رؤساء ال
التػػي تجػػد مصػػدرها فػػي  و ،1ؤسػػاء الػػدوؿ يتمتعػوف بحصػػانة مسػػتقمة فػػي مواجزػػة الػدوؿر  الػديف اعتبػػروا بػػأف
دوليػػػة خاصػػػة بالوضػػػر القػػػانوني لػػػرسيس الدولػػػة عمػػػ  الصػػػعيد  اتفاقيػػػةذلػػػؾ فػػػي غيػػػاب  و ،القاعػػػدة العرفيػػػة

حصػػانة الدولػػة فيمػػا  عمػػ  الػػرغـ مػػف وجػػود بعػػض أوجػػ  التشػػاب  بػػيف حصػػانات رؤسػػاء الػػدوؿ و، ف2الػػدولي
القضػػاسية الجزاسيػػة ال تنصػػرؼ  الحصػػانة الحصػػانة التنفيذيػػة ، إال أف نيػػة وبالحصػػانة القضػػاسية المديتعمػػؽ 

 3.إل  األشخاص الطبيعية دوف األشخاص المعنوية إال

    رؤسػػاء الػػدوؿ بػػيف حصػػانة فإنػػ  مػػف المسػػتحيؿ أف يكػػوف تشػػاب   Alvaro Borghi الفقيػػ  حسػػب تعبيػػر
 مسػتفيديف مػف الحصػانةفات األساسية المتعمقػة بطبيعػة الالعديد مف االخت ذلؾ لوجود  ، وحصانة الدوؿ و

األشػػخاص  تخػػص إالبعػػض اإلجػػراءات القضػػاسية مثػػؿ تمػػؾ المتعمقػػة بػػاألحواؿ الشخصػػية ال يمكػػف أف  فػػإف
ألغػػراض رسػػمية أو ا الدولػػة قػػد يغػػادر إقمػػيـ دولتػػ  إمػػ رسػػيسكمػػا أف  ،ؿبيعيػػيف مػػر اسػػتبعادها تمامػػا الػػدو الط

 .4هو األمر الذي ال يمكف أف ينطبؽ بالنسبة الدوؿ ، ولزذا السبب ل  الحؽ في نظاـ خاص و خاصة

تمتــع رئــيس الدولــة األجنبيــة بحصــانة قضــائية جزائيــة بصــفتو الممثــل األول لدولتــو قياســا عمــى  -9
 حصانة المبعوث الدبموماسي

الخػاص بوصػف  الػرأس األعمػ  لمدولػة دولت  بحصانة تبعا لمركز  يتمتر رسيس الدولة عندما يكوف خارج 
لزػػذا  وجػػب أف يكػػوف محػػؿ رعايػػة مػػف سػػاسر الػػدوؿ األخػػرى بغػػض عػػف نظػػاـ  فػػي ع قاتزػػا الخارجيػػة، و
 .5ممكا أو رسيس جمزورية  اعتبار الحكـ في دولت ، مف حيث 

الجمزوريػػػات رؤسػػػاء  نة بػػػيف الممػػػوؾ وبعػػػض الفقزػػػاء إلػػػ  التفرقػػػة فػػػي الحصػػػاا لزػػػذا الػػػرأي اتجػػػ   فػػػخ
  ، فػػاسػػتثناءال يخضػػر لسػػيادة خارجيػػة إال  الممػػؾ لػػ  وضػػر خػػاص ألنػػ  يمثػػؿ سػػيادة الدولػػة و باعتبػػار أف

فيمػػػػا يتعمػػػػؽ باألوضػػػػاع الدسػػػػتورية المختمفػػػػة لمػػػػدوؿ  ف الممػػػػوؾ فػػػػي تمػػػػتعزـ بالسػػػػيادة إالبػػػػي اخػػػػت ؼيوجػػػػد 
 .6يمثمونزا

                                                             
 .78سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  1

2  Brigitte Stern, op.cit. p69. 
مقاؿ منشور     جميؿ عودة، المسؤولية الجناسية  لمرؤساء و القادة المدنييف، مركز آدـ لمدفاع عف الحقوؽ و الحريات، دنيا الوطف، 
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  Alvaro Borghi , L’immunité des dirigeants politiques en droit international,  op.cit , P 59. 
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يادة صػاحب السػ التي يتميز بزػا الممػوؾ، وذلػؾ ألفا بالنسبة لرسيس الجمزورية فإن  ال يتمتر بالحصانات أم
 الشػعب ليكػوف ممػث  لػ  اختػار رسيس الجمزورية ما هػو إال شػخص عػادي  في الجزوريات هو الشعب، وأف

نمػػا لسػػيادة لػػيس لشخصػػ ، و تمتػػر رسػػيس الدولػػة با بعػػدها، و وهػػذا الػػرسيس فػػردا عاديػػا قبػػؿ توليتػػ  الرساسػػة و ا 
فػػرسيس الجمزوريػػة يتمتػػر  ،وال يعنػػي ذلػػؾ أف رسػػيس الجمزوريػػة ال يتمتػػر بالحصػػانات باعتبػػار  ممػػث  لدولتػػ ،

 .1والتي تستمـز تقرير حماية خاصة ل  بالحصانات الدبموماسية التي يتمتر بزا أعضاء البعثات الدبموماسية

الدولػػػة سػػػػواء تػػػػول  الحكػػػػـ عػػػػف طريػػػػؽ الوراثػػػػة أو  رسػػػػيس أفيػػػذهب الػػػػرأي الػػػػراجح فػػػػي الفقػػػػ  إلػػػػ  
ال مجػػػاؿ لمتمييػػػز اسػػػتنادا إلػػػ  خمفيػػػة تػػػولي الحكػػػـ، أو عمػػػ  أسػػػاس  االنتخػػػاب، يتمتػػػر بحصػػػانة الكاممػػػة و

 .2عم  المستوى الدولي عتبارات ال تؤثر في تمثيم  لدولت االالسمطات التي يتمتر بزا، فزذ  

األجنبية وفقا لما استقر عمي  العػرؼ الػدولي إنمػا يثبػت لػ  بمقتضػ  فالوضر القانوني لرسيس الدولة 
الواجبػػات  يؤسػػس عمػػ  الحقػػوؽ  و وضػػع  ينبثػػؽ و ذلػػؾ ألف لػػيس بصػػفت  الشخصػػية، و يػػة وصػػفت  التمثيم

حيػث يعتبػر رسػيس ،3ليس مؤسسا عم  حقوؽ دولية معترؼ بزا ل  شخصػيا و ،الدولية التي تتمتر بزا دولت 
أشػػػخاص القػػػػانوف  اتجػػػػا ال يعتبػػػر الدولػػػػة ذاتػػػ   ؼ فػػػي الدولػػػػة يتمتػػػر بصػػػػفة تمثيمزػػػا وعمػػػ  موظػػػػالدولػػػة أ
يرجر إعفاء  مف الخضوع لقضاء الدولػة األجنبيػة بػذلؾ إلػ  المكانػة السػامي التػي يتمتػر بزػا فػي  و،4الدولي
بسػيادة  لما قػد يجػر  الخضػوع إلػ  المسػاسمة فػي دولػة اخػرى مػف مسػاس لتمثيم  دولة ذات سيادة، و دولت  و

 .5الدولة التي يمثمزا

لػػ  لػػرسيس الدولػػة لجػػأ جانػػب مػػف الفقػػ  إدوليػػة خاصػػة تػػنظـ الوضػػر القػػانوني  اتفاقيػػةنتيجػػة لغيػػاب 
ذلػػؾ ألجػػؿ إيجػػاد أسػػاس قػػانوني  حصػػانة رؤسػػاء الػػدوؿ، و المقارنػػة بػػيف حصػػانة المبعػػوثيف الدبموماسػػييف و

   المسػؤوليف فػي الدولػػة مزـ مػف كبػارمػف يقػـو مقػا اتفػاقي يتطػرؽ لمنظػاـ الحصػانة الخػاص برؤسػاء الػدوؿ و
 نطاؽ حصانتزـ. اـ التي تحدد مجاؿ ولؾ لغرض ضبط األحكذ و

رفضػوا التمييػز بػيف  و ،ييفا لحصػانة المبعػوثيف الدبموماسػامتدادفقد اعتبر بعض المفكريف حصانة الحكاـ  
 .6القانوف البريطانيهذا التشاب  معتمد مف قبؿ التشريعات الوطنية مثؿ  الحصانتيف، و

                                                             
، ص 2011مرسي الزيات، المسؤولية الدولية لرؤساء الدوؿ، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة القاهرة، مصر، أشرؼ عبد العزيز  1
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2Charles Rousseau, op.cit, P 123. 
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ؿ ف تشػكيمكػف أ 1961دبموماسػية لعػاـ ينػا لمع قػات الكما أف الجانب مف الفقػ  اعتبػر أف اتفاقيػة ف
الحصػػانات التػي يتمتػر بزػػا رسػيس الدولػة عػف طريػػؽ قيػاس المركػز القػػانوني  األسػاس القػانوني ل متيػازات و
 .1ييفموماسالدولي بمركز الممثميف الدبالذي يتمتعوف ب  في القانوف 

  حصػانات أخػرى )الدبموماسػييف(، إضػافة إلػ مرؤوسػي يتمتر رسيس الدولػة بػنفس حصػانات  فطالما
المتمثػػػؿ فػػػي  زػػػؤالء الدبموماسػػػييف تمػػػؾ الحصػػػانات، وؿ ليفرضػػػزا مركػػػز ، فػػػإف األسػػػاس القػػػانوني الػػػذي خػػػو 

      لتأسػػػيس الحصػػػانات، هػػػو نفسػػػ  األسػػػاس الػػػذي يفتػػػرض المجػػػوء إليػػػ  1963و 1961نػػػا لسػػػنة يياتفػػػاقيتي ف
  مػػػف يقػػػـو مقػػػامزـ )رؤسػػػاء الحكومػػػات، ووزراء الشػػػؤوف الخارجيػػػة...( و ،االمتيػػػازات الممنوحػػػة لمرؤسػػػاء و

قػػد اسػػتند أصػػحاب هػػذا االتجػػا  ، فم2دوف أف يػػؤثر ذلػػؾ عمػػ  أهميػػة القػػانوف العرفػػي كأسػػاس قػػانوني رسيسػػي
ليسػت مختمفػة فػي التي يقـو بزا المسػؤوؿ السياسػي  مزمة التمثيؿ الدولي ألجؿ تبرير موقفزـ إل  القوؿ بأف

 .3دةسزا الدبموماسي أماـ الدولة الموفأساسزا عف تمؾ التي يمار 

 ؿرؤسػاء الػدو  بعوثيف الدبموماسييف ومبررات منح الحصانة القضاسية الجزاسية هي نفسزا بالنسبة لمم كما أف
سػػمطات رسػيس الدولػة فػػي  الدوليػة، فضػ  عػف أف التػي تتمثػؿ فػي ضػػماف األداء الفعػاؿ لموظيفػة التمثيميػػة و

 .4سيس األعم  لمدبموماسية في دولت مجاؿ الع قات الدولية تضفي عمي  صفة الر 

ة عناصػر تشػزد بػيف المفزػوميف يتوقػؼ عنػد هػذا الحػد، فزنػاؾ فػي واقػر األمػر عػدالتقارب  غير أف
د إليزػػػا، بينمػػػا بالنسػػػبة إلػػػ  الدولػػػة الموفػػػ تػػػ  إالمثػػػؿ دولمبعػػػوث الدبموماسػػػي ال يف واضػػػح، انفصػػػاؿلصػػػالح 
الممثػؿ الدبموماسػي يتمثػؿ  و الفرؽ بيف رسيس الدولةأف كما ، 5ؿدوؿ يمثموف دولزـ أماـ جمير الدو رؤساء ال

في الدولة المعتمد لديزا أو فػي دولػة العبػور، فػي  ر ال يتمتر بأية معاممة خاصة إالهذا األخي يتمثؿ في أف
  دبموماسػػيا ؿ األجنبيػػة، بصػػفت  ممػػثفػػي كػػؿ الػػدو الحصػػانات  االمتيػػازات و حػػيف يسػػتفيد رسػػيس الدولػػة مػػف

 .6ؿلدولت  لدى كؿ الدو 
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المجػاؿ الواسػر لحصػانة  فنطاؽ الحصانة القضاسية الجزاسية لممبعوث الدبموماسي أضيؽ مقارنػة مػر
فػػي مواجزػػة  عامػػة شػػاممة و الػػذي يعفيػػ  مػػف الخضػػوع لمواليػػة القضػػاسية بصػػورة مطمقػػة، و و الدولػػة،رسػػيس 

 ؿ األجنبية.جمير الدو 

، دلػي  واضػحا عمػ  2000ـ التقرير المؤقت لمؤسسة القػانوف الػدولي المعتمػد فػي ديسػمبرفي هذا الشأف قد
ؿ، فقػد اعتبػر هػذا التقريػر يما يخص مسألة حصػانات رؤسػاء الػدو ما هو مقرر في النظاـ القانوني الدولي ف
نفػس النظػاـ الػذي يتمتػر  دبموماسييف، يجب أف يستفيد بالضرورة مفأف رسيس الدولة باعتبار  رسيس هؤالء ال

الدبموماسػي  ن  ال يجػب الخمػط بػيف الػرسيس وأ -ذلؾ لرفر كؿ لبس قد أضاؼ نفس التقرير، و و ب  هؤالء،
هػػػذا مػػا يفسػػػر تمتعػػػ   و،ذو حجيػػػة فػػي مواجزػػػة الكافػػة  التػػزاـهػػػو  و ،كػػوف تمثيػػػؿ األوؿ لدولتػػ  غيػػػر مقيػػد

 .1مميزة و خاصة بمعاممة

المبعوثيف الدبموماسييف، ذلؾ أف القانوف الػدولي يمػنح رؤسػاء  فالحصانة الحكاـ متميزة عف حصانة
ينػا لمع قػات الدبموماسػية أسػاس قػانوني في اتفاقيػة اعتبػارال يمكػف بػذلؾ  ، و2ؿ حصانة مػف نػوع خػاصالدو 

متميػػػز عػػػف الحصػػػػانات  بذاتػػػػ  وحصػػػانات رسػػػيس الدولػػػػة، ألنػػػ  يتمتػػػر بنظػػػػاـ حصػػػانة قػػػاسـ  المتيػػػازات و
 .3مختمؼ كذلؾ عف حصانة الدولة كشخص معنوي الدبموماسية، و

هػذا  لحصانة المبعػوث الدبموماسػي، ألف امتدادحصانة رسيس الدولة  عم  ذلؾ ال يمكف األخذ بفكرة أف
لحصػػانة رسػػيس الدولػػة قياسػػا عمػػ   اتفػػاقيألجػػؿ إيجػػاد أسػػاس قػػانوني  كػػاقتراحلػػو سػػممنا بػػ   الفػػرض حتػػ  و

، ف  يمكػف قبولػ  1961وفقا التفاقية فيينا لمع قات الدبموماسية لسنة  الدبموماسيتأسيس حصانة المبعوث 
الػػدولي، فكيػػؼ مػػف الوضػػر القػػانوني الخػػاص الػػذي يتمتػػر بػػ  رسػػيس الدولػػة عمػػ  مسػػتوى  انتقػػاصألف فيػػ  

رسػيس  مػر أف مركػز المبعػوث الدبموماسػي )المػرؤوس(، س( ويفرض التشاب  بػيف مركػز رسػيس الدولػة )الػرسي
   صػفت  الموظػؼ األعمػ ب اعتمػادهـيسػحب أوراؽ  ينزػي مزػامزـ و الدولة هػو مػف يقػـو بتعيػيف المبعػوثيف و

 ارج حسب غالبية األنظمة السياسية.ؿ لدولت  في الخالممثؿ األو  و

 سػيد  حسػب نظريػة النيابػة الشخصػية ف حصػانةالمبعوث الدبموماسي كاف قديما يستمد حصانت  مػ كما أف 
    ممثػػؿ عػػف رسػػيس الدولػػة  فمعاممػػة الخاصػػة التػػي كػػاف يحظػػ  بزػػا فػػي الخػػارج تجػػد سػػببزا فػػي كونػػ  ناسػػب و

ليس لشخص ، ف  يستقيـ هػذا الحػؿ ألنػ  يحمػؿ فػي مضػمون  مػا يتعػارض مػر الطػابر المطمػؽ لحصػانة  و
ألف  ،حصػػانة األصػػؿ أو المصػػدر بقياسػػزا عمػػ  حصػػانة الفػػرعرسػػيس الدولػػة، فػػ  يمكػػف أف نفسػػر أو نبػػرز 
 .فيينا اتفاقيةحصر نطاقزا حسب ما تقتضي  نصوص  ذلؾ يؤدي إل  تقييد حصانة رسيس الدولة و
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طابعزػػا  نوني لحصػانة رسػػيس الدولػة، ذلػؾ أفوضػر أسػػاس قػالألجػؿ ذلػؾ تنعػػدـ حاجػة المجػوء إلػػ  القيػاس  
مسػػتمد مػػف كونزػػا تجػػد مصػػدرها فػػي القاعػػدة العرفيػػة الدوليػػة تتصػػؼ الكاممػػة  وصػػفزا بمطمقػػة و الخػػاص و

بحيػث ال  الوضر القانوني لػرسيس الدولػة، المتيازفي هذا سبب  و ،مرونة عمـو و اإلط ؽ و بالغموض و
    اسػػتثناءيمكػػف بػػذلؾ تقييػػد مجػػاؿ حصػػانة رسػػيس الدولػػة اسػػتناد إلػػ  أف نظامزػػا القػػانوني يسػػمح بإقصػػاء كػػؿ 

       ة الممزمػػػة ا عمػػػ  حسػػػاب القػػػو بػػػذلؾ فكػػػرة إدخػػػاؿ قواعػػػد قانونيػػػة تمغػػػي آثػػػار الحصػػػانة أو تعمقزػػػال يقبػػػؿ  و
الكاممػػة لػػرسيس الدولػػة فػػي مواجزػػة  قضػػاء  الحجيػػة المطمقػػة لمقاعػػدة العرفيػػة المقػػرر لمحصػػانة المطمقػػة و و

 الدوؿ األجنبية.

 س الدولة بحصانة بصفتو مبعوث خاصتمتع رئي -3

مقػرر فػي اتفاقيػة فيينػا لخاصة بتمثيؿ الدولة التي يرسمزا بصورة مؤقتة، وفقا لمػا هػو تقـو البعثات ا
يطمػػؽ  و ات دبموماسػية كاممػػة بػيف الػػدولتيف،هػػذا الشػكؿ مػػف التمثيػؿ ال يشػػترط وجػود ع قػػ و ،1969لعػاـ 

غػرض القيػاـ ب ،تعبير "البعثة الخاصة" عمػ  البعثػة الرسػمية مػف ممثمػي الدولػة التػي توفػدهـ إلػ  دولػة أخػرى
بمزمػػة معينػػة، كمػػا يطمػػؽ أيضػػا عمػػ  المبعػػوث الػػذي يقػػـو فػػي الدولػػة التػػي يقصػػدها بمزػػاـ خاصػػة لحسػػاب 

 .1دولت 

     أعضػػػاء الحكومػػػة، الخبػػػراء الحكومػػػات،  التاليػػػة: رؤسػػػاء الػػػدوؿ وتتػػػألؼ البعثػػػة الخاصػػػة مػػػف الطواسػػػؼ  و
الحكومػػات المكمفػوف باالشػػتراؾ فػػي دورة معينػػة أيضػػا منػػدوبو  الػػدوؿ لممزػػاـ الخاصػة، و ممثمػػو و الفنيػوف و

 .2لممنظمة الدولية

، فػػ  يسػػأؿ عػػف أعمالػػ  3اسية التامػػة فػػي القضػػايا الجزاسيػػةيتمتػػر المبعػػوث الخػػاص بالحصػػانة القضػػ
مػػػ  سػػػواء وقعػػػت منػػػ  أثنػػػاء قيامػػػ  بمزػػػاـ عم ،اسػػػي لمدولػػػة المسػػػتقبمةد مخالفػػػة بموجػػػب القػػػانوف الجز التػػػي تعػػػ

 .بمناسبتزا و الرسمية أو بسببزا

رسػيس  أفػراد البعثػة المػذكورة و إلػ  أف 1969البعثػات الخاصػة لعػاـ  اتفاقيػة( مػف 21حيث أشارت المادة)
 الدولػة المسػتقبمة أو فػي أي يتمتعػوف فػي ، أصػحاب الرتػب العاليػة(الخارجيػةالدولة )رسيس الحكومة، وزير 

فػػػػي القػػػػانوف الػػػػدولي إضػػػػافة إلػػػػ  مػػػػا هػػػػو الحصػػػػانات المقػػػػررة  و االمتيػػػػازات ودولػػػػة ثالثػػػػة بالتسػػػػزي ت 

                                                             
ولي، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، المجمد الثاني والعشريف، السنة الثانية جماؿ مرسي بدر، البعثات الخاصة في القانوف الد  1

 .181، ص  1966مصر،  والعشريف، القاهرة،

 .33، ص 1974دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، د.ط، مصطف  س مة حسنيف، الع قات الدولية،   2

 .535سموحي فوؽ العادة، المرجر السابؽ، ص  3
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ت بالحصػانا ء البعثات الخاصة ال يتمتعػوف إالباقي أعضا مي  في هذ  االتفاقية، في حيف أفمنصوص ع
 .1االتفاقيةالمنصوص عميزا في 

ت هػػػػذ  المػػػػادة صػػػػراحة عمػػػػ  تمتػػػػر رسػػػػيس الدولػػػػة عنػػػػد ترأسػػػػ   البعثػػػػة الخاصػػػػة لدولتػػػػ  لقػػػػد نصػػػػ       
بمػػا فيزػػا  ،سميف بزيػػارة رسػػميةؿ القػػاالػػدولي لرؤسػػاء الػػدو المقػػررة بموجػػب القػػانوف  االمتيػػازات وبالحصػػانات 

تأديتػػ  لمزامػػ  الرسػػمية  اسػتوجبتأو فػػي أيػة دولػػة ثالثػػة  ،الحصػانة القضػػاسية الجزاسيػػة فػي الدولػػة المسػػتقبمة
يقػر عميزػا و  ولة العبػور،ل  دولت ، لتأخذ حكـ دالمرور بإقميمزا، ألجؿ الذهاب إل  عمم  أو عند عودت  إ

ت عنػػد الحصػانا و االمتيػػازاتيعمػؿ لحسػػابزا جميػر  ممثػؿ لدولتػػ  و مػنح رسػػيس الدولػة بصػػفت  التػػزاـبػذلؾ 
 .2مرور  بأرضيزا

 تحمؿ نوع مف الغموض يثير التساؤؿ والمػبس عنػد تحديػد مضػموف ونطػاؽ 21صياغة المادة  إال أف      
حصػػػانة رسػػػيس الدولػػػة مقارنػػػة بأعضػػػاء البعثػػػة الخاصػػػة، فحسػػػب الفقػػػرة األولػػػ  منزػػػا يتمتػػػر رسػػػيس الدولػػػة 

قياسػػػػا عمػػػػ  حصػػػػانة المبعػػػػوث  واالتفػػػػاقيبحصػػػػانة المقػػػػررة فػػػػي القػػػػانوف الػػػػدولي، بشػػػػقي  العرفػػػػي كأصػػػػؿ 
بعثػػػػة الدولػػػة الػػػػذي يتػػػرأس الهػػػػي بػػػذلؾ تفػػػػرد حكػػػـ خػػػػاص يتعمػػػؽ بوضػػػػر القػػػانوني لػػػػرسيس ، و الدبموماسػػػي
      الدبموماسػػػية  البعثػػػاتنطػػػاؽ مػػػف حصػػػانة أعضػػػاء الػػػذي يتمتػػػر بػػػذلؾ بحصػػػانة شػػػاممة أوسػػػر  و الخاصػػػة،

فػػي فقرتزػػا األولػػ  يتمتػػػر  31هػػذا مػػا ال يتفػػؽ مػػػر نصػػوص االتفاقيػػة ذاتزػػا فحسػػب المػػػادة  الخاصػػة، و و
اـ يشػمؿ رسػػيس فزػي بػذلؾ تتضػمف حكػـ عػاسػي، خاصػة بحصػانة مطمقػة ضػد القضػاء الجز اء البعثػة الأعضػ

 الدولة بصفت  عضو في البعثة الخاصة.

     وزيػػػر الخارجيػػػة    أف رسػػػيس الحكومػػػة وعمػػػ( نجػػػدها تػػػنص 21بػػػالرجوع إلػػػ  الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة ) و 
الرتػب العاليػة فػي البعثػة الخاصػة يتمتعػوف بالحصػانات المقػررة فػي القػانوف الػػدولي غيرهمػا مػف أصػحاب  و

نزػـ يتمتعػوف بحصػانة قضػاسية جزاسيػة ـ مع  أمما قد يفز ،االتفاقيةباإلضافة إل  ما هو ممنوح لزـ بموجب 
                                                             

 .259، ص 2004زير، القاهرة، مصر، عمي يوسؼ شكري، الدبموماسية في عالـ متغير، الطبعة األول ، إيتراؾ لمنشر والتو   1

انط قا مف  ،يضمف معاممت  بالشكؿ ال سؽ إذ يحافظ عم  حيات  و ،ؿ حماية لممثؿ السياسيمنح الحصانة في الدولة ثالثة يشكف   2
 ممة الدولية.المجا و،واجب الصداقة مر دولت  

.286أحمد سالـ باعمر، الفق  السياسي لمحصانة الدبموماسية، دار النفاسس، ص  -  
  لمتفصيؿ أكثر حوؿ موقؼ الفق  الدولي بشأف التزامات الدولة الثالثة اتجا  ممثمي الدولة راجر: فادي الم ح، المرجر السابؽ و 

المرجر  محمد طمعت الغنيمي، الوسيط في قانوف الس ـ، .275عبد الكريـ عمواف، المرجر السابؽ، ص  .290-286.ص ص
 .143-137ص  .، ص. رحاب شادية، المرجر السابؽ161-159 .صسابؽ، صالمرجر الفاضؿ محمد زكي،  .985السابؽ، ص 

.93 -92سابؽ، ص المحمد سامي عبد الحميد، المرجر   
بالحصانة القضاسية عند مرورهـ عبر إقميـ الدولة الثالثة عند اتجاهزـ وعودتزـ حيث اتج  الرأي الغالب إل  االعتراؼ لممثمي الدولة 

مف وظيفتزـ، بينما كاف لجانب مف الفق  موقؼ مختمؼ، هذا ما كانت ل  انعكاسات  عم  السياسة الجناسية لمدوؿ، إذ يستشؼ ذلؾ مف 
 صانة.اخت ؼ الممارسات الدولية إزاء تحديد النطاؽ اإلقميمي لمح
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ؿ ء الػػدو هػػذا الوضػػر ال يمكػػف التسػػميـ بػػ ، ذلػػؾ أف رؤسػػا ، وأوسػػر مػػف تمػػؾ التػػي يسػػتفيد منزػػا رسػػيس الدولػػة
       ل متيػػػازاتلرؤسػػػاء البعثػػػات الخاصػػػة، إضػػػافة  االتفاقيػػػةالحصػػػانات التػػػي تقررهػػػا  و باالمتيػػػازاتيتمتعػػػوف 

 انوف الدولي العرفي لرؤساء الدوؿ.ا القهالحصانات التي يقرر  و

 1975ـ فيينػػا الخاصػػػة بتمثيػػؿ الدولػػػة فػػي ع قاتزػػػا مػػر المنظمػػػات الدوليػػة لعػػػا اتفاقيػػػةت كمػػا نصػػ       
عنػػدما يتػػول  رساسػػة الوفػػد رسػػيس الدولػػة أو أي عضػػو فػػي هيسػػة جماعيػػة تقػػـو ( عمػػ  أنػػ  "1فقػػرة  5)المػػادة 

نػػ  يتمتػػر فػػي الدولػػة المضػػيفة أو فػػي دولػػة ثالثػػة ة بموجػػب دسػػتور الدولػػة المعنيػػة، فإبوظػػاسؼ رسػػيس الدولػػ
الحصػػػانات المقػػػررة فػػػي  و ازاتاالمتيػػػ وبالتسػػػزي ت   االتفاقيػػػةباإلضػػػافة إلػػػ  مػػػا يمػػػنح لػػػ  بمقتضػػػ  هػػػذ  

 القانوف الدولي لرؤساء الدوؿ".

حسػب مػا  ذاتزػا، و االتفاقيػةرسػيس الدولػة يتمتػر بالحصػانة وفقػا ألحكػاـ  أفيستشؼ مػف نػص المػادة       
قصػػد هنػػا المجػػوء ن رسػػيس الدولػة، ويقتضػي  القػػانوف الػػدولي ألجػؿ تحديػػد نطػػاؽ الحصػػانة التػي يسػػتفيد منزػػا 

 1الدوليػػة االتفاقيػاتدولي العتبػار  مصػػدر أساسػي لتكممػػة وسػد الػنقص الػػذي يشػوب نصػػوص إلػ  العػرؼ الػػ
هػػذ  األخيػػرة يمكػػف تفسػػير  عمػػ  أنػػ  إحالػػة منزػػا إلػػ  قواعػػد القػػػانوف يكتنػػؼ الفػػراغ القػػانوني الػػذي  كمػػا أف

 .2الدولي العرفي

هػذا حسػب  و ،منظمػة دوليػة لػدىيتمتر رسيس الدولػة بحصػانة قضػاسية جزاسيػة بصػفت  ممػث  لدولتػ         
قولزػا أنػ  "عنػدما يتػول  تمثيػؿ الدولػة لػدى المنظمػة الدوليػة شػخص ( فقػرة أولػ  30ت عميػ  المػادة )نصما 

 اسية أماـ محاكـ دولة االستقباؿ".فإن  يستفيد مف حصانة قضاسية جز  يتمتر بمركز الممثؿ الدبموماسي

فػػي حالػػة ترأسػػ  لبعثػػة خاصػػة لدولتػػ  فػػي  االتفػػاقيدولي الدولػػة بموجػػب القػػانوف الػػ لتقػػرر بػػذلؾ حصػػانة رسػػيس
عمػػ  الػػرغـ مػػف أنزػػا لػػـ تػػنظـ كػػؿ الجوانػػب  ، و1969الدولػػة المسػػتقبمة وفػػؽ التفاقيػػة البعثػػات الخاصػػة لعػػاـ 

ذلػػؾ أف تطبيقزػػا ال يمتػد إلػػ  حالػػة تواجػػد رسػػيس الدولػػة عمػػ  إقمػػيـ  مة بالوضػػر القػػانوني لػػرسيس الدولػػة،المتصػ
ال يشمؿ حالة تنقؿ رسيس الدولة إلػ  دولػة أجنبيػة لحضػور مػؤتمر دولػي  الدولة األجنبية في زيادة خاصة، و

أف مشاركت  في هذا النوع مف المؤتمرات التػي تعػرؼ باسػـ مػؤتمرات القمػة أصػبح ظػاهرة  حكومي، خاصة و
جمير الدوؿ بما فيزا الدوؿ التػي ليسػت أطػراؼ فػي مر ذلؾ تمتـز  و ،3الع قات الدولية المعاصرة يبارزت ف
الحصػػانة القضػػاسية لػرسيس الدولػػة األجنبػػي الػػذي يتػػرأس البعثػة الخاصػػة اسػػتناد  إلػػ  العػػرؼ  بػػاحتراـاالتفاقيػة 
 .4الدولي

                                                             
 .34اني الرضا، المرجر السابؽ، ص ه 1

 .203، ص 1989دار النزضة العربية، القاهرة، مصر، د.ط، عبد العزيز سرحاف، النظرية العامة لمتنظيـ الدولي،   2
3
  - Viraly Michel , L a conférence au sommet , Annuaire Français de Droit international, 1959, P 11. 

4
 Sylvain  Métille,  op.cit,  P 33. 
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القضػاسية الجزاسيػة لػرسيس الدولػة نظػرا لعػدـ تعتبر بذلؾ القاعدة العرفيػة المصػدر القػانوني األساسػي لمحصػانة 
فيؤخػذ نطػاؽ الحصػانة،  المتعمقػة بمضػموف و م سمة النصوص الدولية االتفاقية لتنظيـ كػؿ األحكػاـ كفاية و

 خ فا لألصؿ. احتياطيابزا عم  سبيؿ االستسناس لتأسيس الحصانة باعتبارها مصدرا 

أساس الوضػر القػانوني الخػاص لػرسيس الدولػة بإسػناد  إلػ  بعد الفصؿ في الجدؿ السابؽ حوؿ تحديد        
العرفػي بػيف نػوعيف  العرؼ الدولي، نرى أن  مف الضروري التمييز في إطار القانوف الدولي بشػقي  االتفػاقي و

 مف الحصانة التي يتمتر بزا رسيس الدولة في مواجزة قضاء الدولة األجنبية.

 صانة الشخصيةانة الوظيفية عن الحثانيا:  تمييز الحص

ح ل  لغرض القيػاـ بمزامػ  الوظيفيػة بشػكؿ تمن االمتيازات ويتمتر رسيس الدولة بجممة مف الحصانات       
تأخػػذ الحصػػانة التػػي  و لسػػيادة الدولػػة،ز خػػاص بصػػفت  رمػػ التمتػػر بمركػػز مميػػز و ألجػػؿ ضػػماف فعػػاؿ، و

ولػ  تمػنح لػ  بحكػـ ممارسػػة مختمفتػيف، األيتمتػر بزػا رسػيس الدولػة بموجػب القػانوف الػدولي العرفػػي صػورتيف 
ذلػؾ لغػرض تبيػاف  و ،ز بػيف الحصػانتيفيػمنزػا بصػفت  الشخصػية، ويجػب أف نم فيسػتفيد أما الثانيػة وظاسف 

فزػػؿ يمكػػف  فػػي مواجزػػة قضػػاء الدولػػة األجنبيػػة، مػػدى الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة الممنوحػػة لػػرسيس الدولػػة
د القضػػػػاء اإلقميمػػػػي؟ أـ أف كػػػػذلؾ حصػػػػانت  الشخصػػػػية ضػػػػ فيػػػػة والوظيلػػػػرسيس الدولػػػػة أف يػػػػدفر بحصػػػػانت  

 انة يشمؿ إحدى صورها دوف  األخرى؟بالحص االعتداد

        يؤذونزػػػػاتتمثػػػػؿ الحصػػػػانة الوظيفيػػػػة فػػػػي تمػػػػؾ الحصػػػػانة التػػػػي تمػػػػنح لألشػػػػخاص تبعػػػػا لموظيفػػػػة التػػػػي       
نما باألفعاؿ 1،األعماؿ التي يقوموف بزا و هي تستمر بعػد تػرؾ الػرسيس لمنصػب   ذاتزا، وف  تمحؽ بالفرد وا 

لكػف  و ،بالتالي فزذا  النوع مف الحصانة محصور فقط بالوظيفػة المػرتبط بزػا فزي ليست حصانة مؤقتة، و
ذلػػؾ الرتبػػاط هكػػذا حصػػانة بسػػيادة وكرامػػة  فػػي حػػاؿ زواؿ الدولػػة نفسػػزا، و إالأعطػػي  ال ينتزػػي فػػي حػػاؿ

بػػؿ هػػو دفػػر جػػوهري يػػؤدي إلػػ  نفػػي  ،بزػػذ  الحصػػانة لػػيس دفعػا إجراسيػػايػػنجـ عػػف ذلػػؾ أف الػػدفر و  2الدولػة
 .   3إلحاقزا بدولت  المسؤولية عف الرسيس و

رسػيس  ا الحصانة الشخصية فزي تمنح لألشخاص الػذيف يشػغموف مناصػب بعينزػا كػرسيس الدولػة وأم      
ممػػا تسػػتند إلػػ  العمػػؿ الػػذي وزيػػر الخارجيػػة، اسػػتناد إلػػ  المنصػػب الػػذي يشػػغم  الشػػخص أكثػػر  الحكومػػة و

يمحػػؽ بشػػخص رسػػيس الدولػػة عنػػدما يكػػوف فػػي منصػػب ، فزػػي  يػػرتبط هػػذا النػػوع مػػف الحصػػانة و و،4يؤديػػ 
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، لكنزا تحمي صاحبزا فػي جميػر أعمالػ  الرسػمية 1حصانة إجراسية ألنزا مؤقتة تتوقؼ عند انتزاء الوظاسؼ
 .2ة عميزاغير الرسمية، سواء كانت أثناء ممارسة وظاسف  أو سابق و

حرص المجتمر الدولي عم  ضماف التعاوف السػممي بػيف الػدوؿ، فيمػا أف رسػيس الدولػة ببرر هذ  الحصانة ت
الممثػػؿ األوؿ لدولتػػ ، فإنػ  يجػػب السػػماح لػػ  بالتصػرؼ بحريػػة دوف الخػػوؼ مػػف المسػػاسمة  هػو الدبموماسػػي و

رمػػز سػػيادتزا تسػػتوجب أف يتمتػػر  التػػي يعػػد رسيسػػزا و ،أف الحفػػاظ عمػػ  كرامػػة الدولػػة القضػػاسية، خاصػػة و
 .3رسيسزا بالحصانة المطمقة مف الخضوع لسمطات الدوؿ األجنبية

يتمحػور حػوؿ تسػػاؤؿ واحػد: هػػؿ يتمتػر رسػػيس  عرفػت كػ  الحصػػانتيف جػدال فقزيػػا متناهيػا ينحصػػر و      
بحصػػانة  الدولػػة بحصػػانة شخصػػية أو حصػػانة وظيفيػػة؟ حيػػث يعتبػػر الموقػػؼ األوؿ أف رسػػيس الدولػػة يتمتػػر

بأنػػ  إذا كػػاف القػػػانوف  « Ouchakov »د قػػد صػػرح فػػي هػػذا المقػػاـ السػػي و (Rationne materiae)وظيفيػػة 
ؿ يتمتعػػػػوف  يعتقػػػػد أنزػػػػا شخصػػػػية، فرؤسػػػػاء الػػػػدو ، فػػػػ االمتيػػػػازاتؿ بػػػػبعض تػػػػرؼ لرؤسػػػػاء الػػػػدو الػػػػدولي يع

 4.ليس بحكـ صفتزـ الشخصية و ،رسميةال بحصانات باعتبارهـ سمطات 

 ح األسػػػػتاذقػػػػد صػػػػر  الدولػػػػة تتعػػػػدى حػػػػدود مزامػػػػ ، وحصػػػػانة رسػػػػيس  الموقػػػػؼ الثػػػػاني بػػػػأفمػػػػا يػػػػرى ينب 

« Cosnard »  معمقا عم  ما جاء ب  السيد« Ouchakov » ؿ أف رؤسػاء  الػدو  بأن  مف غيػر المنطقػي القػوؿ
 ةالدولػ فػإف يتمتعوف بحصانات باعتبارهـ سمطات أو هيسات، فعندما يتمتػر رسػيس الدولػة بحصػانات كزيسػة،

ة احتمػاالت فيمػا يخػص تمتػر رسػيس الدولػة بالحصػانة القضػاسية بحكػـ توجػد عػد هػي المسػتفيدة مػف ذلػؾ، و
بعبػػػارة أخػػرى تتمتػػػر الدولػػة بحصػػػانات  و تمتػػػر بزػػا حتمػػػا بحكػػـ صػػػفت  الشخصػػية،مركػػز  الػػػوظيفي، لكنػػ  ي

ؿ بفضػػػ الػػػرسيس بحصػػػانات خاصػػة )شخصػػػية( يتمتػػر خاصػػة بواسػػػطة تمثيػػؿ رسػػػيس الدولػػػة لزػػا كسػػػمطة، و
 .5المركز الذي يحتم  في هـر الدولة

المحاوالت الفقزية التي استزدفت حصر الحصانات التػي يتمتػر بزػا الػرسيس فػي تمػؾ التػي تمػنح لػ   إف     
رة، فالمجزودات القانونية المبذولة في هذا المجػاؿ ال تسػتزدؼ صػنفا واحػد ف  غير مبر بحكـ مزام  أو وظاس

       يؿ المثػػػاؿ العمػػؿ الػػػذي قامػػت بػػػ  لجنػػة القػػػانوف الػػدولي فػػػي هػػذا المقػػػاـنػػذكر عمػػػ  سػػب نات، ومػػف الحصػػػا
 في المػدة الثالثػة، الفقػرة الثانيػة 1991ممتمكاتزا لسنة  ذلؾ مف خ ؿ التقرير المتعمؽ بحصانات الدوؿ و و
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الػػػدولي الحصػػػانات الممنوحػػػة بمقتضػػػ  القػػػانوف  و باالمتيػػػازاتال تخػػػؿ هػػػذ  المػػػواد  " حيػػػث جػػػاء فيزػػػا أنػػػ 
 1."لرؤساء الدوؿ بصفتزـ الشخصية

فالوضػػر القػػانوني الخػػاص لػػرسيس الدولػػة يمنػػر خضػػوع  لمواليػػة القضػػاسية األجنبيػػة لتمتعػػ  بحصػػانة        
إلػػ   اسػػتنادولحسػػاب دولتػػ ، والسػػتفادت  مػػف الحصػػانة الشخصػػية  باسػػـوظيفػػة تمػػنح لػػ  كممػػارس لمسػػمطة 

اسية الجزاسيػػة الممنوحػػة لػػرسيس الدولػػة تتسػػر فػػي مػػداها لتشػػمؿ مركػػز  السػػامي فػػي الدولػػة، فالحصػػانة القضػػ
 سريانزا.الحصانة الوظيفية فض  عف الحصانة الشخصية وتبعا لذلؾ يتسر مجاؿ 

 ولةانة القضائية الجزائية لرئيس الدمجال سريان الحص الثاني: المبحث
ولػة بشخصػػ  بصػورة مباشػرة، فزػي مرتبطػػة سية الجزاسيػػة الممنوحػة لػرسيس الدتتصػؿ الحصػانة القضػا 
وثيقا بصػفت  الرساسػية، لكػف هػذا ال يمنػر مػف أف تمتػد هػذ  الحصػانة لتشػمؿ غيػر  مػف األفػراد، حيػث  ارتباط

الم سػػـ لحسػػف أداء  ضػػماف الجػػواسػػتنادا إلػػ  فكػػرة  ،نطاقزػػا الشخصػػي امتػػدادتجػػد تبريػػر لزػػا فػػي شػػرعية 
كؿ ما يرتبط ب  ضمف ما تقتضػي  فكػرة المجاممػة الدوليػة  ولة وضرورة احتراـ شخص رسيس الد يفة، والوظ

          دأ المعاممػػػػػػة اسػػػػػػتبعاد التطبيػػػػػػؽ السػػػػػػمبي لمبػػػػػػ و ،لغػػػػػػرض الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػ  حسػػػػػػف سػػػػػػير الع قػػػػػػات الدوليػػػػػػة
 ؿ(.بالمثؿ )المطمب األو 

الوضػػر  ولػػة وجبػػت أحقيػػة تمتعػ  بالحصػػانة تسػػتمد مصػػدر شػػرعيتزا مػػفإذا ثبتػت الصػػفة لػػرسيس الد
الػػذي يبػػدأ سػػريان  بالنسػػبة لشخصػػ  مػػف  ولػػة المقػػررة بموجػػب القػػانوف الػػدولي، والقػػانوني الخػػاص لػػرسيس الد

تبعػا لػذلؾ يكػوف التمتػر بالحصػانة  ينتزػي بػزواؿ الصػفة عنػ ، و لحظة التي يتػول  فيزػا منصػب الرساسػة، و
)المطمػب  مرارية الممارسػة الوظيفيػةشػرط اسػتمعمػؽ عمػ   القضاسية الجزاسية مرهوف بتوافر صػفة الرساسػة، و

 الثاني(.
اخت ؼ التصػرفات التػي تشػممزا الحصػػانة القضػاسية الجزاسيػة مسػألة تختمػؼ بػػ تحديػد األعمػاؿ وإف 

ولػة، كمػا تقتصػر الحصػانة القضػاسية الجزاسيػة لػرسيس الدولػة مػف حيػث الموضػوع الوضر القػانوني لػرسيس الد
أو  ييسػػػتثن  كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بطػػػابر الشخصػػػ ؼ الرسػػػمية، واألعمػػػاؿ التػػػي تأخػػػذ وصػػػ عمػػػ  التصػػػرفات و

 .الخاص )المطمب الثالث(
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 ولة من حيث األشخاصالقضائية الجزائية لرئيس الدنة ول: نطاق الحصاالمطمب األ 
قضاسي فػي مواجزػة الواليػة القضػاسية  امتيازيتمتر رسيس الدولة بحصانة قضاسية جزاسية تأخذ شكؿ  

اؿ اسػتق ؿ لضػماف األداء الفعػ ـ بمزاـ الوظيفة الدوليػة بكػؿ حريػة والجناسية األجنبية، تمنح ل  لغرض القيا
تأسػيس عمػ  المركػز السػامي الػذي يشػغم  فػي دولتػ  لتمتعػ   و ،إل  صفت  التمثيمية لدولػة أجنبيػة استنادلزا 

 ؿ(.ب  )الفرع األو ساسية بتقمد  لمنصبصفة الر 
ال تنحصر هػذ  الحصػانة فػي شػخص رسػيس الدولػة بػؿ تتجػاوز  لتشػمؿ غيػر  مػف األشػخاص الػذيف 

نطاؽ الحصانة ليسػتفيد الػبعض مػنزـ مػف جػزء  بامتدادتجمعزـ ب  روابط أسرية أو ع قات وظيفية، تسمح 
النطػػاؽ  امتػػداداتزػػا فػػي تشػػمؿ بعضػػزـ ااخػػر حصػػانة تجػػد مبرر  و ،مػػف الحصػػانة الممنوحػػة لػػرسيس الدولػػة

 الشخصي لمحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة )الفرع الثاني(.
 قضائي لصيق بصفة الرئاسية امتيازل: الحصانة القضائية الجزائية الفرع األو

تبعػا لػذلؾ  ة رسػيس الدولػة، ولتحديد مدى تمتر الشخص بصفة الرساسة أهمية كبيرة في إسناد الصف
الممارسػػات الدوليػػػة  رغػػـ أهميػػػة هػػذ  المسػػألة إال أف قضػػاسية الجزاسيػػة، وبأحقيػػة تمتعػػ  بالحصػػػانة ال الحكػػـ
ولػة السػتبعاد أو سػقوط الصػفة عػف رسػيس الد انعػداـاالسػتناد إلػ   لـ تكف عم  قػدرها، إذ نػادر مػا تػـالقميمة 

اؼ الػػػدولي فػػػي حسػػػـ مشػػػكمة يبػػػرز هنػػػا دور  االعتػػػر  الحػػػؽ فػػػي االعتػػػداد بالحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة، و
الحكػـ  آثػر  فػي تحديػد مػدى  التمتػر بالحصػانة فػي حالػة الوصػوؿ إلػ  و ،د في التمسؾ بصفة الرساسػةالتعد

الػدوؿ فػي تقريػر حصػانة  االعتػراؼ الػدولي بالحكومػات وكمػا يظزػر جميػا دور بطرؽ غير دستورية )أوال(، 
 رسيس الدولة كنتيجة لذلؾ )ثانيا(.

   ولة في الحكم بأحقية التمتع بالحصانةتحديد صفة رئيس الدأىمية : أوال
أف يحصػػػؿ  د مػػفة الػػدوؿ األخػػػرى، مػػف هنػػػا كػػاف البػػػلػػة هػػػو مثمزػػا الرسػػػمي فػػي مواجزػػػرسػػيس الدو  

ة الع قػات ؿ األخرى ب  كممثؿ رسمي لدولت ، إذ يتوقؼ عمػ  هػذا االعتػراؼ إقامػالرسيس عم  اعتراؼ الدو 
راؼ الرسػػمي بػػرسيس الدولػػة يعنػػي أف االعتػ ة أخػػرى إفمػػف ناحيػػ مػف الناحيػػة وهػػذا  الدبموماسػية بػػيف الػػدوؿ،

يػػػول  القػػػانوف الػػػدولي االعتػػػراؼ  و، 1ؿ التػػػي بػػػادرت إلػػػ  االعتػػػراؼ بػػػ شخصػػػ  أصػػػبح معروفػػػا لػػػدى الػػػدو 
برؤسػػاء الػػدوؿ أهميػػة كبيػػرة، حيػػث يترتػػب عمػػ  هػػذا االعتػػراؼ بعػػض ااثػػار التػػي تنصػػرؼ لشػػخص رسػػيس 

 .2الدبموماسية االمتيازات والدولة ومنزا التمتر بالحصانات 
إخطػػػار بػػػاقي الػػػدوؿ  مػػػف هػػػذا المنطمػػػؽ جػػػرى العػػػرؼ الػػػدولي عمػػػ  أف تمجػػػأ الػػػدوؿ إلػػػ  إبػػػ غ و

ال يثير االعتػراؼ بػالرسيس الجديػد اإلشػكاؿ  و ة لكسب االعتراؼ الرسمي ل ،ية برسيسزا الجديد كوسيماألجنب

                                                             
 .35السابؽ، ص  عمي يوسؼ شكري، المرجر  1

ير إل  المحكمة الجناسية دراسة تطبيقية عم  إحالة البش -ؿ، المسؤولية الدولية لرؤساء الدو مرسي الزيات أشرؼ عبد العزيز  2
 .35دار النزضة العربية، القاهرة ،مصر، صد.ط،   -الدولية
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عادة عندما يتول  الػرسيس مزػاـ عممػ  بصػورة رسػمية أي وقػؼ لإلجػراءات الدسػتورية، إذ لػيس لبػاقي الػدوؿ 
 .1ف الداخمية لمدولةإال عد رفضزا هذا تدخؿ غير مشروع في الشؤو  و ،إال االعتراؼ بالرسيس الجديد

تبرز أهميػة االعتػراؼ بػرسيس الدولػة الجديػد بصػورة خاصػة فػي حالػة توليػ  الحكػـ إثػر حركػة ثوريػة 
كمػػا تبػػدو ، 2نظػػاـ الحكػػـ ال مجػػرد تغييػػر لمسػػمطة الػػذي قػػد يترتػػب عميػػ  تغييػػر شػػكؿ أو انقػػ ب عسػػكري، و

تػػزداد المشػػكمة تعقيػػدا فػػي حالػػة  المطػػالبيف بزػػا، ومشػػكمة االعتػػراؼ بالرساسػػة الجديػػدة جميػػة فػػي حالػػة تعػػد د 
 .3ؿ األخرى بالمطالب ااخر بالرساسةلبيف بالرساسة، بينما تعترؼ الدو اعتراؼ بعض الدوؿ بأحد المطا

د مسالة تقرير ما إذا كػاف شػخص رسػيس لدولػة مػف المسػاسؿ المعقػدة لكػوف القػانوف الػدولي لػـ يضػبط تع
أو  -قميمػػة اسػػتثناءاتفيمػػا عػػدا  -د سػػبؿ اكتسػػاب تمػػؾ الصػػفة نػػ  لػػـ يحػػدذلػػؾ أل ، ومفزػػـو "رسػػيس الدولػػة"

هػو مػا قػد يتبػايف  ماهية المزاـ المرتبطة بزا عموما، لذلؾ ينبغي الرجوع إل  التنظػيـ الػداخمي لكػؿ دولػة، و
 .4الممارسة المحمييف عم  حد سواء ربما استمـز هذا األمر دراسة لمقانوف و إل  حد كبير، و

صػػفة رسػػيس الدولػػة األثػػر البػػال  فػػي تقريػػر مػػدى التمتػػر بالحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة فػػي حالػػة  لتحديػػد  
صػفة رسػيس  لقد تباينػت الممارسػة القضػاسية بشػأف مسػألة إسػناد و وصوؿ إل  الحكـ بطرؽ غير دستورية،ال
عتػػػػػراؼ إلػػػػػ  نظريػػػػػة اال التػػػػػي لجػػػػأت أحيانػػػػػا ولػػػػة الخػػػػػت ؼ األسػػػػػاس الػػػػػذي اسػػػػتندت إليػػػػػ  المحػػػػػاكـ، والد

 .5(2أحيانا  أخرى إل  نظرية السمطة الفعمية) و (1القانوني)
 الممارسات القضائية لبعض الدول التي أخذت بنظرية االعتراف القانوني -0

رأى معزػػد القػػانوف الػػدولي أف بػػت المحػػاكـ فػػي مسػػألة تقريػػر صػػفة رسػػيس الدولػػة، ينطػػوي عمػػ   لقػػد
قػػرر بنػػاء عمػػ  ذلػػؾ االمتنػػاع عػػف  بموجػػب القػػانوف المحمػػي، وأمػػور تتعمػػؽ بقواعػػد اإلثبػػات المعمػػوؿ بزػػا 

 6لذلؾ اكتف  في القرار المعتمد في دورة فػانكوفر بالتشػديد فػي المػادة  ومواصمة النظر في هذا الموضوع، 
عمػػػ  وجػػػػوب مػػػنح السػػػػمطات الوطنيػػػػة الحصػػػانة مػػػػف الواليػػػػة لػػػرسيس الدولػػػػة األجنبيػػػػة حػػػاؿ إع مزػػػػا بزػػػػذا 

 .6المركز
قػػػرار السػػػمطة ة أنزػػػا ممزمػػػة ببعػػػض المحػػػاكـ فػػػي الواليػػػات  المتحػػػدمػػػف ذلػػػؾ، تعتبػػػر عمػػػ  العكػػػس 
مقترحػػػات مػػػنح  وقػػػة بػػػاالعتراؼ بالحكومػػػات األجنبيػػػة، ف مػػػف خػػػ ؿ ممارسػػػتزا المتعمالتنفيذيػػػة الػػػذي يتبػػػي

                                                             
 .113حامد سمطاف، المرجر السابؽ، ص   1
 .57أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص  

 .36عمي يوسؼ شكري، المرجر السابؽ، ص   2

 .48أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ، ص  3

 . 86-85،ص 108،المزجع السابق، فقزة  A/CN.4/596 حصانة مسؤولي الدولة مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، الوثيقة رقـ  4
5
 Michel  Cosnard, les immunités de chef d’Etat, société Française pour le droit international, 

Op.cit.    pp 220-221. 
 .86، ص نفس ولة مف الوالية  القضاسية  الجناسية األجنبية،  المرجر حصانة مسؤولي الد 6
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ت قػد  اتبعػت هػذ  القػرارا ؿ، ولقضايا المرفوعة أمػاـ  المحػاكـ ضػد رؤسػاء  الػدو الحصانة التي تقدمزا في ا
 .1حت  في القضايا التي لـ تكف تتعمؽ باألداء الفعمي لممزاـ الرسمية إباف سير إجراءات الدعوى

اعتمػػػدت ألجػػػؿ تأسػػػيس حكمزػػػا بمػػػنح أو عػػػدـ  طبقػػػت المحػػػاكـ هنػػػا نظريػػػة االعتػػػراؼ القػػػانوني، و
ؼ الدولػة بػ  لػة باسػتناد إلػ  اعتػرااالعتداد بالحصانة القضاسية الجزاسيػة عمػ  البحػث تػوافر صػفة رسػيس الدو 

منػ  سػقوط حقػ  فػي  نفيزا فػي حالػة عػدـ االعتػراؼ بػ ، و ا ينتج عن  تأكيد الصفة في حالة االعتراؼ ومم
 كػوف لػ  الحػؽ الػدفر بحصػانةمتابعت  بػذلؾ كشػخص عػادي دوف أف ي و،التمتر بحصانة القضاسية الجزاسية 
االعتػراؼ بصػفة رسػيس الدولػة مػف قبػؿ فتمتػر بحصػانة معمػؽ عمػ  شػرط كون  ال يممؾ صفة رسيس الدولة، 

 الدولة األجنبية التي يوجد فيزا مقر المحكمة التي ينعقد لزا االختصاص.
د أريسػػتيد سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي قضػػية الفونتػػاف ضػػ ذكػػرت المحكمػػة االبتداسيػػة االتحاديػػة، عمػػ فػػي هػػذا الشػػأف 

الحصػانة ال تشػمؿ  " األمريكيػة( أفالواليػات المتحػدة  الذي كاف فػي المنفػ  فػي )رسيس دولة هايتي سابؽ و
بما أف تقرير مػف يعتبػر رسيسػا  الشخص الذي تعترؼ ب  حكومة الواليات المتحدة رسيسا رسميا لمدولة، و إال

الحظػػػت  و ،"المسػػػألة ليسػػػت مسػػػألة وقػػػاسر تفصػػػؿ فيزػػػا المحػػػاكـ أمػػػر يتػػػوال  الجزػػػاز التنفيػػػذي، فػػػإفلمدولػػػة 
بصػفت  الػرسيس "بجػاف برتػراف أريسػتيد" المتحدة دأبت عم  االعتراؼ  المحكمة المذكورة أف حكومة  الواليات

خمصػػػػت إلػػػػ  أف البيػػػػاف  ثػػػػر االنقػػػػ ب عسػػػػكري، والشػػػػرعي الحػػػػالي لجمزوريػػػػة هػػػػايتي، حتػػػػ  بعػػػػد نفيػػػػ  إ
ة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالرسيس أريسػػتيد الػػذي يتمتػػر لقضػػية ذو حجيػػـ مػػف وزارة الخارجيػػة فػػي هػػذ  ابالحصػػانة المقػػد
 .2حصانةبناء عم  ذلؾ بال

ولػػة تبقػػ  لمشػػخص السػػمطة التنفيذيػػة، بإقرارهػػا بػػأف صػػفة رسػػيس الد رجحػػت المحكمػػة بػػذلؾ موقػػؼ  
حجبػػت الصػػفة عػػف رسػػيس  و،3المعتػػرؼ بػػ  عمػػ  الػػرغـ مػػف أنػػ  ال يممػػؾ أي سػػمطات مػػف الناحيػػة العمميػػة

التػػي  لزػػايتي، وكمػا رفػػض مجمػػس األمػف االعتػػراؼ بالحكومػػة الفعميػة ذي يمػارس السػػمطة الفعميػػة، الدولػة الػػ
عمػػد بػػذلؾ إلػػ  فػػرض عقوبػػات متعػػددة عميزػػا بغيػػة فػػرض الحصػػار  رفضػػت عػػودة رسيسػػزا المنفػػي إليزػػا، و

كػاف الزػدؼ مػف ذلػؾ  اسػتولوا عمػ  السػمطة، و االقتصادي السياسي عم  الذيف قاموا بػانق ب العسػكري، و
 .4 دهو ممارسة الضغط عم  تمؾ الحكومة مف أجؿ عودة الحكـ الشرعي في الب

 
 

                                                             
 .87الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، صولة مف الوالية  القضاسية  حصانة مسؤولي الد   1

لمتفصيؿ أكثر حوؿ تدخؿ الواليات المتحدة في هايتي إلعادة أريستيد إل  منصب  راجر: شادية إبراهيـ   ،88-87المرجر نفس ، ص 2
 . 121 - 117 .صأحمد عميرة، المرجر السابؽ، ص

3
 Jean Salmon, Représentativité internationale, Op. cit , p 268 .          

 .49-48أشرؼ عبد العزيز الزيات، المرجر السابؽ، ص  4
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المتحػػدة ي لػػـ تعتػػرؼ بػػ  الواليػػات الػػذ ا"، ورسػػيس بنمػػا الجنػػراؿ "مانويػػؿ نورييغػػتمػػت كػػذلؾ متابعػػة 
تـ تقديم  لممحاكمة في والية فموريدا األمريكية عف جػراسـ االتجػار بالمخػدرات بعػد إزاحتػ  عػف  و ،األمريكية

ة رفضػت مطمػب ف " المحكمة المحميأشارت محكمة االستسناؼ إل  أ ، و1السمطة بواسطة الجيش األمريكي
         حكومػػػة الواليػػػات المتحػػػدة لػػػـ تعتػػػرؼ بػػػ  كحػػػاكـ شػػػرعي ألف ،نورييغػػػا بػػػأف يمػػػنح حصػػػانة رؤسػػػاء الػػػدوؿ

ا" لسػػػمطة الفعميػػػة فػػػي دولتػػػ  غيػػػر كػػػاؼ فػػػي نظػػػر عمػػػ  هػػػذا األسػػػاس فممارسػػػة "نورييغػػػ ،2دسػػتوري لبنمػػػا و
 .3الدوؿ ل  بزذ  الصفة اعتراؼ المحكمة العتبار  رسيس دولة في غياب

اتجزت الػدوؿ األمريكيػة فػي مطمػر القػرف العشػريف إلػ  عػدـ االعتػراؼ بالحكومػات التػي تصػؿ كما 
هػو مػا يعػرؼ  إل  الحكـ عػف طريػؽ االنق بػات العسػكري، مػا لػـ تػتـ الموافقػة عميزػا فػي اسػتفتاء شػعبي، و

عمػ  الػرغـ  و ،4لحكػـ بطػرؽ غيػر شػرعيةؿ الػذيف يصػموف إلػ  الذي ال يعترؼ برؤسػاء الػدو بمذهب توبار ا
بعػد قيامػ  باإلطاحػة  Lon Nol الذي قػاد  الجنػراؿ  باالنق بكية مف ذلؾ اعترفت الواليات المتحدة األمري

 .5بطريقة دستورية نت أف تغيير الحكـ في كمبوديا تـأعم ، بؿ و1970باألمير سيزانوؾ في كمبوديا عاـ 
 ؿ خػػرؽ لمبػػادئ دسػػتوريةالدولػػة بطػػرؽ غيػػر شػػرعية يشػػك طة فػػيالوصػػوؿ إلػػ  السػػم مػػر ذلػػؾ فػػإف

مطة يحمػؿ خاصة مػا تعمػؽ منزػا بكسػب التأييػد الشػعبي ألجػؿ التمتػر بالسػمطة الشػرعية، فاسػتي ء عمػ  السػ
مػا يفقػد متوليزػا الصػفة مة إلرغاـ الشعب عمػ  قبػوؿ السػمطة فػي أغمػب األحػواؿ، في مضمون  استخداـ القو 

يتأكػد ذلػؾ بعػدـ االعتػراؼ  ، ولصػفة رسػيس الدولػةالم زمػة  حصػانات المصػيقة وعػ  بالينفػي تمت الشرعية و
مػػػف التعبيػػػر عمػػػ  إرادة الشػػػعبية عمػػػ  مسػػػتوى  انطػػػ ؽي هػػػذا االعتػػػراؼ ينبنػػػأف لػػػذلؾ وجػػػب ؿ بزػػػا، الػػػدو 

د مػنح صػفة رسػيس الدولػة فػي حالػة تعػدالفعاليػة فػي  الداخمي لمدولة، لكي يحقؽ هذا االعتراؼ المصداقية و
مػا قػد يغمػب  يػتـ إفراغػ  مػف كػؿ و ،العتػراؼ الػدولي بعيػد عػف فكػرة التسػيسيكوف بػذلؾ ا طالبيف بزا، والم

 األصح لمسمطة الشرعية. اختيارالمصالح الدوؿ عم  حساب 
بالتػالي  يؤدي التطبيؽ الصحيح لنظرية االعتراؼ القانوني إل  عػدـ االعتػراؼ بصػفة رسػيس الدولػة، وحيث 

الصػػفة لكػػؿ شػػخص يصػػؿ إلػػ  الحكػػـ بطػػرؽ غيػػر الحصػػانات الم زمػػة لزػػذ   و االمتيػػازاتإنكػػار حقػػ  فػػي 
 .6لو كاف يمارس سمطات رسيس الدولة عمميا و ،مشروعة
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 التي طبقت نظرية السمطة الفعمية الممارسات القضائية الدولية -9
بعض المحاكـ بتت في مركز رسػيس الدولػة الػذي يتمتػر بػ   يتبيف مف دراسة االجتزاد القضاسي، أف

 لزيكػػػؿ الػػػداخمي لمدولػػػة )عمػػػ  ضػػػوءاالشػػػخص الماثػػػؿ أمامزػػػا بػػػالرجوع إلػػػ  المزػػػاـ التػػػي يؤديزػػػا فػػػي إطػػػار 
هػذ   بعبػارة أخػرى فػإف لع قات الدولية لمدولة المعنية، وفي سياؽ ا والممارسة عم  حد سواء(،  التشرير و

بزػػػذا قامػػػت  و مارسػػػة الفعميػػػة لمسػػػمطة أمػػػرا حاسػػػما،ا إلػػػ  القػػػانوف المحمػػػي اعتبػػػرت المالمحػػػاكـ فػػػي إحالتزػػػ
بألمانيا عند نظرها في القضػية  المتعمقػة "بزػونيكر" بدراسػة مسػألة مػا إذا كػاف مػف  االتحاديةالمحكمة العميا 

رسيسػػا لتمػػؾ الدولػػة مكػػف اعتبػػار المػػتزـ، الػػذي كػػاف رسػػيس مجمػػس الدولػػة  بجمزوريػػة ألمانيػػا الديمقراطيػػة، مال
إلػػ  ممارسػػة حكومػػة جمزوريػػة ألمانيػػا االتحاديػػة  و ،بػػالرجوع إلػػ  الوظػػاسؼ المسػػندة إليػػ  بمقتضػػ  الدسػػتور

 .1في ع قاتزا الثناسية مر ذلؾ البمد
الجنػػراؿ بيتوشػػي" لػػـ يقػػـ مجمػػس المػػوردات البريطػػاني بإثػػارة  فػػي قضػػية الػػرسيس الشػػيمي السػػابؽ " و

فيما عػدا مػا ذهػب إليػ  "المػورد هػادلي"  ،2السمطة لمعرفة مدى تمتع  بصفة رسيس الدولةطريقة وصول  إل  
رسيسػا لدولػة الشػيمي، ألنػ  كػاف  بينوشػي" كػاف فعػ "الجنػراؿ  انتزػ  إلػ  أف ؽ إل  هذ  المسألة، والذي تطر 

األسػػاس، لزػػذ   دولػػة الشػػيمي فػػي إنجمتػػرا، كمػػا أف هػػؤالء تػػـ اعتمػػادهـ عمػػ  هػػذا قػػر أوراؽ اعتمػػاد سػػفراءيو 
وجػػػػود االعتػػػراؼ الػػػػواقعي يبػػػػدو كافيػػػػا السػػػػتبعاد حجػػػػة الوسػػػػاسؿ  ممارسػػػػة السػػػػمطة الفعميػػػػة و األسػػػباب فػػػػإف

 .3لدولة عم  الجنراؿ "بينوشي"إل  السمطة إلنكار صفة رسيس  المستعممة لموصوؿ
دة المػػتزـ بصػػفت  رسػػيس مجمػػس قيػػا اؼ الفرنسػػية فػػي قضػػية  القػػدافي أفكمػا قضػػت محكمػػة االسػػتسن

أنػػ  شػػارؾ بصػػفت   الثػػورة، يعتبػػر بموجػػب اإلعػػ ف الدسػػتوري أعمػػ  سػػمطة فػػي الجماهريػػة العربيػػة الميبيػػة، و
اسػػػتقبؿ  وة أو اإلفريقيػػػة عمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ(، لرؤسػػػاء الػػػدوؿ العربيػػػ اجتماعػػػاتهػػػذ  فػػػي مػػػؤتمرات دوليػػػة )

 .4تسمـ وثاسؽ تفويض سفراسزـ مثمي الدوؿ األجنبية وم
القضاء لنظرية السػمطة الفعميػة إلػ  االعتػراؼ بالحصػانة القضػاسية الجزاسيػة لػرسيس ينتج عف تطبيؽ 

بصرؼ النظر أيضا عػف اعتػراؼ الػدوؿ لػ   و ،الدولة الفعمي بصرؼ النظر عف طريقة وصول  إل  السمطة
ة مػػر الػػذي ال يػػت ءـ مػػر االتجاهػػات الحديثػػة لمقػػانوف الػػدولي إلرسػػاء مبػػدأ الشػػرعيهػػو األ بزػػذ  الصػػفة، و

 الممارسات  القضاسية  التي لجػأت إلػ  تطبيػؽ نظريػة السػمطة الفعميػة قميمػة جػدا ، لذلؾ نجد أف5الديمقراطية
 صفة رسيس الدولة. إذ نادرا ما أخذ بزا لفحص

                                                             
 .87، ص 108حصانة مسؤولي الدولة مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة   1

2
 Jean- Yves, de Cara, L’affaire Pinochet devant la chambre des lords, Annuaire Française de Droit 

international (AFDI)  ,1999, P81. 
3
 Michel Cosnard, les immunités de chef d’Etat, société Française pour le droit international  ,Op. cit , 

PP 212-213. 
 .87-86، ص 108حصانة مسؤولي الدولة مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة   4

5 Philippe Bretton ,Relations internationales  contemporaines litec,paris,1993,pp 46-46. 
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عمػػ  ذلػػؾ يجػػب أف يحػػػـر الرؤسػػاء الػػذيف يصػػموف إلػػػ  الحكػػـ بطػػرؽ غيػػر شػػػرعية عػػف طريػػؽ االنق بػػػات 
د السػمطة الشػرعية مػف الوضػر القػانوني الخػاص  تكوف ضػ ادة الشعبية وعارض مر اإلر العسكرية، كحركة تت

صػػانة القضػػاسية مػػف ذلػػؾ اسػػتبعاد تمػػتعزـ بالح الػػذي يحظػػ  بػػ  رؤسػػاء الػػدوؿ بموجػػب القػػانوف الػػدولي، و
جعمػ  يقتصػر عمػ  فسػة الرؤسػاء الػذيف يمثمػوف السػمطة  الشػرعية مف نطاقزػا الشخصػي ب باستثناسزـالجزاسية 

عػػدـ  ي الدولػػة، بحيػػث يكػػوف تأسػػيس مػػدى مشػػروعيتزا بقياسػػزا بمػػدى كسػػبزا لمتأييػػد الشػػعبي والدسػػتورية فػػ
 خرقزا لممبادئ الديمقراطية.

نة رسػػيس الدولػػة تفسػػيرا حيػػث يػػرى األسػػتاذ " إيمانويػػؿ ديكػػو" أنػػ  يجػػب تفسػػير المضػػموف الشخصػػي لحصػػا
الحصػػػػانة القضػػػػاسية ال يجػػػػب أف يتمتػػػػر بزػػػػا إال الرؤسػػػػاء الػػػػذيف يصػػػػموف إلػػػػ  الحكػػػػـ بطػػػػرؽ  ضػػػػيقا، ألف

 .1العسكرية كاالنق باتدستورية، دوف غيرهـ الذيف يسيطروف عم  السمطة بوساسؿ غير قانونية 
 لةالدول في تقرير الحصانة لرئيس الدو  دور االعتراف بالحكومات و ثانيا:

 بالغة في تقرير حصانة رؤساء الدوؿؿ دورا ذا أهمية الدو  بالحكومات واالعتراؼ الدولي يمعب  
يؤدي إل  اسػتبعاد تمتعػ  ا برسيس الدولة، مم االعتراؼب حجيبالحكومة أو بالدولة األجنبية فعدـ االعتراؼ 

يبػرز أثػر االعتػراؼ أكثػر بالنسػبة لمػػدوؿ الناقصػة السػيادة، فعمػ  الػرغـ مػف أف وصػوؿ رسػػيس  و بالحصػانة،
يػػا لمنحػػ  الحصػػانة فػػي مواجزػػة الػػػدوؿ د كافدولػػة إلػػ  الحكػػـ كػػاف بطػػرؽ دسػػتورية، إال أف هػػذا قػػد ال يعػػال

بػػذلؾ ال  دولتػػ  لػػيس لزػػا األهميػػة الدوليػػة الكاممػػة إلقامػػة ع قػػات دوليػػة، و ذلػػؾ اسػػتنادا إلػػ  أف األجنبيػػة، و
 .(1) راؼ بدولت ال يتمتر بالحصانة نتيجة لعدـ االعت يممؾ رسيسزا صفة تمثيؿ دولت  و

يبػرز هػذا الوضػر  كما قد يكػوف لعػدـ االعتػراؼ بحكومػة الفعميػة أثػر عكسػي عمػ  حصػانة رسػيس الدولػة، و
بحكومػػة المنفػػ  يػػنجـ  الػػدولي بػػ  و فػػاعتراؼولػػة فػػي المنفػػ ، الحالػػة التػػي يكػػوف فيزػػا رسػػيس الد خاصػػة فػػي

 .(2)لمنصب عن  تمتع  بنفس الحصانات المقررة لرسيس الدولة المتقمد 
 حصانة رئيس الدولة الناقصة السيادة-0

ال يتػوافر لزػا  و ،ينبغي لمدولػة حتػ  تكػوف عضػوا فػي المجتمػر الػدولي أف تكتسػب األهميػة الدوليػة 
التػي تتحقػؽ مػف خػ ؿ  السمطة المستقمة القادرة عمػ  تمثيمزػا و اإلقميـ و ذلؾ إال مف خ ؿ وجود الشعب و

تػػب عمػػ  ذلػػؾ تزايػػد االتجػػا  نحػػو االعتػػراؼ بالحكومػػات المعتػػرؼ بزػػا مػػف قبػػؿ يتر  الحكومػػة أو الرساسػػة، و
 .2المنظمات الدولية، حيث يعتبر مجرد االعتراؼ برساسة الجديدة دلي  عم  مشروعية السمطة

                                                             
1
 Emmanuel Decaux, La coutume internationale en question ? in-Terrorismes, victimes et 

responsabilité   pénale international- ouvrage collectif réalisé par SOS. Attentas, Ghislaine Doucet 

(S/d), Calmann- lévy, Paris, 2003.P 457 
 .36 -35أشرؼ عبد العزيز الزيات، المرجر السابؽ، ص  2
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الدولػة  اء كاشػؼ، إذ أفاالعتراؼ كما يرا  جمزور الفقزاء الدولييف لػيس عمػ  منشػسا، بػؿ هػو مجػرد إجػر  و
مػف ذلػؾ فػإف عػدـ  ، و1ا الوجود يصدر مف الدوؿ المعترفةاالعتراؼ ليس سوى تصريح بزذ و ،توجد بذاتزا

الدولػػة بتػػوافر أركانزػػا تكتسػػب وصػػؼ  لتمتػػر بالحصػػانة القضػػاسية، ذلػػؾ أفولػػة مػػف ااالعتػػراؼ ال يجػػرد الد
لػػو لػػـ يػػتـ  بالحصػػانة القضػػاسية و ذلؾتتمتػػر تبعػػا لػػ و ،تكػػوف لزػػا الشخصػػية الدوليػػة الدولػػة ذات السػػيادة و

الحكومػة غيػر المعتػرؼ بزػا ال تحػـر مػف التمتػر  عمػ  ذلػؾ فػإف ، و2ؿاالعتراؼ بزػا مػف جانػب بعػض الػدو 
 .  3بتمؾ الحصانة مف باب أول 

فمما كاف اتصاؼ الدولػة بالسػيادة يقتضػي ثبػوت وصػؼ "الشخصػية الدوليػة" لزػا كػاف معيػار الدولػة 
هػذا المفزػـو قػد ، فػإف 4الخضوع لوالية القضاء الوطني هو ثبوت الصفة الدولية لزاالتي تتمتر باإلعفاء مف 

يحمػؿ فػي مضػمون  اقتصػار مػدى الحصػانة ليشػػمؿ الػدوؿ ذات السػيادة دوف تمػؾ الناقصػة السػيادة، فيػػرتبط 
تبعػػػا لػػػذلؾ يمكػػػف أف يشػػػكؿ نقػػػص  بػػػذلؾ بوضػػػر القػػػانوني الخػػػاص لرؤسػػػاء الػػػدوؿ بمػػػدى سػػػيادة دولزػػػـ، و
 السيادة سبب يحوؿ دوف ثبوت الحؽ في التمتر بالحصانة القضاسية.

رؤسػاء  لكف المفزـو الواسر لرسيس الدولة يشمؿ كذلؾ رؤساء الدوؿ الخاضعة لمتبعيػة أو الحمايػة و
ر الوضػر القػػانوني لمػدوؿ الناقصػة السػيادة خاصػة بمنحزػا الحػؽ فػػي كمػا أف تغيػ ،5حركػات التحػرر الوطنيػة

ذلؾ بإرسػاؿ ممثميزػا السماح لزا كػ الدولي لدى المنظمات الدولية بصفتزا عضو م حظ، وممارسة التمثيؿ 
، جعػؿ الػدوؿ الناقصػة السػيادة تمػارس بعػض حقػوؽ 6اجتماعات أجززة هذ  المنظمػات مؤتمرات ولحضور 

 صػػيةأف مػا تمارسػػ  مػف هػذ  الحقػوؽ يكفػي لثبػوت وصػؼ الشخ السػيادة التػي يعتػرؼ بزػا القػانوف لمدولػة، و
     الحصػػانة القضػػاسية أمػػر غيػػر الـز بامتيػػازاشػػتراط السػػيادة الكاممػػة ألجػػؿ التمتػػر  عميػػ  فػػإف الدوليػػة لزػػا، و

 .7هكذا تتمتر الدوؿ ناقصة السيادة بالحصانة سواء أكانت دوؿ محمية أو تحت االنتداب و
لحصػػانة  ى إلػػ  فػػرض إمكانيػػة تمتػػر رؤسػػاء الػػدوؿ الناقصػػة السػػيادة بحصػػانة مماثمػػةكػػؿ ذلػػؾ أد

النطػػاؽ الشخصػػي لمحصػػانة ليشػػمؿ كػػذلؾ رؤسػػاء الػػدوؿ  امتػػدادؿ الكاممػػة السػػيادة، ممػػا يعنػػي رؤسػػاء الػػدو 
 الناقصة السيادة.

                                                             
عمار مراد العيساوي، االعتراؼ بالشخصية القانونية الدولية، دراسة تحميمية، مجمة دراسات الكوفة   -عبد الرسوؿ كريـ أبو صيبر  1
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 .716سابؽ، ص المرجر المحمد المجذوب،   5
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   لرؤسػػاء الػدوؿ ناقصػة السػيادة الحػػؽ فػي التمتػر بػذات االمتيػػازات هػب الػرأي الػػراجح فػي الفقػ  إلػ  أففمقػد ذ
 .1اممة السيادةؿ الكنات التي يستفيد منزا رؤساء الدو الحصا و

الممارسػػػات الدوليػػػة أبػػػرزت بعػػػض الحػػػاالت التػػػي تعػػػيف فيزػػػا المحكمػػػة  عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ فػػػإف
إذا كػاف كيػاف  فصؿ في مدى تمتر رسيس الدولة بحصانة أف تولي عناية خاصة بمسألة تقرير مػاالالمعنية ب

 المسألة. أف تستند في حكمزا بمنح الحصانة مف عدم  إل  هذ  وما دولة ذات سيادة، 
أف تبػت فيمػا إذا كػاف السػيد عرفػات، الػذي  1985فمقد طمب مػف محكمػة الػنقض اإليطاليػة، مػث  فػي عػاـ 

أصدرت السمطات اإليطالية أمرا بالقبض عمي ، يتمتر بالحصػانة بصػفت  رسيسػا لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية 
لواليػة القضػاسية أحكاـ القانوف الػدولي العرفػي ال تمػنح الحصػانة مػف ا ت المحكمة أفقد أكد ممث  لزا، و و

منظمػػة  أف ، والحرمػة إال لرؤسػػاء التنظيمػػات ذات السػيادة التػػي يمكػػف مسػاواتزا بالدولػػة  ال تقػػر الجناسيػة و
أف  مػةالمحك الحظػت و نزا تفتقػر إلػ  السػيادة اإلقميميػة،التحرير الفمسطينية ال ينطبؽ عميزا هذا النعت لكو 

االسػػػتنتاج الػػػذكور يؤكػػػد  كػػػذلؾ موقػػػؼ الحكومػػػة اإليطاليػػػة فػػػي ع قاتزػػػا مػػػر منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية 
أشػػػارت المحكمػػػة مػػػر ذلػػػؾ إلػػػ  أف اعتػػػراؼ حكومػػػات معينػػػة بالمنظمػػػة  حسػػػبما أوردتػػػ  وزارة الخارجيػػػة، و

ال يكفػي إلسػباغ صػفة الدولػة  ـ القانوف أو بحكـ الواقر ليس ل  أثر منشئ وكذكورة سواء كاف اعترافا بحمال
 .2عم  المنظمة

حصػػانة التػػي يتمتػػر بزػػا رؤسػػاء كمػػا رفضػػت محكمػػة الػػنقض اإليطاليػػة مػػنح رسػػيس الجبػػؿ األسػػود ال
 2006األسػػود دولػػة مسػػتقمة فػػي عػػاـ  ذلػػؾ قبػػؿ أف يصػػبح الجبػػؿ ؿ بموجػػب القػػانوف الػػدولي العرفػػي، والػػدو 

ذهػب االجتزػاد ضػمف الػنزج ذاتػ   ون  دولػة ذات سػيادة، ال يمكف وصف  بأالكياف المذكور  أف ارتأتحيث 
القضػػاسي فػػي الواليػػات المتحػػدة إلػػ  أف قػػرار القضػػاء بشػػأف تمتػػر رسػػيس الدولػػة بالحصػػانة مػػف عدمػػ  يعتمػػد 

ر اسػػتبعاد حصػػانة مكػػة المتحػػدة تقػػر مفػػي الم و تنفيػػذي لمكيػػاف المعنػػي صػػفة الدولػػة،عمػػ  اعتػػراؼ الجزػػاز ال
قػػػد اعتبػػػرت  ذلػػػؾ فػػػي قضػػػية تتعمػػػؽ بػػػتزـ الفسػػػاد، و و ،رسػػػيس الجزػػػاز التنفيػػػذي بزػػػا سػػػا وحػػػاكـ واليػػػة بايم

واليػػػة بايمسػػػا إقمػػػيـ مكػػػوف لجمزوريػػػة  د فيزػػػا أفلخارجيػػػة البريطػػػاني يؤكػػػالمحكمػػػة شػػػزادة قػػػدمت مػػػف وزيػػػر ا
دليػػؿ قػػاطر يجيػػز رفػػض هػػذا  و،ذكور ال يمكػػف اعتبػػار  رسيسػػا لزػػا مػػالشػػخص ال ، كمػػا أفاالتحػػاديجيريػػا ين
 .3رار الحصانةإق

كمعيػار يقػاس عميػ  مػدى  بازدواجيتزػاتبرز الممارسات الدولية دور االعتراؼ الدولي كوسيمة تتميز 
التمتر بالحصانة، حيث في أغمب األحواؿ يحجب الحؽ في التمتر بالحصانة عف دوؿ لحسػاب دوؿ أخػرى 

في عدـ االعتراؼ بالدولة كما هػو  مبررات ليجد  ،استناد إل  ما يتوافؽ مر مصالح السياسية لمدوؿ المعترفة
       اإلسػػػراسيميةذلػػػؾ لكػػػوف االعتػػػراؼ بزػػػا يتعػػػارض مػػػر المصػػػالح األمريكيػػػة  شػػػأف بالنسػػػبة لدولػػػة فمسػػػطيف، و
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تمػػؾ التػػي السػػيما  ،لداخميػػة لمػػدوؿالتػػدخؿ فػػي الشػػؤوف ا ؿ الكبػػرى إلػػ  االعتػػراؼ لتبػػرركثيػػر مػػا تمجػػأ الػػدو  و
فػػي ذلػػؾ بحجػػة عػػدـ شػػرعية نظػػاـ الحكػػـ  رعمتػػذخاصػػة االقتصػػادية منزػػا  ؿ مصػػدرا لتحقيػػؽ مصػػالحزاتشػػك

 ليبيا مؤخرا. فيزا كما حدث في العراؽ و
 نة رئيس الدولة المقيم في المنفىحصا -9

يػذهب لإلقامػػة  و ،أف تفػػرض الظػروؼ االسػتثناسية عمػػ  رسػيس الدولػة أف يغػػادر دولتػ  قػد يحػدث و 
فػػي دولػػة أخػػرى بسػػبب مػػا تشػػزد  دولتػػ  مػػف حالػػة اضػػطراب ترجػػر إلػػ  ظػػروؼ خاصػػة تتعمػػؽ بػػالثورة أو 

 مػف حيػث المبػدأ فػإف وكـ رسيس الدولة المقيـ فػي المنفػ ، العسكري أو الحرب، حيث يأخذ هنا ح االنق ب
دولػة  منف  المؤقػت، فطالمػا أفثؿ هذا الامتيازات ال تتأثر بم حصانات و تخويم  حماية خاصة و وضع  و

 .1المنف  تستمر في االعتراؼ ب  كرسيس دولة فإن  يعامؿ طبقا لذلؾ كرسيس دولة أجنبية زاسر
ولػػة يظػػؿ محتفظػػا بوضػػع  القػػانوني أثنػػاء رسػػيس الد يػػرى األسػػتاذ "سػػير آرتػػور واتػػس" أففػػي ذلػػؾ 

       تواجػػػد  فػػػي المنفػػػ  طالمػػػا اسػػػتمر االعتػػػراؼ بػػػ  كػػػرسيس لدولتػػػ ، ممػػػا يمنحػػػ  حػػػؽ فػػػي التمتػػػر باالمتيػػػازات 
 .2الحصانات المقرر لرسيس الدولة أثناء أداء وظيفت  و

مػػػػف حيػػػػػث ف الممارسػػػػة الدوليػػػػػة أف رؤسػػػػاء الػػػػدوؿ المقيمػػػػػيف فػػػػي المنفػػػػ  يمنحػػػػػوف الحصػػػػانة تبػػػػي
لقػانوف العػاـ مػف ذلػؾ مػث  اعتػراؼ المحػاكـ البريطانيػة بنػاء عمػ  ا األشخاص في البمد الػذي لجػؤوا إليػ ، و

انوف الدولي العرفي بالحصػانة الكاممػة لرؤسػاء الػدوؿ األجانػب )كػرسيس بولنػدا أو ممػؾ الق األنجمو أمريكي و
  3حػػت  االحػػت ؿ أثنػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػةالنػػرويج( الػػذيف كػػانوا يقيمػػوف فػػي لنػػدف عنػػدما كانػػت بمػػدهـ ت

مػػا في 1994عػاـ نفػا  فيزػػا فػي مكمػا ضػمنت الواليػات المتحػػدة حصػانة لمػرسيس أرسػتيد رسػػيس هػاييتي أثنػاء 
 .4 المتخذة ضداإلجراءات ب تعمؽ

يػػة تبػػدو هػػذ  الفسػػة محػػددة بيػػد أف تقريػػر هػػذا المركػػز يطػػرح بعػػض الصػػعوبات، فمػػف الناحيػػة النظر  
تشػػمؿ رؤسػػاء الػػدوؿ الػػذيف أجبػػروا عمػػ  مغػػادرة بمػػدانزـ، إمػػا بسػػبب احػػت ؿ حربػػي أو نتيجػػة  د وجيػػبشػػكؿ 

السػػؤاؿ المطػػروح هػػو مػػا إذا  إال أف ـ المتقمػػديف لػػذلؾ المنصػػب،الضػػطرابات داخميػػة، لكػػنزـ يظمػػوف فػػي حكػػ
د سػوى مػف حصػانة يسػتفي فػي هػذ  الحالػة فػإف الفػرد لػف و عتبار النفي بمثابة فقػداف لممنصػب،كاف ينبغي ا
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د مػف التركيػز عمػ  الطػابر المؤقػت لمنفػي لػذلؾ البػ يث الموضوع الممنوحة لرؤساء الدوؿ السابقيف، ومف ح
 .1الذي يكشؼ ما إذا كاف تقرير ذلؾ يخضر بدور  لمتأويؿ في ضوء ظروؼ كؿ قضية و

ر بزػػا رؤسػػاء الػػدوؿ رسػػيس الدولػػة السػػابؽ ال يتمتػػر فػػي دولػػة المنفػػ  بالحمايػػة القانونيػػة التػػي يتمتػػ و
ليمزػػػا كقاعػػػدة نظػػػرا ألف الػػػدوؿ يقػػػر عميزػػػا التػػػزاـ دولػػػي بعػػػدـ السػػػماح باسػػػتخداـ أقا ،2أثنػػػاء تأديػػػة الوظيفػػػة

االعتػػراؼ  إمػػا أف تفضػؿ بػػيف أمػريف: اراختيػؿ األخػػرى، فإنزػا تقػػر فػي مشػػكمة لألنشػطة السياسػية ضػػد الػدو 
أف تقػػـو إمػػا  ؿ المعنيػػة، وبع قاتزػػا مػػر الػػدو  الحالػػة ستضػػحي فػػي هػػذ  بشػػرعية وجػػود الحػػاكـ فػػي منفػػا ، و

 .3بالتالي ستضطر إل  منر ال جئ مف القياـ بمثؿ هذ  األنشطة و ،بترجيح قواعد حسف الجوار
االعتػػراؼ )سػػواء الرسػػمي أو الضػػمني( الصػػادر عػػف السػػمطة التنفيذيػػة لدولػػة  لزػػذا السػػبب يبػػدو أف

 لػوحظ مػر ذلػؾ أف و أجنبيػة عامػؿ لػ  دور حاسػـ لمغايػة، المحكمة بأف الشخص ال يػزاؿ يعتبػر رسػيس دولػة
وفقػا لوجزػة النظػر  و لف يمـز سوى السمطات التي أصدرت ،هذا القرار الذي يمكف أف يتأثر بدوافر سياسية، 

  "نظػاـ س دولة أجنبية منفي لديزا عم  أنػهذ  ينبغي أف يفزـ إقداـ سمطات وطنية عم  منح الحصانة لرسي
ينبغػي بالتػالي تمييػز   لػيس ممزمػا مػف حيػث المبػدأ لدولػة ثالثػة، و ، شبي  بحالػة مجاممػة، و"ثناسي في جوهر 

 .4عف المعاممة التي تفرد بموجب القواعد العامة لمقانوف الدولي لرسيس الدولة الذي يمارس سمطت  بالفعؿ
إال  النطػاؽ الشخصػػي لمحصػانة ليشػػمؿ رؤسػاء الػدوؿ المقيمػػيف فػي المنفػػ ، امتػدادعمػ  ذلػؾ فػػرغـ 

مركز القػػانوني الخػػاص المقػػرر بموجػػب القػػانوف الػػدولي لرؤسػػاء الػػدوؿ الذلػػؾ ال يعنػػي موازنػػة وضػػعزـ بػػ أف
وضػػر الرؤسػػاء  وبػػيف حػػالتزـ التقػػارب  ذلػػؾ لتشػػاب  و ممارسػػيف لسػػمطتزـ بالفعػػؿ، و المتقمػػديف لمنصػػبزـ و

أثارهػػػا ال  فالحصػػانة التػػي تمػػنح لمرؤسػػاء فػػي المنفػػ  تجػػد أساسػػزا فػػي فكػػرة المجاممػػة الدوليػػة، و فالسػػابقي
 ؿ األخػػػػرى، كمػػػػا أفتنصػػػرؼ إال لمدولػػػػة الصػػػػادر عنزػػػػا االعتػػػػراؼ دوف أف ترتػػػػب أي التزامػػػػات عمػػػػ  الػػػػدو 

فػػي األحػػواؿ  ، عكػػس الحصػػانة المقػػررة لرؤسػػاء الػػدوؿبقػػاء االعتػػراؼباسػػتمرارية التمتػػر بالحصػػانة مرهونػػة 
ؿ حيػػث تجػػد أساسػػزا فػػي مقتضػػيات الوظيفػػة قزػػا المكػػاني فػػي مواجزػػة جميػػر الػػدو التػػي يمتػػد نطا و ،العاديػػة

هػػػي بػػػذلؾ ذات حجيػػػة مطمقػػػة ممػػػا يجعمزػػػا تمتػػػد فػػػي نطاقزػػػا  و ليػػػة لمحفػػػاظ عمػػػ  الع قػػػات الدوليػػػة،الدو 
 قتصر فقط عم  شخص رسيس الدولة.الشخصي حيث ال ت
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 النطاق الشخصي لمحصانة القضائية الجزائية لرئيس الدولة امتداد: الفرع الثاني

ضػػػبط مجالزػػػا نظػػػرا  و ،ألجػػػؿ تحديػػػد النطػػػاؽ الشخصػػػي لمحصػػػانة التػػػي يتمتػػػر بزػػػا رسػػػيس الدولػػػة
ة اص المسػتفيديف مػف الحصػانة الممنوحػالرتباط  الوثيؽ بموضوع الحصانة، يسػتوجب أساسػا تحديػد األشػخ

الحصػػانة )ثانيػػا(، لغػػرض بتحديػػد تمػػؾ الفسػػات مػػف مسػػؤولي الدولػػة المشػػموليف كػػذا  و ،لػػرسيس الدولػػة )أوال(
لحصػانة متجػاوز ظػروؼ التػي تمػنح فيزػا هػذ  ا ما فيمػا يتعمػؽ منزػا بشػروط  وال سي المتدادهاإيجاد تبرير 

عمػ  مسػتوى الممارسػة الدوليػة  انعكاسػات  وولػة، خاصػة فػي ظػؿ االخػت ؼ الفقزػي بذلؾ شخص رسػيس الد
 بسبب غياب النصوص القانونية التي تضبط مجاؿ سرياف الحصانة. ،نطاؽ الحصانة اتساعحوؿ مدى 

 أوال: األشخاص المستفيدون من الحصانة التي يتمتع بيا رئيس الدولة
فريػػػؽ مػػػف األشػػػخاص  يصػػػحب رسػػػيس الدولػػػة عػػػادة عنػػػد سػػػفر  لبمػػػد أجنبػػػي بعػػػض أفػػػراد أسػػػرت  و

        االمتيػػػازاتبعيف لػػػ  الػػػذيف يقتضػػػي عممزػػػـ أف يكونػػػوا عمػػػ  قػػػرب منػػػ ، فزػػػؿ يسػػػتفيد هػػػؤالء كػػػذلؾ مػػػف التػػػا
 الحصانات المقررة لمرسيس؟  و

مػػػا يحاشػػػيت  المرافقػػػة لػػػ ، تكر  رسػػػيس الدولػػػة إلػػػ  أسػػػرت  و امتيػػػازاتلقػػػد جػػػرى العمػػػؿ الػػػدولي عمػػػ  أف تمتػػػد 
        الدوليػػػة مػػػف جانػػػػب  الػػػدوؿ األجنبيػػػة إزاء دولتػػػػ المجاممػػػػة  كمظزػػػر مػػػػف مظػػػاهر الصػػػداقة و و ،لشخصػػػ 

 1حاشػية المبعػوث الدبموماسػي عمػ  ذات  الوضػر المقػرر بالنسػبة ألسػرة و يكوف ذلؾ في نفس الحػدود و و
االمتيػػازات التػػي يتمتػػر بزػػا  الحصػػانات و امتػػدادلة مػػدى اختمػػؼ الفقػػ  الػػدولي حػػوؿ مسػػأعمػػ  عكػػس ذلػػؾ 

 .(2)مرافقي  أو حاشيت  و (1) رسيس الدولة إل  أفراد أسرت
)دي مارتينز( أن  ليس ثمة سبب قػانوني يػدعو إلػ  القػوؿ  De Martensمنزـ  حيث يرى جانب مف الفق  و

مػػرافقيزـ، إذ أنزػػـ ال يتمتعػػوف بأيػػة صػػفة تمثيميػػة  رؤسػػاء الػػدوؿ إلػػ  أسػػرهـ و امتيػػازات وبامتػػداد حصػػانات 
 .2عف دولزـ أو عف سمطاتزا العامة

)أوبنزػػايـ( إلػػ   Oppenheimعمػػ  رأسػػزـ  الػػرأي  السػػابؽ يػػذهب الجانػػب الغالػػب فػػي الفقػػ  وعمػػ  عكػػس 
مرافقي  محتجػيف بأنػ  إذا كػاف الوضػر مسػتقرا فػي المحػيط  هذ  الحصانات إل  أسرة الرسيس و بامتدادالقوؿ 

ناسػب عػف رسػيس  الدبموماسػي الػذي هػو إالحاشػية المبعػوث  المتقدمػة ألسػرة و االمتيػازاتالدولي عم  إقرار 
هػػو  الدولػػة ذاتػػ  و حاشػػية رسػػيس ألسػػرة و االمتيػػازاتهػػذ   بامتػػدادفيجػػب مػػف بػػاب أولػػي االعتػػراؼ  ،الدولػػة

أسػرهـ  منػ  يسػتمد  المبعوثػوف الدبموماسػيوف صػفتزـ التمثيميػة التػي تػؤهمزـ هػـ و الممثؿ األصيؿ لدولتػ ، و
 .3المذكورة باالمتيازاتحاشيتزـ لمتمتر  و

                                                             
تطبيقاتزا في دولة قطر، المعزد الدبموماسي، وزارة  عبد المنعـ القاضي، الدليؿ االسترشادي لألسس القانونية لمحصانات الدولية و  1
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 .47عمي صادؽ أبو هيؼ، المرجر السابؽ، ص -
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 الدولة أسرة رئيس -0
ؿ ال تمتػد ة الدستورية الوطنية لرؤسػاء الػدو الداخمية التي تقررها األنظمالحصانات  و االمتيازات إف

إلػػػ  أسػػػرهـ فػػػي حالػػػة األنظمػػػة الجمزوريػػػة، حيػػػث ال تتمتػػػر أسػػػرة رسػػػيس الجمزوريػػػة )زوجتػػػ  وأوالد ( بأيػػػة 
 امتيػػازات وحصػػانات عمػػ  المسػػتوى المحمػػي، أمػػا فػػي األنظمػػة الممكيػػة فتتمتػػر األسػػرة المالكػػة بحصػػانات 

القػانوف الػدولي مػف تمتػر أسػػرة هػذا األمػر يخػالؼ مػا هػو ثابػت فػي  و رسػيس الدولػة عمػ  المسػتوى الػوطني،
والحصػانات الدوليػة التػي يمنحزػا القػانوف الػدولي  باالمتيػازات -ممكا كػاف أو رسيسػا لجمزوريػة -رسيس الدولة

 .1لرؤساء  الدوؿ
الحصػػانات  و االمتيػػازاتلكػػف ال يوجػػد اتفػػاؽ بشػػأف تحديػػد مفزػػـو أسػػرة رسػػيس الدولػػة التػػي ينبغػػي أف تمتػػد 

كػذا فػي القػوانيف  و ،الخػت ؼ  النصػوص القانونيػة المتضػمنة فػي االتفاقيػات الدوليػة ذلػؾ الرساسية إليزػا، و
 الداخمية التي تقرر القواعد التي تضبط هذ  المسألة.

االعتػػراؼ ألسػػرة رسػػيس الدولػػة بمعاممػػة مشػػابزة لتمػػؾ التػػي تمػػنح لػػرسيس الدولػػة نفسػػ ، يػػتـ عمػػ   إف
ا لمبعثػات الدبموماسػية نػيفي اتفاقيػةمػف  37فطبقػا لممػادة يػتـ مػر أسػرة المبعػوث الدبموماسػي، نحو مماثػؿ لمػا 

الحصػانات   و باالمتيػازاتيتمتعػوف  مف عاسمت  و اد أسرة  المبعوث الدبموماسي جزءاؿ أفر يشك، 1961لعاـ 
 39المػادة  أف بالمثػؿ نجػد و كونوا مف رعايا الدولة المستقبمة،األساسية التي يتمتر بزا المبعوث بشرط أال ي

عم  أفراد أسرة رسػيس الدولػة المػرافقيف لػ  عنػد ترأسػ   تسب  1969البعثات الخاصة لعاـ  اتفاقيةمف  1فقرة 
عمػػ   ل تفاقيػػةمػػا يتمتػػر بزػػا رسػػيس الدولػػة طبقػػا أساسػػية موازيػػة ل امتيػػازات وبعثػػة خاصػػة لػػب د  حصػػانات 

ذ  األسػػرة جػػزء مػػف أهػػؿ بيتػػ ، فيكفػػي أف يكونػػوا مصػػاحبيف الػػرغـ مػػف أنزػػا ال تتطمػػب أف يشػػكؿ أعضػػاء هػػ
 .2ل 

د األشػػػخاص المتمتعػػػيف المعاقبػػػة عمػػػ  الجػػػراسـ المرتكبػػػة ضػػػرت االتفاقيػػػة الخاصػػػة بػػػالمنر كمػػػا قػػػر 
الدولػة إلػ  أفػراد أسػرت  الػذيف يصػاحبون  دوف أف يشػكموا  حصانة رسيس  امتداد 1973بالحماية الدولية لعاـ 
أمػػا إذا سػافر أفػراد أسػػرة الػرسيس بمفػردهـ فػػ  تمتػد إلػيزـ أيػػة حصػانة، ذلػػؾ  ،3أهػؿ بيتػ بالضػرورة جػزء مػػف 

، فالحصػانة تمػنح لزػـ اسػتناد لكػونزـ جػزء 4مف مرافقتزـ لوفد الػرسيس امتيازاتزـ وألنزـ يستمدوف حصانتزـ 
وليػة كممثػؿ لسػيادة موظيفػة الدلمف البعثة تغميب العتبارات سياسية وفؽ لمػا تقتضػي  ممارسػة لػرسيس الدولػة 

                                                             
 .206، ص بد المطمب الخشف، المرجر السابؽمحمد ع  1
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و متابعػػػة مػػػف الدولػػػة المسػػػتقبمة د أي اعتػػػداء أتبعػػػا لػػػذلؾ ألسػػػرت  ضػػػ حمايػػػة لشخصػػػ  وضػػػماف ال دولتػػػ  و
 حفاظا عم  استقرار الع قات الدولية.

االمتيػػازات تمػػنح إلػػ   أوضػػحت  لجنػػة القػػانوف الػػدولي فػػي مناقشػػتزا ذات الصػػمة أف الحصػػانات و
 .1ليس وفقا لقواعد راسخة في القانوف الدولي و ،المجاممة الدولية أفراد أسر رؤساء الدوؿ عم  أساس

مػػف ذلػػؾ القػػانوف حصػػانة دولػػة بريطانيػػا  و ،قػػد عالجػػت بعػػض النصػػوص القانونيػػة الداخميػػة هػػذ  المسػػألة و
ؿ لدولػة هػـ الػذيف يشػكموف جػزءا مػف أهػ( حيث نص عمػ  أف "أفػراد أسػرة رسػيس ا20/1)القسـ  1978عاـ 
التمتػػر ألجنبيػػة األسػػترالي عمػػ  أف يقتصػػر ( مػػف قػػانوف حصػانات الػػدوؿ ا36/1ت المػػادة )كمػػا نصػػ، 2بيتػ "

 .3بالحصانة عم  زوجة رسيس الدولة األجنبية دوف غيرها مف أفراد األسرة
 يظػػؿ غيػػر حاسػػـ وا االجتزػػاد القضػػاسي الػػوطني )ومعظمػػ  فػػي الػػدعاوى المدنيػػة( فزػػو محػػدود أمػػ

          ة لواليػػػػات قضػػػػاسية مختمفػػػػة اتخػػػػػذت آراء متباينػػػػة بشػػػػأف هػػػػذ  المسػػػػػالةالمحػػػػاكـ التابعػػػػػ لسػػػػببيف أولزمػػػػا أف
هكػذا منحػػت المحكمػػة  و مػا يشػػغموف مناصػػب رسػمية خاصػػة بزػػـ، ثانيزمػا أف افػػراد األسػرة المعنيػػة كثيػػرا و

السػػابؽ لمفمبػػيف وفقػػا إلػػ  إميمػػدا مػػاركوس زوجػػة الػػرسيس  االتحاديػػة السويسػػرية عمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ، الحصػػانة
أهمزػـ  لألحكاـ التالية: "يضفي القانوف الدولي العرفي داسمػا عمػ  رؤسػاء الػدوؿ، فضػ  عمػ  أفػراد أسػرهـ و

التػي تمػنح  و ،اسيػةالحصػانة مػف الواليػة القضػاسية الجز  و ،الحرمػة الشخصػية امتيػازاتالزاسريف لدولػة أجنبيػة 
كذلؾ فػي هػذ  الحػاالت لتشػمؿ أقػرب  تمتد أيضا إل  رسيس الدولة الذي يزور دولة أجنبية بصفة خاصة، و

 .  4األقربيف مف أفراد أسرت  المرافقيف ل  فض  عف كبار العامميف لدى أسرت  المعيشية"
أف حصانة رسيس الدولػة فيمػا يخػص الممكيػة  1988لكف في المقابؿ رأت محكمة بمجيكية في عاـ 

لػػيس  والد  تطبػػؽ فقػػط عػػؿ الػػرسيس وأ زوجتػػ  و الشخصػػية الممموكػػة بالمشػػاركة بواسػػطة الػػرسيس موبوتػػو و
 .5أطفال  عم  زوجت  و

كمػػا أخػػذت محػػاكـ الواليػػات المتحػػدة أيضػػا بػػتراء السػػمطة التنفيذيػػة فػػي قضػػايا تتعمػػؽ بحصػػانة أفػػراد 
 1988عػػاـ  فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي أسػػر رؤسػػاء الػػدوؿ، فعمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ رفضػػت محكمػػة

س المكسػيؾ عمػ  أسػاس بيػاف د زوجػة رسػيالخطػؼ ضػ اؿ التعسػفي وات عػف االعتقػشكوى تطالب بتعويضػ
أفػراد أسػرهـ  حيث أشارت إل  أن  بموجب المبادئ العامة لمقانوف الػدولي يتمتػر رؤسػاء  الػدوؿ و ،الحصانة

 .6األقربوف بالحصانة مف المحاكمة
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صػػطمح مد عضػػوا فػػي أسػػرة رسػػيس الدولػػة مػػرتبط بمفزػػـو الشػػخص  الػػذي يعػػ تحديػػد تقػػرر بػػذلؾ أف
الذي يشمؿ بوضوح بعض األعضػاء غيػر المختمػؼ عمػيزـ فػي مقػدمتزـ الزوجػة إذا لػـ تكػف  واألسرة ذات ، 

مػػف النػػادر الخػػروج عمػػ  هػػذا  األولػػ ، ورسػػميا مػػف لقػػب السػػيدة قػػت أو منفصػػمة عػػف الػػرسيس أو حرمػػت طم
حيػػػػث أجمعػػػػت  كػػػذلؾ األبنػػػػاء القصػػػػر، نة القضػػػػاسية، والحصػػػػاالػػػنزج القاضػػػػي بعػػػػدـ مػػػػنح زوجػػػة الػػػػرسيس 

(عمػػػػػ  مػػػػػنح هػػػػػذ  الفسػػػػػة 1969-1963-1961 اتفاقيػػػػػاتالدوليػػػػػة المتعمقػػػػػة بممثمػػػػػي الػػػػػدوؿ ) االتفاقيػػػػػات
 .1الحصانات الدولية المقررة لكؿ فسة مف فسات ممثمي الدولة لدى الدوؿ األجنبية

 يس الدولػػة ضػػمف مفزػػـو أسػػرة الػػرسيستبػػرز بعػػض اإلشػػكاليات الخاصػػة باعتبػػار بعػػض أقػػارب رسػػ
األسػرة لممكية قد يتسر مفزـو العاسمة أو ففي األنظمة االعاسمة، مصطمح  فارؽ بيف مصطمح األسرة وؾ فزنا

هو ما يميز أسرة الرسيس عف بػاقي أسػر ممثمػي الدولػة ااخػريف، فأسػرة  و ،المالكة ليشمؿ الكثير مف األفراد
 .  2والدي  أوالد  و السفير عم  سبيؿ المثاؿ ال يمكف أف تتجاوز زوجت  و

ر بزػػا األوصػػياء جميػػر االمتيػػازات المقػػررة لمممػػوؾ يتمتػػ ا يتعمػػؽ باألوصػػياء عمػػ  العػػرش فػػإففيمػػ و
ال يزػػـ أف يكػػوف الوصػػي عمػػ  العػػرش  و ،المػػدة التػػي يمارسػػوف فيزػػا مزػػاـ رساسػػة الدولػػةعمػػ  العػػرش أثنػػاء 

 . 3مف األسرة الحاكمة أو مف عامة الشعب
أسػرة رسػيس الدولػة بزيػارة خاصػة لمدولػة أجنبيػة دوف غير أنػ  فػي حالػة قيػاـ أحػد أو بعػض أعضػاء 

أف يكوف بصحبة رسيس الدولة تثار مسألة هامة تتعمؽ بمػدى أهميػة مرافقػة رسػيس الدولػة ألفػراد أسػرت  حتػ  
ممػا قػد يوجػد  الشػؾ فيمػا إذا كػاف  القػانوف الػدولي يمػنحزـ  الحصػانات الرساسػية، و االمتيازاتيستفيدوا مف 

عنػػػدما كػػػاف األميػػػر تشػػػارلز  1988فػػػي عػػػاـ  عمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ و ، واالمتيػػػازات وقػػػدرا مػػػف الحصػػػانات 
ن  وفاة أحػد األشػخاص ورط في حادث تزلج عم  الجميد نتج عإجازة خاصة في كموسترز بسويسرا ت يقضي

طات السويسػػرية إجراءاتزػػا المعتػػادة فػػي الحػػادث دوف أف يثػػور تسػػاؤؿ عػػف اتبعػػت السػػم جػػرح آخػػريف، و و
 .  4موضر الحصانة

فمعظػػـ الػػدوؿ تعطػػي  ة واحػػدة بشػػأف معالجػػة هػػذا الموضػػوع،الممارسػػة الدوليػػة ليسػػت عمػػ  وتيػػر  أفالواقػػر فػػ
ذلػؾ لتػوافر  و د تواجػدهـ بػدوف صػحبة رسػيس الدولػة،الرساسػية عنػ االمتيػازاتألفراد أسرة الرسيس الحصانات 

أهمزػػا إبعػػاد  عػػف الضػػغوط  و ،هػػذ  الحصػػانات إلػػ  أسػػرة رسػػيس الدولػػة األجنبػػي بامتػػداداألسػػباب المتعمقػػة 
 .5قبؿ دولة أخرى مف التي قد تمارس عمي 
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لػة مػف رسػيس الدو ة  مسػألة تحديػد مػدى اسػتفادة أفػراد أسػر  مما سبؽ عرض  نخمػص إلػ  أف انط قا
      مواضػػػير الغامضػػة، حيػػث ال تػػزاؿ محػػؿ لتعػػارض ااراء الفقزيػػػةد مػػف الحصػػانة مػػف حيػػث األشػػخاص تعػػ

كذا مواقػؼ الػدوؿ عمػ  مسػتوى العمػؿ الػدولي، خاصػة فػي ظػؿ غيػاب قواعػد عامػة تضػبط مجػاؿ امتػداد  و
النطاؽ الشخصي لمحصانة، فػالقوانيف الوطنيػة تختمػؼ فػي حكمزػا بمػنح الحصػانة ألفػراد أسػرة رسػيس الدولػة 

فػػػي القػػانوف الػػػدولي مػػػف  رعمػػػ  العكػػػس الوضػػر المقػػػر  ؼ الػػػنظـ السياسػػػية فيزػػا، ومػػف عدمػػػ  تبعػػػا الخػػت 
استقرار عم  امتداد حصانة رسيس الدولة مزما كاف وضع  عم  الرغـ مف اخت ؼ الممارسػة الدوليػة بشػأف 

وليػة كذلؾ بسػبب االسػتناد لفكػرة المجاممػة الد و ،هذ  المسألة، نتيجة لعدـ االتفاؽ حوؿ ضبط مفزـو األسرة
ال ترجػر مسػألة  و،كأساس لمنح الحصانة ألفراد أسرة  رسيس الدولة، لتعمؽ بذلؾ عم  إرادة الدولة األجنبيػة 

 تقريرها إل  قواعد القانوف الدولي، لتظؿ حصانة أسرة رسيس الدولة نسبية مرهونة باعتراؼ الدولي.
 سػػرة رسػػيس الدولػػة طالمػػا أفخميػػة ألنػػرى بصػػدد هػػذ  المسػػألة أنػػ  ال يوجػػد مبػػرر لمػػنح الحصػػانة الدا

يفػػتح المجػػاؿ  ـ الديمقراطيػػة، ويتنػػاف  مػػر قػػي اواة أمػػاـ القػػانوف وفػػي تقريرهػػا مػػا يتعػػارض مػػر مبػػادئ المسػػ
التمييػػز بػػيف رسػػيس  ضػػمانة الحصػػانة لإلفػػ ت مػػف العقػػاب، كمػػا أفلمتعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ السػػمطة بتػػوافر 

  يشػػػػرع لعمػػػػة المنصػػػػب القضػػػػاسية يكػػػػوف بصػػػػورة مؤقتػػػػة واألفػػػػراد فػػػػي االسػػػػتفادة مػػػػف الحصػػػػانة  الدولػػػػة و
بػرر منحزػا لمغيػر حتػ  ا يحماية أشخاصػزا، مػف ذلػؾ ال يوجػد مػل ليس حصانة تقررت لحماية الوظيفة والف
مػا عػدا فػي حالػة إذا كػاف لزػؤالء الصػفة الرسػمية لكػونزـ يمارسػوف  ،لو كانوا مػف أفػراد أسػرة رسػيس الدولػة و

 الدولية كتابعيف لرسيس الدولة. ومزاـ الوظيفة الداخمية 
الحصانة لتشمؿ أفراد أسػرة رسػيس الدولػة أثنػاء تواجػدهـ فػي  امتدادنصرح بإمكانية  عم  عكس ذلؾ

         كػػػؿ مػػػف لػػػ  الصػػػمة بػػػ  لسػػػيادة الوطنيػػػة فػػػي الخػػػارج العتبػػػارات تمثيػػػؿ الػػػرسيس و اسػػػتناداالدولػػػة األجنبيػػػة، 
الع قػػات الدوليػػة بقطػػر السػػبؿ أمػػاـ توجيػػ  االتزامػػات الكديػػة لغػػرض كػػذلؾ لغػػرض الحفػػاظ عمػػ  اسػػتقرار  و

تبقػ   و جػ  السػمبي لمبػدأ المعاممػة بالمثػؿ،متابعة أفػراد أسػرة الػرسيس كسػبيؿ ل نتقػاـ مػف شخصػ  تطبيقػا لمو 
 مف أفعاؿ مجرمة في الخارج . اقترفو إمكانية متابعة أفراد أسرة الرسيس مفتوحة أماـ القضاء الداخمي عما 

 حاشية ومرافقي الرئيس -9
إنمػػا يصػػطحب معػػ  الوفػػد الرساسػػي الػػذي يتكػػوف مػػف أفػػراد  ال يسػػافر رسػػيس الدولػػة لمخػػارج منفػػردا و

الفنيػػيف  يػػيف وففػػي أغمػػب األحػػواؿ يرافػػؽ الػػرسيس عػػددا مػػف اإلدار المستشػػاريف،  مرافقيػػ  كػػوزراء و يت  وحاشػ
ا هامػا ال غنػ  عنػ  لحسػف هػذ  الحاشػية يمثػؿ وجودهػا شػرط وإلػ  طاسفػة الخػدـ، المساعديف لػ  باإلضػافة 

 .1اختصاصات  أداء رسيس الدولة لمزام  و
االمتيػػازات الدبموماسػػية  الحصػػانات و 1961نػػا لمع قػػات الدبموماسػػية لعػػاـ يفي اتفاقيػػةقػػد قػػررت  و

منزػػا  37الفنيػػيف باإلضػػافة إلػػ  طاسفػػة الخػػدـ فػػي نػػص المػػادة  ألعضػػاء البعثػػة الدبموماسػػية مػػف إداريػػيف و
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بشػػػرط أال يكونػػػوا مػػػف رعايػػػا الدولػػػة المسػػػتقبمة أو المقيمػػػيف بزػػػا بصػػػفة داسمػػػة، عمػػػ  أف ال تمتػػػد الحصػػػانة 
 الخػػػدـ الخصوصػػػييف فػػػ  يتمتعػػػوف إالأمػػػا فيمػػػا يخػػػص  ،1القضػػػاسية كحكػػػـ خػػػاص خػػػارج نطػػػاؽ وظػػػاسفزـ

ال يتمتعػػػوف  و ت التػػي يتقاضػػونزا لقػػاء اسػػتخدامزـ،ـو فيمػػا يتعمػػؽ بالمرتبػػاالرسػػ باإلعفػػاء مػػف الضػػراسب و
مػر ذلػؾ يجػب عمػ   بالقػدر الػذي تسػمح بػ  الدولػة المسػتقبمة، و الحصػانات إال ذلؾ مف االمتيػازات وبغير 

هذ  األخيرة أف تمارس اختصاصاتزا عم  هؤالء األشخاص بطريقػة ال تشػكؿ تػدخ  غيػر مبػرر فػي إنجػاز 
حصػانات  و امتيػازاتبامتػداد  1969نػا لمبعثػات الخاصػة لعػاـ يكػذلؾ قضػت اتفاقيػة في و ،2لوظاسفزا البعثة

 .3الفنييف في البعثة الخاصة رسيس البعثة )رسيس الدولة( إل  اإلدارييف و
فتمتر أفراد حاشية رسيس الدولػة بالحصػانة يجػد أساسػ  فػي ممارسػة واجػبزـ الرسػمي، لكػف الخػ ؼ 

رجػػاؿ  الػػرأي يكػػاد يجمػػر عمػػ  أف حػػراس رسػػيس الدولػػة و يعتبػػر مػػف أفػػراد الحاشػػية، و قػػد يثػػور حػػوؿ مػػف
الػذي  نظػرا ألهميػة الػدور الػذي تمعبػ  هػذ  الطواسػؼ وذلؾ  و، 4الباحث يدخموف ضمف مدلوؿ أفراد الحاشية

البعثػػات  اتفاقيػػةوفقػػا لمػػا نصػػت عميػػ   الخػػدـ فػػي البعثػػات الدبموماسػػية، و الفنيػػيف و ال يقػؿ عػػف اإلداريػػيف و
الحصانات ال زمة لكفالػة أداء رسػيس الدولػة لػدور   و باالمتيازات، تتمتر هذ  الطواسؼ 1969الخاصة لعاـ 

الطمأنينػػػة بحمايػػػة شخصػػػ  مػػػف أي اعتػػػداء بػػػدني قػػػد يسػػػتزدف  أثنػػػاء زيارتػػػ  لدولػػػة  فػػػي جػػػو مػػػف الزػػػدوء و
 .5أجنبية

نمػػا اسػػتنادا إلػػ  عػػرؼ دولػػي إ ة الدوليػػة، ونة عمػػ  أسػػاس المجاممػػال يكػػوف تمتػػر الحاشػػية بحصػػا و
لمػػرسيس إذ ينجػػز بواسػػطتزـ  مسػػاعديف فػػي الواقػػر  ف أعضػػاء الوفػػد الرساسػػي مػػا هػػـ إاليقػػرر ذلػػؾ باعتبػػار أ

إمػػا إذا سػػافر أحػػد مػػف حاشػػية أو مػػف أعضػػاء الوفػػد دوف مرافقػػة  ،أعمالػػ  فػػي الخػػارج طالمػػا كػػانوا بصػػحبت 
امتيػازاتزـ مػف مػرافقتزـ لوفػد الػرسيس  ذلػؾ ألنزػـ يسػتمدوف حصػانتزـ و الرسيس ف  تمتد إلي  أي حصانة، و

ء فتكػوف لحصػانة حاشػية رسػيس الدولػة مبػررات أقػؿ فػي حالػة اعتمػاد نزػج وظيفػي إزا ،6ألجؿ تأدية مزامزـ
 .7لكنزا تظؿ معممة بالحاجة إل  الحفاظ عم  استق لية رؤساء الدوؿ ؿ، وحصانة رؤساء الدو 

حاشػػيت  مػػػف القضػػػاء اإلقميمػػي ال يعطػػػي لػػ  الحػػػؽ فػػي مباشػػػرة سػػػمطة  الدولػػػة ولكػػف إعفػػػاء رسػػيس 
فػالعرؼ الػدولي يقضػي  ود  عمػ  اإلقمػيـ الدولػة األجنبيػة،عم  مرافقيػ  أثنػاء وجػ القضاء بيف أفراد حاشيت  و

إقمػيـ رسػيس الدولػة ال يتمتػر بزػا فػي  سمطة القضاء ترتبط بفكرة ممارسة السػيادة، و ألف بذلؾ،بعدـ السماح 
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لػػذلؾ وجػػب عمػػػ  الػػرسيس فػػي حالػػة ارتكػػاب أحػػػد الػػذي يخضػػر لسػػيادة رسػػػيس دولػػة آخػػر، الدولػػة األجنبيػػة 
 .1مرافقي  لجريمة أف يرسم  إل  دولت  ليحاكـ فيزا

هػػذا مػػر الم حظػػة، أف بعضػػا ممػػف يصػػاحبوف الػػرسيس فػػي زيارتػػ  لمدولػػة األجنبيػػة يممكػػوف صػػفة 
ألخػػرى التػػي تعبػػر عػػف غيػػرهـ مػػف الطواسػػؼ ا مثػػؿ الػػوزراء الخارجيػػة وتمثيػػؿ الدولػػة أمػػاـ المجتمػػر الػػدولي، 

،  فضػ  عػف 2التي يقررها القانوف الػدولي لمراكػز  االمتيازات وعندسذ يتمتر هؤالء بالحصانات ، إرادة الدولة
الحصػانة التػي تمػنح لزػـ باعتبػارهـ مػف األشػخاص الػػذيف تشػممزـ الحصػانة التػي يسػتفيد منزػا رسػيس الدولػػة 

 وجب القانوف الدولي المتداد نطاؽ الحصانة مف حيث األشخاص.بم
   المشمولون بالحصانة القضائية الجزائية لرئيس الدولة ثانيا: األشخاص

تفرض أهمية العمؿ الدبموماسي أف تتشكؿ البعثة الخاصة لمدولة لدى الدوؿ األجنبية مػف فسػة كبػار 
الػػذيف يحتمػػوف مراكػػز سػػامية فػػي  ،وزراء الخارجيػػة ت والمسػػؤوليف السياسػػييف فػػي الدولػػة كرؤسػػاء الحكومػػا

السػػمـ اإلداري لموظيفػػة العامػػة عمػػ  المسػػتوى الػػداخمي، ممػػا يػػؤهمزـ ليكونػػوا أعضػػاء فػػي البعثػػة الخاصػػة أو 
تأسيسػػا عمػػ  فكػػرة النيابػػة عػػف رسػػيس الدولػػة فػػي  و يس لزػػا فػػي حالػػة غيػػاب رسػػيس الدولػػة،يأخػػذوا صػػفة رسػػ

وفؽ ما تقتضي  الوظيفة الدولية الموجبة لمحصػانة، فمػيس هنػاؾ مػا يمنػر مػف طػرح ممارسة الصفة التمثيمية 
إلػ  أف دورهػـ فػي أداء  ااسػتناد ،إمكانية توسير حصانة رسيس الدولة لتشمؿ غيػر  مػف كبػار مسػؤولي الدولػة

 الوظيفة الدولية ال يقؿ أهمية عم  الدور الذي يؤدي  رسيس الدولة.
، كمػػػا (1)س الدولػػة فػػي تمثيػػؿ دولتػػ  بممارسػػت  لشػػؤوف السياسػػية الخارجيػػةفػػوزير الخارجيػػة ينػػوب عػػف رسػػي

يعتبر رسيس الحكومة )رسيس الوزراء( المسػؤوؿ عػف إدارة عمػؿ الحكومػة بمػا فيزػا وزارة الخارجيػة فمػ  الػدور 
كونػػ  يشػػارؾ رسػػيس الدولػػة فػػي بعػػض أوجػػ  ممارسػػت  مزػػاـ الوظيفػػة  ألساسػػي فػػي مجػػاؿ الع قػػات الدوليػػة،ا

 .(2)ليةالدو 
 وزير الخارجية -0

د منصب وزير الخارجية مف المناصب المزمػة فػي الدولػة، باعتبػار  المسػؤوؿ عػف تنفيػذ السياسػة يع
زػاـ أو فػي ينوب عف رسػيس دولتػ  فػي متابعػة هػذ  الم اإلقميمي، و الخارجية لبمد  عم  الصعيديف الدولي و

إف مزػػاـ فػػ باعتبػػار  عضػػو فػػي الحكومػػة، السياسػػةالمشػػاركة فػػي رسػػـ هػػذ   و أي مزمػػة خاصػػة يكمػػؼ بزػػا،
مػف  عمػ  سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر، فزػو المسػؤوؿ أو و تكاد تكوف متشاب  في جمير الػدوؿ، وزير الخارجية

كػذلؾ  يمثم  بإجراء المفاوضات الثناسية، أو المتعددة األطراؼ في كؿ مػا يخػص ع قػات دولتػ  بالخػارج، و
 .3مصالح مواطنيزا في الخارج حماية مصالحزا و ة وتمثيمزا في المؤتمرات الدولي

                                                             
 .125ص كماؿ بياع، المرجر السابؽ،  1

 .214محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ، ص  2

 .37عبد المنعـ القاضي، المرجر السابؽ، ص  3
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        الع قػػػات الدوليػػػة وزيػػػر الخارجيػػػة هػػػو ممثػػػؿ رسػػػيس الدولػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالشػػػؤوف الخارجيػػػة وفػػػإف  
عم  خ ؼ باقي الوزراء كثيرا ما يتطمب عمؿ وزير الخارجية السفر لمخارج لمقاء رؤسػاء الػدوؿ األجنبيػة  و

االمتيػازات ال زمػة  األمر الذي يعني بالضرورة الحاجػة إلحاطتػ  بالحصػانات و ،قي الوزراءأو نظراس  أو با
 .1بعيدا عف أي تأثير لتمكين  مف أداء عمم  عم  أكمؿ وج  و

جميػػر الػػدوؿ األخػػرى  يتػػول  وزيػػر الخارجيػػة مسػػؤولية تسػػيير الع قػػات الدوليػػة بػػيف دولتػػ  وحيػػث 
يعتػرؼ بػ  ممػث  لمدولػة بحكػـ منصػب  بموجػب القػانوف الػدولي شػأن  شػأف مكانػة يمػـز معزػا أف بذلؾ يحتؿ ف

        يػػػذهب جانػػػب مػػػف الفقػػػ  اسػػػتنادا إلػػػ  ذلػػػؾ إلػػػ  تمتػػػر رسػػػيس الػػػوزراء  و ،2رسػػػيس الدولػػػة أو رسػػػيس الحكومػػػة
 .3وزير الخارجية بحصانة مماثمة لتمؾ التي يتمتر بزا رسيس الدولة و

        رسػػػيس الحكومػػػة أثنػػػاء ممارسػػػت  لوظاسفػػػ   كػػػرسيس الدولػػػة ووزيػػػر الخارجيػػػة يعتبػػػر  عمػػػ  ذلػػػؾ فػػػإف
      ذلػػؾ نظػػرا لصػػ حيات و ،تصػػرفات  مباشػػرت  العمػػؿ الدبموماسػػي، حيػػث ال يكػػوف مسػػؤوال عػػف أعمالػػ  و و
سػػمطات المخولػػة لػػ  بموجػػب الدسػػتور، ممػػا يجعػػؿ منػػ  الدبموماسػػي األوؿ، كمػػا أنػػ  يتمتػػر بحمايػػة دوليػػة  و

ذلػؾ حسػب مػا قررتػ  المعاهػدة المتعمقػة بقمػر الجػراسـ التػي  و ،ما ال يكوف فػي زيػارة رسػميةشاممة حت  عند
 .19734تمس األشخاص الذيف يتمتعوف بالحماية الدولية لعاـ 

في حالة إسػاءة وزيػر الخارجيػة اسػتخداـ الحصػانة فػي البمػد الػذي يػزور ، أو قػاـ بنشػاطات معاديػة ف
فػػي حالػػة  سػػمطات البمػػد المتواجػػد فيػػ  أف تطمػػب منػػ  مغػػادرة أراضػػيزا، وسػػ مت ، فمػػيس أمػػاـ  تزػػدد أمنػػ  و

 .5تطرد أف امتناع  عف ذلؾ يكوف مف حقزا في هذ  الحالة 
االمتيػػازات التػػي يتمتػػر بزػػا  كمػػا يتمتػػر أفػػراد أسػػرة وزيػػر الخارجيػػة المػػرافقيف لػػ  بػػنفس الحصػػانات و

ة زيارتػ ، فمػيس لزػـ التػي تفػرض عميػ  طيمػة مػدلتزامػات يخضػعوف لػذات اال و ،شخصيا في الػدوؿ األجنبيػة
ؿ بامتنػاع عػف كػؿ مػا مػف شػأن  أف يشػػكأسػرت   كمػا يمتػـز وزيػر الخارجيػػة و، 6خػرؽ قػوانيف الدولػة المضػيفة
 مساس بأمنزا القومي.      

يػػذهب رأي فػػي الفقػػ  إلػػ  القػػوؿ بػػأف وزيػػر الخارجيػػة يتمتػػر أثنػػاء قيامػػ  بزيػػارات عمػػ  عكػػس ذلػػؾ  
  يختمػؼ عنػ  فػي أنػ  ال يتمتػر بزػذ  متيازات مماثؿ لنظاـ رسيس الدولة، غيػر أنػا حصانات و رسمية بنظاـ
رة شخصػية خاصػة لمسػياحة االمتيازات إذا لػـ يكػف فػي زيػارة رسػمية، أي عنػدما يكػوف فػي زيػا الحصانات و
الوضػر بالنسػبة ذلػؾ عمػ  خػ ؼ  االمتيػازات النتفػاء مبرراتزػا، و فػ  يتمتػر بزػذ  الحصػانات و أو الع ج،

مػػر ذلػػؾ يبقػػ   و صػػفة غيػػر رسػػمية أو تحػػت اسػػـ مسػػتعار،لػػرسيس الدولػػة الػػذي قػػد يوجػػد فػػي بمػػد أجنبػػي ب
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فضػػػ  عػػػف ذلػػػؾ يسػػػتمر تمتػػػر رسػػػيس الدولػػػة بحصػػػانة عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف انتزػػػاء مزامػػػ   ،1متمتػػػر بالحصػػػانة
     تصػػرفات بمناسػػبة تأديتزػػا بشػػأف كػػؿ مػػا وقػػر منػػ  مػػف و ،بة لكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بمزامػػ  الوظيفيػػةالرساسػػية بالنسػػ

ة وزيػر الخارجيػة ليسػت حصػان ، ممػا يػدفر إلػ  القػوؿ بػأفمر غيػر محقػؽ بالنسػبة لػوزير الخارجيػةهذا األ و
 نزا مؤقتة الرتباطزا بشرط تقمد المنصب.شاممة، كما أ

فػػي  اسػي،لقضػاسية الكاممػة أمػاـ القضػاء الجز الػوزير يتمتػر بالحصػػانة ا مػف الفقزػاء مػف اعتبػر أف و 
يكػوف الػوزير فػي حالػة زيػارة رسػمية أو زيػارة  حصػانة أمػاـ القضػاء المػدني بػيف أفحيف يجري التمييز فػي ال

أمػا فػي الحالػة الثانيػة فيخضػر لمقضػاء المػدني  ،خاصة، ففي الحالة األول  يتمتػر الػوزير بالحصػانة الكاممػة
 .2عم  حد سواء مر أي مواطف آخر مف مواطني دولت  األجنبي و

 امتيػازكما يعتبر البعض أف رسيس الحكومة ووزير الخارجية والوزراء ال يتمتعوف عم  الصعيد الدولي بػأي 
 .  3ال يجسدونزا بالطريقة التي يمثمزا رسيس الدولةبشخصزـ ألنزـ ال يمثموف دولزـ و  أو معاممة متصمة

أنػػػ  فػػي جميػػػر  حصػػانة وزيػػػر الخارجيػػة مػػػف عدمػػ  إالرغػػـ االخػػػت ؼ الفقزػػي حػػػوؿ مسػػألة تقريػػػر 
           1969ينػػػػا لمبعثػػػػات الخاصػػػػة لعػػػػاـ يمػػػػف اتفاقيػػػػة ف 31األحػػػػواؿ فػػػػإف الحكػػػػـ العػػػػاـ تقػػػػرر بموجػػػػب المػػػػادة 

وزراء الخارجية المشػاركيف فػي بعثػة خاصػة )كأعضػاء أو رؤسػاء لزػا(  مضمونة أف رؤساء الحكومات و و
 الموفد لديزا.  اسية في الدولة الحصانة مف الوالية القضاسية الجز يتمتعوف ب

مػػف حيػػث األشػػخاص لػػوزير الخارجيػػة بتػػوافر  يتماشػػ  الػػرأي الغالػػب بػػذلؾ مػػر فكػػرة تكػػريس الحصػػانةحيػػث 
هػػذ  الحصػػانة ال تمػػنح لػػ  بصػػفت   أف إطػػار زيػػارة رسػػمية فػػي الخػػارج، وممارسػػة المزػػاـ الوظيفيػػة فػػي  عمػػة

لمنفعػة ألف الغػرض منزػا هػو تحقيػؽ ا الشخصية لتنتفي معزا مبررات منحزا في حالة الزيارة الخاصة، ذلػؾ
 ة عف مقتضيات الوظيفة المبرر لمحصانة القضاسية الجزاسية.هي الغاية الغربي الخاصة، و

القػػوانيف  ذلػػؾ أف وزراء الخارجيػػة بالنػػدرة، حكومػػات وتتسػػـ الممارسػػة الدوليػػة إزاء حصػػانة رؤسػػاء ال
الوطنية التي تنص صراحة عمػ  حصػانة رسػيس الدولػة ال تتضػمف عػادة أحكامػا مماثمػة تنطبػؽ عمػ  رسػيس 

لمتحػػػػدة األمريكيػػػػػة لمع قػػػػػات لمنصػػػػػؼ الثػػػػاني لقػػػػػانوف الواليػػػػػات اا لحكومػػػػة أو وزيػػػػػر الخارجيػػػػة، غيػػػػػر أفا
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الخصاونة " في رأي  المخالؼ، والذي جاء في مضمون  أن  فيما يتعمؽ بالحصانة مف اإلجراءات راجر في ذلؾ ما ذهب إلي  القاضي" 

الجناسية يعتبر وضر وزير الخارجية أبعد ما يكوف عف الوضوح، و ذلؾ لعدـ وجود أي سوابؽ عم  وج  خاص، كما أن  ال يمكف أف 
ماد  مف قبؿ الدولة المضيفة وفقا لسمطتزا التقديرية(، و ال في حكـ يعتبر في حكـ الممثؿ الدبموماسي )الذي تتوقؼ حصانت  عم  اعت

رسيس الدولة) الذي يعتبر بمثابة تجسيد لسيادة الدولة(، كما يرى أن  يحؽ لوزير الخارجية الحصانة مف اإلنفاذ حينما يكوف في مزمة 
اشرة إجراءات جناسية ضد  يصعب اعتبارها استناد رسمية، إذ لو كاف الحاؿ خ ؼ ذلؾ ال ختؿ سير العمؿ الدبموماسي، غير أف مب

 إل  أي معيار موضوعي تدخ  في إجراء األنشطة الدبموماسية.
 .109،ص123حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة 
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مػف الحصػانة التػي يتمتػر بزػا وزيػر الخارجيػة يتمتعػاف بػنفس القػدر  الخارجية، اعتبرت أف رسيس الحكومة و
الخاصػػػة، أمػػػا االجتزػػػاد القضػػػاسي الػػػداخمي فزػػػو محػػػدود  رسػػػيس الدولػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتصػػػرفات الرسػػػمية و

   لقػػد أكػػدت القػػرارات القميمػة مسػػألة حصػػانات رؤسػػاء الحكومػػات  و يتعمػػؽ أساسػػا بالقضػػايا المدنيػة، ؽ والنطػا
ممػػا ينشػػأ اعتقػػاد بأنزػػا معتػػرؼ بزػػا  ،ينفػػي تمػػؾ الحصػػاناتوزراء الخارجيػػة، كمػػا أنػػ  لػػـ يصػػدر أي قػػرار  و

 .1عم  وج  العمـو
حيػػث قبضػػت حكومػػة غانػػا  1966سػػبيؿ المثػػاؿ مػػا حػػدث فػػي عػػاـ  ذكر عمػػ فػػي نفػػس السػػياؽ نػػ         

ذلػؾ  عم  وزير خارجية غينيا والوفد المرافؽ ل  عندما هبطػت طاسرتػ  هبوطػا اضػطراريا فػي مطػار "أكػرا" و
وصػؼ  بيف الدولتيف، األمر الذي أثػار موجػة مػف النقػد ضػد غانػا لمخالفتزػا لمقػانوف الػدولي وبسبب خ ؼ 

زا بموجػب القػانوف د انتزاؾ لحصانة الشخصية المعترؼ ب، فقبض عم  وزير الخارجية يع2عممزا بالقرصنة
 الدولي العرفي.

 قضػػية األمػػربشػػأف  2002ر فبرايػػ 14يؤيػػد الحكػػـ الصػػادر عػػف محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة بتػػاريا  و        
تأييػػدا  "يروديػا ندمباسػػي "د وزيػػر خارجيػة جمزوريػة الكونغػو الديمقراطيػة الػذي أصػدرت  بمجيكػا ضػ بػالقبض

قطعيػػا مبػػدأ حصػػانة وزراء الخارجيػػة، حيػػث خمصػػت إلػػ  أنػػ  مػػف الثوابػػت الراسػػخة فػػي القػػانوف الػػدولي أف 
شػأنزـ  وزيػر الخارجيػة رسيس الحكومة و لة والدو مثؿ رسيس  بعض الذيف يشغموف مناصب رفيعة في الدولة

القنصػػمييف يتمتعػػوف فػػي الػػدوؿ األخػػرى بالحصػػانات مػػف الواليػػة القضػػاسية  شػػأف المػػوظفيف الدبموماسػػييف و
 . 3اسيةالجز  المدنية منزا و

األولػ   ذات طبيعػة  فػاعتبرت أف المسػؤولية الجزاسيػة و قد ميزت المحكمة بػيف الحصػانة القضػاسيةفم       
بالتػػالي تبقػػػ  قاسمػػػة، أي أف الػػػوزير لػػػف يفمػػػت مػػػف  و الثانيػػػة تػػػرتبط بجػػػوهر القػػػانوف، ففػػػي حػػػيف أ متسػػاوية

 .4العقاب الرتكاب  جراسـ دولية
ضد  انط قا مف هذا التصور ألغت محكمة العدالة الدولية مذكرة االعتقاؿ الدولية التي أصدرتزا بمجيكا

التي يتمتر بزا أي  قاؿ سيعد خرؽ لمبدأ الحصانة الجزاسيةتأمر االع سيسا عم  أفتأ ،ندمباسي يروديا
 .5دة الدوؿاد مساس بسيهو ما يع و ،أثناء ممارست  لمزام  وزير

( أف الحصػػانات الكاممػػة 61فػػي الفقػػرة ) 2002فبرايػػر  14كمػػا أضػػافت المحكمػػة فػػي حكمزػػا الصػػادر فػػي 
ولي ال تكػوف عاسقػا أو وزيػر خارجيػة سػابؽ بموجػب القػانوف الػد أثنػاء واليتػ ، ا وزيػر الخارجيػةالتي يتمتػر بزػ

                                                             
 .107-105، ص.ص127حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة   1

 . 538-537إلزاـ محمد حسيف عاقؿ، المرجر السابؽ، ص  2

 .101-100،ص118حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر نفس ، الفقرة   3

 .385عمر، المرجر السابؽ، ص حسيف حنفي  4

محمود عثماف عبد الرحيـ عبد العاؿ، قوة الحكـ الجناسي الصادر في جريمة الدولية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة   5
 .167، ص2011اإلسكندرية، مصر،
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إذا  و ذلػؾ وفقػا لتشػريعاتزا الداخميػة ، واسيا في بعض األحػواؿ أمػاـ القضػاء الػوطني لدولتػ دوف مساسمت  جز 
لػػ  كػػذلؾ إذا زالػت صػفت  الرسػمية أمكػف القضػػاء األجنبػي محاكمتػ  عػف أفعا رفعػت دولتػ  الحصػانة عنػ ، و
يمكػػف مقاضػػاة وزيػػر الخارجيػػة أمػػاـ محكمتػػي يوغسػػ فيا السػػابقة ورونػػدا )فػػي  )ذات الطبيعػػة الخاصػػة(، و

 .     1كذا أماـ المحكمة الجناسية الدولية حالة اختصاصزما( و
 رئيس الوزراء ) رئيس الحكومة ( -9

عمػ  ذلػؾ فػإف  و ،إف وضر رسيس الحكومة يختمؼ باخت ؼ النظاـ الدستوري فػي الدولػة لتػابر لزػا
و بكػػؿ األحػػواؿ فإنػػ  يحتػػؿ مركػػزا مزمػػا باعتبػػار  المسػػؤوؿ عػػف ، 2دور  يتزايػػد كممػػا تراجػػر دور رسػػيس الدولػػة

إدارة عمػؿ الحكومػة بمػا فيزػا وزارة الخارجيػة، و هػػو بزػذ  الصػفة الػرسيس اإلداري لػوزير الخارجيػة، و يكػػوف 
حيػث يظزػر جميػا مػف نػص المػادة السػابعة فػي فقرتزػا  ألساسي في مجاؿ الع قػات الدوليػة،ل  بذلؾ الدور ا

أف رسػػيس الحكومػػة بحكػػـ وظيفتػػ  يمثػػؿ الدولػػة فػػي  1969الثانيػػة مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لقػػانوف المعاهػػدات لمعػػاـ 
بمعنػػ  أف  ،جميػر المراحػػؿ ال زمػػة لعقػػد المعاهػػدة ، و كػػذلؾ المشػاركة باسػػـ الدولػػة فػػي المػػؤتمرات الدوليػػة 

وفػػؽ القػػانوف الػػدولي وظيفػػة سياسػػية عمػػ  قػػدر كبيػػر مػػف األهميػػة تقػػر فػػي صػػميـ  رسػػيس الحكومػػة يمػػارس
و يترتػػػب عميػػػ  تمتعػػػ  فػػػي الخػػػارج بالحصػػػانات  ،الشػػػؤوف الخارجيػػػة لمدولػػػة، ممػػػا يمنحػػػ  صػػػفة الدبموماسػػػي

 .3حصانة مقر اإلقامةو و المدنية، الحصانة القضاسية الجزاسية  ، و منزا الحصانة الشخصية، والكاممة

س الحكومػػة ) رسػػيس الػػوزراء( يتمتػػر أثنػػاء وجػػود  فػػي زيػػارة رسػػمية خػػارج دولتػػ  و كحػػد أدنػػ  فػػرسي
بػػػنفس الحصػػػانات و االمتيػػػازات التػػػي اسػػػتقر العػػػرؼ الػػػدولي عمػػػ  وجػػػوب تمتػػػر السػػػفراء بزػػػا، و لػػػيس لػػػ  

امػؿ مػر ت الػدوؿ عمػ  وجػوب مراعاتزػا عنػد التعيعامؿ وفقا لذات المراسـ التػي تعارفػ مقابؿ الحؽ في أفبال
تجػػاوز  إمكانيػةو ال يحػوؿ مػا تقػػدـ دوف  هـ فػي أي مػػف أقػاليـ الػدوؿ األخػػرى،أو عنػػد وجػود ،رؤسػاء الػدوؿ

معاممػة رؤسػاء الحكومػات األجنبيػة وفقػا  إمكانيػةالحد األدن  مػف الحصػانات عمػ  سػبيؿ المجاممػة، و دوف 
 . 4لمراسـ يراد بزا عم  سبيؿ المجاممة تكريمزـ

فػػػي حالػػػة  عمػػػ  رسػػػيس الحكومػػػة أو اتخػػػاذ أي إجػػػراء ضػػػد  أو محاكمتػػػ ، وال يجػػػوز القػػػبض كمػػػا 
التي يقيـ فيزػا، فػإف اإلجػراء الػذي يكػوف مػف حػؽ  ارتكاب  أعماال غير مشروعة طبقا لمقانوف الداخمي لمدولة

 في حالة امتناع  يكوف لزا أف تطرد . و ،أف تتخذ  ضد  هو أف تطمب من  مغادرة إقميمزاهذ  الدولة 

                                                             
 . 40-39عبد المنعـ القاضي، المرجر السابؽ، ص 1

 .110سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  2

 .36 35، ص نفس عبد المنعـ القاضي، المرجر  3

  ـ 2006دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية ،مصر، د.ط، الدبموماسي و القنصمي، محمد سامي عبد الحميد، أصوؿ القانوف  4
 .70 69 .صص
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عمػػ   مجمػػس الػػوزراءحيػػث يػػرى أف رسػيس  ،جانػػب آخػػر مػف الفقػػ  إلػػ  مخالفػػة الػرأي السػػابؽيػذهب 
ضػػرورية لرؤسػػاء ، و ذلػػؾ ألف هػػذ  الحصػػانة تعػػد األجنبيػػة، ال يتمتػػر بحصػػانة جزاسيػػةخػ ؼ رسػػيس الدولػػة 

زراء هػذ  اعتداء يقر عميزـ يعتبر واقعا عم  الدولة ذاتزا، و ليس لػرسيس مجمػس الػو  الدوؿ األجنبية ألف أي
 .  1الصفة

    لقػػد أقػػرت و أكػػدت محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي حكمزػػا الصػػادر فػػي قضػػية وزيػػر خارجيػػة الكونغػػو   
سػػبؽ اإلشػػارة إليزػػا( عمػػ  تمتػػر رسػػيس الحكومػػة عنػػد وجػػود  فػػي الدولػػة األجنبيػػة بحصػػانة قضػػاسية جزاسيػػة )

اسػػػتنادا إلػػػ  المنصػػػب العػػػالي الػػػذي  مماثمػػػة لتمػػػؾ الحصػػػانة الممنوحػػػة لمدبموماسػػػييف و القنصػػػمييف، و ذلػػػؾ
فحصانة تجد مبرراتزا في مقتضػيات الوظيفػة الدوليػة الممارسػة مػف رسػيس  ،يشغم  رسيس الحكومة في دولت 

 .2الحكومة المتقمد لمنصب 

كما نصت الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف المادة الثانية و العشريف مػف اتفاقيػة البعثػات الخاصػة 
عم  تمتر رسيس الحكومة المشارؾ في البعثة الخاصة لدولت  ) كعضو أو رسػيس( لػدى الدولػة  1969لمعاـ 

باإلضػػافة إلػػ  مػػا هػػو ممنػػوح منزػػا بموجػػب  ،المسػػتقبمة باالمتيػػازات و الحصػػانات المقػػرة فػػي القػػانوف الػػدولي
بشػكؿ عػاـ دوف و عم  الرغـ مػف أف مػا قررتػ  االتفاقيػة بشػأف حصػانة رسػيس الحكومػة جػاء  ،هذ  االتفاقية

لكػف  ،ن  ال يمكف الجـز بتمتر رسيس الحكومة بزػانة القضاسية الجزاسية، فالمفروض أاإلشارة المباشرة لمحصا
و في ظؿ نػدرة الممارسػات الدوليػة فزػذا يكفػي لعػدـ اسػتبعادها طالمػا ال يوجػد فػي الموقػؼ الػدولي مػا يقػرر 

 عكس ذلؾ.

بعػدـ جػواز نظػر  2002قرر  القضاء البمجيكي بتػاريا نذكر عم  سبيؿ المثاؿ في نفس السياؽ ما 
رسيسػػا لػػػوزراء اسػػراسيؿ، و قضػػػي بػػذلؾ بػػػأف هػػذ  الػػػدعاوى بمػػػا  زاؿ الػػدعاوى المقامػػػة ضػػد شػػػاروف ألنػػ  مػػػا

تتضػػمن  مػػف محاكمػػة عػػف الجػػراسـ الدوليػػة يمكػػف أف تػػتـ عنػػدما يتػػرؾ شػػاروف السػػمطة حيػػث يصػػبح رسػػيس 
لتػػػػرتبط ،3قػػػػاـ البرلمػػػػاف البمجيكػػػػي بإصػػػػدار قػػػػانوف بزػػػػذا المعنػػػػ  و ،أي بعػػػػد زواؿ حصػػػػانت  ،وزراء سػػػػابؽ

 بشرط االستمرارية بتقمد المنصب. الحصانة القضاسية الجزاسية الممنوحة لرسيس الحكومة

 

 

 

                                                             
 .73شادية عميرة، المرجر السابؽ، ص  1

 من ( 55 -51 ) فقرة 2002براير ف 14راجر الحكـ الصادر عف محكمة العدؿ الدولية بتاريا  2

 .383حسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص  3
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 الثاني: نطاق الحصانة القضائية الجزائية من حيث الزمان المطمب

لػػدولي بمقتضػػ  صػػفت  العػػرؼ ا يثبػػت االمتيػػاز فػػي الوضػػر القػػانوني لػػرسيس الدولػػة المقػػرر بموجػػب
امتيػازات تضػمف لػ  معاممػة دوليػة  ممػا يتعمػؽ بشخصػ ، حيػث يكفػؿ لػ  التمتػر بحصػانات والوظيفيػة أكثػر 

تؤسػس  خاصة، تنبني مبررتزا انط قا مف الحماية الدستورية المضمونة لشخصػ  عمػ  مسػتوى الػداخمي، و
تسػتند لكونػ  أصػي  أو ناسبػا  عمػ  رسػيس الدولػة، وااللتزامػات التػي تترتػب  ضمف داسػرة الحقػوؽ المكتسػبة و

 في تمثيم  لسيادة دولت  عم  إقميـ الدولة المستقبمة.

الحصػػانة الدوليػػة يػػرتبط باسػػتمرارية الصػػفة الرسػػمية، بشػػكؿ الػػذي يحصػػر بتمتػػر رسػػيس الدولػػة إف فػػ
تػػر بزػػا رسػػيس الدولػػة مػػدى التمتػػر بالحصػػانة فػػي مجػػاؿ زمنػػي محػػدد، فالحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة التػػي يتم

  عمػ ،تحقػؽ صػفة الرساسػية لشخصػيةزا المؤقت، حيث يبػدأ التمتػر بزػا بأماـ المحاكـ األجنبية تتميز بطابع
خمػػؼ الصػػفة الرسػػمية )الفػػرع الػػرغـ مػػف اخػػت ؼ الممارسػػة الدوليػػة بشػػأف مػػدى التمتػػر بالحصػػانة فػػي حالػػة ت

إف  ة الوظيفيػة عػف رسػيس الدولػة كمبػدأ عػاـ، وينتزػي الحػؽ فػي التمتػر بالحصػانة بػزواؿ الصػف و األوؿ(،
اختمػػؼ الحكػػـ اسػػتثناء بالنسػػبة لمحػػاالت الخاصػػة التػػي تنتفػػي فيزػػا الحصػػانة عمػػ  الػػرغـ مػػف اسػػتمرار صػػفة 

 .التي يترتب عف تحققزا حجب الصفة عف رسيس الدولة )الفرع الثاني( و ،الرساسة

 األول: بداية التمتع بالحصانة القضائية الجزائية الفرع

تستند الحصانة القضاسية الممنوحة لرسيس الدولة إلػ  مقتضػيات الوظيفػة، ممػا ينػتج عنػ  بالضػرورة 
إف اختمفػت  و لرساسػة بصػفة رسػمية مػف حيػث المبػدأ،أف تكػوف بدايػة التمتػر بزػا مػف لحظػة تػولي منصػب ا

الحصػانة القضػاسية  يبػدأ فيػ  التمتػر بالحصػانات الدوليػة بصػورة عامػة و الممارسة الدولية حوؿ الوقت الػذي
الػذي جػرى عمػ  تفسػير المبػدأ بصػورة  و ،بصػورة خاصػة، كمػا تمػايزت األحكػاـ المرتبػة عػف العمػؿ الػدولي

عمػ   مرنة، حيث عمؽ مدى التمتر بالحصانة عم  شػرط عمػـ سػمطات الدولػة األجنبيػة بتواجػد رسػيس الدولػة
حالػػة  و ،تمتػػر بالحصػػانة بػػيف حالػػة الػػرسيس المسػػافر بصػػفة رسػػمية )أوال(يفػػرؽ بػػذلؾ فػػي الحكػػـ ب، لإقميمزػا

 الرسيس المسافر بصفة غير رسمية )ثانيا(.

 أوال: حصانة رئيس الدولة األجنبية المسافر بصفة رسمية

 القضػاسية الجزاسيػة لػرسيس الدولػة القػانوف الػدولي إزاء تحديػد لحظػة بدايػة الحصػانة لقد اختمؼ فقزػاء
رمػز السػمطة التػي يجسػدها  وألصػيؿ لدولتػ ، فمنزـ مف يػرى أنػ  اسػتنادا إلػ  أف رسػيس الدولػة هػو الممثػؿ ا

أو  ،اجتماعػات المنظمػات الدوليػة تمثيمزػا فػي مػؤتمرات القمػة أو فػي مناقشػات و فػي ع قاتزػا الخارجيػة و
القػانوف  أو غيػر ذلػؾ مػف األسػباب التػي مػف أجمزػا منحػ  العػرؼ و ،ةفي حالة قيام  بزيارات لمدولة األجنبيػ



100 
 

حصػانة تتفػؽ مػر أهميػة الدولػة فػي المجتمػر الػدولي، لػذا فزػو يتمتػر بالحصػانة منػذ لحظػة  الدولي حماية و
 .1التي تستمر حت  مغادرت  لزا و ،دخول  إقميـ الدولة األجنبية

الحصػانة الشخصػية التػي يسػتفيد منزػا رسػيس الدولػة األجنبيػة ترتػب عمػ  الدولػة المسػتقبمة  حيث أف
اتخػاذ كافػة التػدابير ال زمػة لحمايتػ  مػف  و ،بمجرد عممزا بوجود  التزاما بمعاممت  بػاالحتراـ الواجػب لمركػز 

لممنوحػػػة لػػػرسيس الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة ا عمػػػ  اعتبػػار أف ، و2أي فعػػؿ مػػػف شػػػأن  المسػػػاس بشخصػػػ 
الدولػػة نتيجػػة حتميػػة لحرمتػػ  الشخصػػية، ففػػي ذلػػؾ مػػا يحمػػؿ التأكيػػد عمػػ  أف التمتػػر بزػػا يبػػدأ بمجػػرد العمػػـ 

 يـ الدولة األجنبية.بتواجد رسيس الدولة عم  إقم

تبعا لذلؾ يختمؼ الحكـ حوؿ مػدى التمتػر بالحصػانة بػيف حالػة التػي ينتقػؿ فيزػا رسػيس الدولػة إلػ   
التػػػي تفػػػرض أف تكػػػوف بدايػػػة التمتػػػر  و ،مػػػر إخطػػػار  لزػػػا بنيػػػة الزيػػػارة الرسػػػمية أو الخاصػػػةالدولػػػة أجنبيػػػة 

دخوؿ إلػػ  أي حتػ  قبػػؿ الػ ،بالحصػانة بمجػرد العمػػـ برغبػة فػػي الزيػارة المعمػػف عنزػا مػف طػػرؼ رسػيس الدولػػة
نبيػػة فيترتػػب أمػػا فػػي حالػػة التػػي يتواجػػد فيزػػا رسػػيس الدولػػة دوف عمػػـ السػػمطات األج إقمػػيـ الدولػػة المستضػػيفة،

تبعػػا لػػذلؾ تتقػػرر بدايػػة االسػػتفادة الحقيقيػػة مػػػف  عػػف هػػذا الوضػػر اقتػػراف التمتػػر بالحصػػانة بشػػرط العمػػـ، و
صػدور قػرار بعػدـ قبػوؿ الػدعوى بػدفر  د رسيس الدولة األجنبػي وعوى ضالحصانة القضاسية الجزاسية برفر د

 .بالحصانة

منشػػأ لػػ ، فمفػػروض أف الحػػؽ فػػي الحصػػانة يظػػؿ لػػيس  القػػرار كاشػػؼ لمحػػؽ فػػي الحصػػانة و هػػذا يعتبػػر و 
قاسما بأثر رجعي، لكػف رسػيس الدولػة األجنبيػة ال يمكنػ  أف يسػتفيد منػ  بمجػرد دخولػ  إقمػيـ الدولػة المسػتقبمة 

د ر األفػراد مػف رفػر دعػاوى قضػاسية ضػالتي ال يقػر عميزػا أي التػزاـ مضػمون  اتخػاذ تػدابير احتياطيػة لمنػ و
خاصة في ظؿ المفاضمة بػيف التػزاـ تحقيػؽ الحمايػة رسػيس الدولػة الػذي تنكػر لصػفت  الرسػمية  ،رسيس الدولة

      يفقػػد بػػػذلؾ االمتيػػػاز فػػػي المعاممػػػة بمجػػرد عػػػدـ إع نػػػ  عنزػػػا ممػػػا ينزلػػ  إلػػػ  مرتبػػػة األشػػػخاص العػػػادييف و
ولػػة، كمػػا تبػػرز المتضػػرر مػػف أفعػػاؿ رسػػيس الد بػيف واجػػب الدولػػة فػػي حمايػػة حقػػوؽ الغيػػر الحسػػف النيػػة و و

خاصػػة فػػي حالػػة دخػػوؿ   ،ضػػرورة تغميػػب مقتضػػيات األمػػف القػػومي عمػػ  الحصػػانة رسػػيس الدولػػة األجنبيػػة
 س متزا. يان  ألفعاؿ تزدد أمنزا وإت الدولة األجنبية دوف إرادتزا و الرسيس إلقميـ

ء الػػدوؿ يكػػوف بدايػػة التمتػػر بالحصػػانة المقػػررة لرؤسػػا ي الغالػػب فػػي الفقػػ  إلػػ  القػػوؿ بػػأفيػػذهب الػػرأ
، بصػػػرؼ النظػػػر عمػػػا إذا كػػػاف يباشػػػر مزامػػػ  فػػػي هػػػذا 3تػػػولي الػػػرسيس منصػػػب الرساسػػػة رسػػػميا منػػػذ لحظػػػة
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 الرشػد فػي حالػة توليػ  العػرش المنصب أو ناب عن  غير  بممارسػة هػذ  المزػاـ لسػبب مػا، كعػدـ بموغػ  سػف
 .1عف طريؽ الوراثة أو لمرض  أو لغير ذلؾ مف األسباب األخرى

والتػػػي تمنػػػر خضػػػوع  الختصػػػاص  ،قضػػػاسية الجزاسيػػػة التػػػي يتمتػػػر بزػػػا رسػػػيس الدولػػػةفالحصػػػانة ال
أو  أي سػػواء كػػاف عمػػ  إقمػػيـ الدولػػة األجنبيػػة ،القضػاسي األجنبػػي تثبػػت لػػ  بغػػض النظػػر عمػػ  مكػاف تواجػػد 

كػاف إف  عالمية ال تخضر وال تقاس وفقا لحػدود مكانيػة، و فحجيتزا مطمقة و ،داخؿ الحدود الداخمية لدولت 
          مػػػػػي د الحصػػػػػانات  ، حيػػػػػث أفالتمتػػػػػر بزػػػػػا مؤقػػػػػت الرتباطػػػػػ  بحػػػػػدود الزمنيػػػػػة المقػػػػػررة لممنصػػػػػب الرساسػػػػػي

 .2ذلؾ يرجر إل  طبيعة النظاـ الداخمي لكؿ دولة بط بمحظة تولي منصب الرساسة، فإفالرساسية يرت

     وز  فػػي االنتخابػػات بمجػػرد إعػػ ف فػػ لصػػفت  الرسػػمية ففػػي الػػنظـ الجمزوريػػة يعتبػػر الحػػاكـ مباشػػرا 
انتزػاء  لو لـ يزاوؿ مزاـ منصب  لوجود فتػرة انتقاليػة بػيف المػدة التػي ينزػي فيزػا الػرسيس الحػالي مزامػ ، و و

       اليمػػػيف الدسػػػتورية أمػػػاـ البرلمػػػاف التػػػي تبػػػدأ رسػػػميا بأداسػػػ  و ،إجػػػراءات تػػػولي الحػػػاكـ الجديػػػد مقاليػػػد الحكػػػـ
ية امتيازاتػػ  الدوليػػة بغػػض النظػػر عػػف بػػدء مباشػػرت  مزامػػ  الرسػػم بحصػػانات  وعمػػ  ذلػػؾ يتمتػػر الحػػاكـ  و

 .3ال تتوقؼ حصانت  عم  أداء اليميف الدستورية و ماداـ تـ إع ن  كحاكـ لمب د،

المتعمػػؽ بحصػػانات  ، و2001عبػر عػػف ذلػػؾ القػػرار الصػػادر عػػف مجمػػر القػػانوف الػػدولي الصػػادر ببػػاريس  
عمػػ  السػػمطات المحميػػة أف تقػػدـ لػػرسيس الدولػػة  لمػػادة السادسػػة مػػا نصػػ  أفجػػاء فػػي ارسػػيس الدولػػة، حيػػث 

 .4الحصانة الواجبة ل  بدء مف لحظة إع ن  رسيسا لمدولة األجنبية كؿ أنواع االحتراـ و

الحصػػانات المقػػررة لرؤسػػاء الػػدوؿ حتػػ  تػػول   يظػػؿ الحػػاكـ المنتزيػػة واليتػػ  متمتعػػا بامتيػػازات و و
        التػػػي تنتزػػػي بػػػأداء اليمػػػيف الدسػػػتورية و ،الحكػػػـ باسػػػتكماؿ اإلجػػػراءات الدسػػػتوريةالحػػػاكـ المنتخػػػب مقاليػػػد 

    إف منحتػػ  الػػدوؿ بعػػض الحصػػانات  يعامػػؿ كفػػرد عػػادي، و امتيػػازات السػػمؼ و بزػػذا تػػزوؿ حصػػانات و و
 .5االمتيازات فإف ذلؾ يكوف عم  سبيؿ المجاممة و

الفػػػػاسز باالنتخابػػػػات خػػػػ ؿ الفتػػػػرة االنتقاليػػػػة بػػػػنفس  الػػػػرسيس عمػػػػ  ذلػػػػؾ يتمتػػػػر كػػػػؿ مػػػػف الػػػػرسيس الحػػػػالي و
ذلػػؾ لقيػػاـ االعتبػػارات نفسػػزا التػػي يبنػػي عميزػػا القػػانوف الػػدولي أحكامػػ  لمػػػنح  االمتيػػازات، و الحصػػانات و
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أمػا فػي ات الوظيفػة، مقتضي التي تتماش  و الحصانات الخاصة و رؤساء الدوؿ مجموعة مف االمتيازات و
بػػذلؾ تكػػوف بدايػػة التمتػػر  تػولي الحكػػـ يكػػوف بالوراثػػة، و ذلػػؾ ألف ؽ هػػذا الفػػرض، وة فػػ  يتحقػػالػنظـ الممكيػػ
 .1حصانات رسيس الدولة منذ لحظة التنصيب عم  العرش بامتيازات و

 ثانيا: حصانة رئيس الدولة األجنبية المسافر بصفة غير رسمية

جديػػد التػػزاـ بػػأف تقػػـو  يرتػػب القػػانوف الػػدولي عمػػ  الدولػػة عنػػدما يتػػول  منصػػب الرساسػػة فيزػػا رسػػيس
مقابػػؿ ذلػػؾ تمتػػـز هػػذ  األخيػػرة  بإخطػػار الػػدوؿ األخػػرى بػػذلؾ، لكػػي يحصػػؿ االعتػػراؼ الػػدولي بشخصػػ ، و

حصانات دولية تتفرع عف الحصانة الوظيفية المقررة لرؤساء الػدوؿ األجنبيػة عنػد تواجػد   بمنح  امتيازات و
اسػػتثناء وفػػي بعػػض الحػػاالت قػػد يختمػػؼ الوضػػر  وخػػارج إقمػػيـ دولتػػ  متقمػػدا لصػػفت  الرسػػمية كمبػػدأ عػػاـ، 

ذلػػؾ فػػي إطػػار زيػػارة خاصػػة لكػػف  عنػػدما يتواجػػد الػػرسيس عمػػ  إقمػػيـ الدولػػة األجنبيػػة بصػػفة غيػػر رسػػمية، و
 المستضيؼ ألجؿ السياحة أو الع ج.بصورة معمومة لدى سمطات البمد 

    قمػػيـ الدولػػة األجنبيػػة دوف إرادتزػػا ذلػػؾ عنػػد تواجػػد الػػرسيس عمػػ  إ يزيػػد األمػػر تعقيػػدا لغمػػوض الحكػػـ، و و 
عممزا في الحالة التي يكوف فيزا متخفيا تحت اسـ مستعار، فزؿ فػي ذلػؾ مػا يحمػؿ فػي مضػمون  تنػازؿ  و

ؿ مسػتمرة طالمػا أف الحػؽ فػي تمتػر عف حصانت  لتخمؼ الصفة الرسمية؟ أـ أف اسػتفادت  مػف الحصػانة تظػ
الذي يمنح  امتيازات مرتبطة بحػؽ مكتسػب  خص رسيس الدولة، وزا يظؿ قاسما لتعمق  بالمركز السامي لشب

 عف حصانت  الشخصية.  عمتفر 

يػر رسػػمية فػػي زيػػارة خاصػة لكػػف بصػػورة معمومػػة يس الدولػػة إلػ  دولػػة أجنبيػػة بصػػفة غإذ انتقػػؿ رسػػفػ
يمػا عػدا الحصػانات المقػررة لػ  فػي القػانوف لػدولي، ف لدى السمطات اإلقميميػة لزػا، فإنػ  يتمتػر باالمتيػازات و

 .2االستقباالت الرسمية

رسػػيس الدولػػة ال يمكنػػ  أف يتػػذرع بالحصػػانة أثنػػاء  بعػػض الفقزػػاء فػػي اتجػػا  معػػاكس فػػإف وفقػػا لػػرأي
هػذا الػرأي  زػور األسػاس الػوظيفي لمحصػانة، فػإفلكػف مػر ظ صػة، نظػرا النتفػاء صػفت  التمثيميػة،زيارت  الخا

ـ  التخمي عن ، القػانوف الػدولي عنػدما أعػدت اتفاقيػة منػر وقمػر الجػراسـ ضػد قػد أكػدت هػذا االتجػا  لجنػة  و ت
، حيػػػث تقػػػرر بموجػػػب االتفاقيػػػة ثبػػػوت الحػػػؽ فػػػي الحمايػػػة الخاصػػػة 3األشػػػخاص المتمتعػػػيف بحمايػػػة الدوليػػػة

فػرسيس الدولػة يتمتػر ، لرسيس الدولة عندما يوجد في دولة أجنبية مزمػا تكػف طبيعػة زيارتػ  رسػمية أو خاصػة
طبيعػػة زيارتػػ  رسػػمية دوف أف يتوقػػؼ ذلػػؾ عمػػ   ،مترتػػب عػػف حرمتػػ  الشخصػػية بحصػػانة القضػػاسية كحػػؽ

 طالما أف ذلؾ كاف بصورة معمومة لدى سمطات الدولة األجنبية. كانت أو خاصة،
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دوف سػػبؽ إخطارهػػا  و ،قػد يحػػدث أف يتواجػػد الػػرسيس عمػػ  إقمػػيـ دولػة أجنبيػػة بصػػفة غيػػر رسػػمية و
ؾ ليصػؿ لدرجػة إخفػاء صػفت  قد يتجاوز ذل و ،را السم  الحقيقيهو يحمؿ اسـ مستعار، متنك بنية السفر و

 العدـ تبعا لدرجة التنكر. لوجود وليتدرج بذلؾ نطاؽ حصانت  ضمف داسرة ا الرسمية

ذلػؾ عنػدما يسػافر باسػـ مسػتعار دوف أف يخفػي شخصػيت  عػف السػمطات  فتنكر الرسيس قد يكوف بسيطا و 
قػد يكػوف تنكػر  كػام   التػي ال تتعػارض مػر رغبتػ  فػي التنكػر، و مما يقتضي أف تػؤدي لػ  كافػة االمتيػازات

 .1عندما تكوف شخصية رسيس الدولة مجزولة حت  لسمطات الدولة المضيفة

سفر الرسيس باسـ مسػتعار فرضػاف: يتمثػؿ األوؿ فيمػا إذا كانػت الدولػة تعمػـ ترتب حالة   عم  ذلؾ
الحالػػة يجػػب عميزػػا أف تعتػػرؼ لػػ  بالحصػػانة الثابتػػة  بوجػػود رسػػيس الدولػػة األجنبيػػة عمػػ  إقميمزػػا، ففػػي هػػذ 

الفػرؽ  لرؤساء الدوؿ في الخارج، كما أف عميزا أف تتخذ جمير اإلجراءات ال زمة الحتراـ هػذ  الحصػانة، و
االسػػتقباؿ الرسػػمية التػػي تقيمزػػا عنػػد  ار هػػو أف الدولػػة ال تقػػيـ لػػ  مراسػػـالوحيػػد فػػي سػػفر   تحػػت اسػػـ مسػػتع

 .2نبية عم  إقميمزاوجود رؤساء دوؿ أج

أمػػا الفػػرض الثػػاني فزػػو وجػػود رسػػيس الدولػػة األجنبيػػة عمػػ  إقمػػيـ الدولػػة باسػػـ مسػػتعار دوف عمػػـ السػػمطات 
ال يجػوز لػ  أف يتمسػؾ بالحصػانة المقػررة لرؤسػاء  المحمية، ففي هذ  الحالة يعامؿ معاممػة الفػرد العػادي، و

كمػا أف شخصػيت  الرسػمية غيػر معمومػة، لكنػ  يسػتعيد  الدوؿ طالما أن  دخؿ إقميـ الدولة دوف إذف سػمطاتزا
 .3فور الكشؼ عف صفت  الرسمية امتيازات  وحصانت  

 اسػػػـانط قػػػا ممػػػا يرتبػػػ  الوضػػػر الخػػػاص لػػػرسيس الدولػػػة الػػػذي يسػػػافر خػػػارج دولتػػػ  متخفيػػػا تحػػػت 
تمحػور حػوؿ مناقشػة مسػألة مػدى  ،هذا األمػر قػد أثػار فػي الماضػي جػدال فقزيػا بػال  األهميػة مستعار، فإف

 تمتر الرسيس المتخفي بالحصانة.

يعنػػي أنػػ   ،حيػػث ذهػػب جانػػب مػػف الفقػػ  إلػػ  القػػوؿ بػػأف سػػفر رسػػيس الدولػػة إلػػ  دولػػة أجنبيػػة باسػػـ مسػػتعار
لذا فإف الرسيس في هذ  الحالػة يعتبػر متنػازال  ،4أصبح يظزر مثؿ أي فرد عادي تجرد مف صفت  الرسمية و

 .5مف ذلؾ وجب أف يعامؿ معاممة الفرد العادي المقررة ل  كرسيس لمدولة، و االمتيازات وعف الحصانات 

مػا يترتػب عنزػػا  ، ومسػتعار قػد يعنػي رغبتػػ  فػي التنػازؿ عػف صػفت  التمثيميػة اسػـفسػفر رسػيس الدولػة تحػت 
حيػػث يتسػػبب فػػي اإلضػػرار  ج عنػػ  ضػػياع حقػػوؽ الغيػػر حسػػف النيػػة،عكػػس ذلػػؾ ينػػتأخػػذ ب مػػف حصػػانة، و

                                                             
 .74، ص شادية عميرة، المرجر السابؽ 1
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قواعػػد العدالػػة تقتضػػي حمػػايتزـ  و ،1هػػو يجزمػػوف شخصػػيت  الحقيقيػػة بمصػػالح مػػف يتعػػامموف مػػر الػػرسيس و
القػػوؿ  و ،بػػالرغـ مػػف الحمايػػة الخاصػػة التػػي يمنحزػػا القػػانوف الػػدولي لػػرسيس الدولػػة المتخفػػي فػػي هػػذ  الحالػػة

 .2مراكز قانونية يجب حمايتزا بغير ذلؾ في  إهدار لحقوؽ و

ة بػيف الوضػر يحمؿ في مضػمون  معنػ  المقاربػ لزذا الرأي نعتقد أن  يجب أف  لكي نمتمس الصحة
مػػا  الػػذي خمػػر عػػف نفسػػ  الصػػفة الرسػػمية و القػػانوني لمػػرسيس المتخفػػي المتعامػػؿ مػػر الغيػػر حسػػف النيػػة، و

بػيف الحالػة التػي تتسػاوى فيزػا المراكػز القانونيػة ضػمف الرابطػة  يترتب عف ذلؾ مػف تنػازؿ عػف الحصػانة، و
األشػخاص العػادييف، حيػث تتنػازؿ الدولػة  انونية التي تنشأ خاصة بموجب العقود التػي تبػـر بػيف الدولػة والق

فػػ  تفػػرد بمعاممػػة خاصػػة بػػؿ تعامػػؿ  ،عػػف امتيػػازات السػػمطة العامػػة لتحػػؿ هنػػا محػػؿ األشػػخاص العػػادييف 
مػػػػ  عػػػػاتؽ الدولػػػػة يصػػػػب فػػػػي نفػػػػس السػػػػياؽ االلتزامػػػػات الممقػػػػاة ع بػػػػنفس المعاممػػػػة المقػػػػرر لزػػػػـ قانونػػػػا، و

إف كانػػػت  و ادث الناجمػػػة عػػػف ممارسػػػتزا لنشػػػاطزا،المتعمقػػػة بػػػالتعويض عػػػف الحػػػو  مرافقزػػػا و و بمؤسسػػػاتزا
نسػػقط  عمػػ  الػػرسيس الممثػػؿ لسػػيادة دولتػػ   تخضػػر لزػػذا الحكػػـ فمػػف بػػاب أولػػ  أف الدولػػة  صػػاحبة السػػيادة

 وتكريسا لمبدأ المساواة أماـ القانوف. ،ضمف مقتضيات الحفاظ عم  حقوؽ الغير حسف النية تحقيقا لمعدالة

لكف الرأي الغالب في الفق  خالؼ وجزة نظر االتجا  السابؽ، حيث ذهب إل  أن  في حػاؿ تعػرض 
مسػػتعار، فيكفػػي أف يكشػػؼ  اسػػـالسػػمطات األجنبيػػة لػػرسيس الدولػػة أثنػػاء وجػػود  عمػػ  إقميمزػػا متخفيػػا تحػػت 

فالسػػػمطات  ،المقػػػررة لػػػ  االمتيػػػازات وف الحصػػػانات الػػػرسيس عػػػف صػػػفت  لكػػػي يسػػػترد حقػػػ  فػػػي االسػػػتفادة مػػػ
المحمية التي ال عمـ لزا بصفة الرسمية لرسيس الدولة تعامم  معاممة األفراد العادييف إلػ  أف يقػـو باإلفصػاح 

   4فػي المػادة السادسػة منػ  2001أوت  26قد أكػد ذلػؾ مجمػر القػانوف الػدولي فػي قػرار  فػي  و ،3عف هويت 
تمػػػنح رسػػػيس الدولػػػة األجنبيػػػة منػػػذ العمػػػـ بصػػػفت   أفالتػػػي تقػػػرر بموجبزػػػا أنػػػ  يجػػػب عمػػػ  سػػػمطات الدولػػػة  و

 التنفيذية التي ل  الحؽ فيزا. القضاسية و الحصانة الشخصية و

فػػرسيس الدولػػة فػػي هػػذا الوضػػر حجػػب عػػف نفسػػ  الصػػفة الرسػػمية بصػػورة مؤقتػػة، ليتخمػػؼ حقػػ  فػػي 
ذلػػؾ لتعمقػػ   ، واالمقػػررة لػػ  دوف أف يػػؤدي ذلػػؾ إلػػ  سػػقوطز متيػػازاتاال واالسػػتفادة مػػف نظػػاـ الحصػػانات 

فػػ  يوجػػد مػػا  المتمثػػؿ فػػي رغبتػػ  فػػي التسػػتر، ، وبظػػرؼ عػػارض صػػدر عػػف اإلرادة المنفػػردة لػػرسيس الدولػػة
  لمػا أنػ  ينبنػي عػف حسػف نيتػ  الثابػت فػي التمتػر بالحصػانات طا يمنر مف اسػتمرار سػرياف حقػ  المكتسػب و

التػػي تقػػر عمػػ  رسػػيس الدولػػة حسػػب مػػا تفرضػػ  الع قػػات الدوليػػة  االلتزامػػاتمجػػاؿ ضػػمف  د نطاقػػ يحػػد و
                                                             

 .427، ص محمد حسف العاقؿ، المرجر السابؽإلزاـ  1

 .205، ص بد المطمب الخشف، المرجر السابؽمحمد ع 2

 .46سابؽ، ص المرجر العم  صادؽ ابو هيؼ،  3
 .28، ص 1995الع قات الدبموماسية، د. ـ. ف.  حمد ع ـ ، القانوف الدولي العاـ وواسؿ ا 

 .108سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  4



105 
 

الدوليػة التػػي تكػػرس مبػدأ تبػػادؿ المعاممػػة األفضػػؿ  االتفاقيػػاتااثػػار اإليجابيػة المقػػررة فػػي  لتحقيػؽ النتػػاسج و
صػرؼ الػرسيس بنيػة إذا كػاف ت الذي يقر تحت طاسمة اإلبطػاؿ، لة، وفي مقدمتزـ رسيس الدو  لممثمي الدولة و

تغميػػب  و اليقينػػي بصػػفة الػػرسيس المتخفػػي،الػػذيف يفتػػرض فػػيزـ عػػدـ العمػػـ  و ،اإلضػػرار بػػالغير حسػػف النيػػة
 لوضر ال تستقيـ مر قواعد العدالة.حصانة الرسيس في هذا ا

في هذا ما يبرر موقؼ السمطات المحمية التي تعتبر أف تصػرؼ الػرسيس تحػت اسػـ مسػتعار يعػد بمثابػة  و 
التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ الحصػػانة كمبػػرر  ألنػػ  هنػػا يحتمػػؿ وصػػؼ اإلسػػاءة و ،تنػػازؿ ضػػمني عػػف حصػػانت 

هػػو  كغطػػاء لإلفػػ ت مػػف العقػػاب، و لمتزػػرب مػػف الوفػػاء بااللتزامػػات المترتبػػة عمػػ  عػػاتؽ رسػػيس الدولػػة و
  األمػػػر الػػػػذي ال يسػػػتقر مػػػػر الغايػػػة التػػػػي شػػػرعت ألجمزػػػػا الحصػػػانة، فزػػػػو غريػػػب عػػػػف فكػػػرة الحفػػػػاظ عمػػػػ

 مقتضيات الوظيفة.

مف الممارسة الدولية، رغـ قمػة التطبيقػات القضػاسية لمػدوؿ التأكيػد  مف ذلؾ فإن  يستشؼعم  الرغـ 
الكاممػة بمجػرد إع نػ   مسػتعار بالحصػانة القضػاسية المطمقػة و اسػـعم  تمتر رسػيس الدولػة المتخفػي تحػت 

 عف صفت  الرسمية.

متخفيػا تحػت  لسويسػرا، أثناء زيػارة ممػؾ هولنػدا 1873ث في عاـ مف السوابؽ الدولية في هذا الشأف ما حد
لكػف بمجػرد الكشػؼ عػف شخصػيت   و ،اسـ مستعار، حيث وقعت منػ  مخالفػة حكػـ عميػ  بغرامػة مػف أجمزػا

 .1ُأسقطت عن  الغرامة فورا

ألبرت بيكػر" ألنػ  أخػؿ بوعػد   رفعت فتاة إنجميزية دعوى تعويض عم  شخص يدع  " 1893في عاـ  و 
ر" مػػا لكػػف القضػػاء البريطػػاني رفػػض النظػػر فػي هػػذ  الػػدعوى بعػػدما تبػػيف أف: " ألبػػرت بيكػػ بػالزواج منزػػا، و

 .2مستعار اتخذ  سمطاف "جوهور" أثناء وجود  في إنجمترا في ذلؾ الوقت اسـ هو إال

  لقضػػاسية ال يتعمػػؽ بػػذلؾ بطبيعػػة الزيػػارة التػػي قػػاـ بزػػا الػػرسيس إلػػانطػػاؽ الحصػػانة بنػػاء عميػػ  فػػإف 
 مسػتعار اسػـلػو كػاف متخفيػا تحػت  الدولة األجنبية، ف  وج  لمتمييز بيف ما إذا كانت رسػمية أو خاصػة، و

نحػػػو التأكيػػػد عمػػػ  أف حصػػػانة الػػػرسيس هػػػي حصػػػانة شػػػخص متعمقػػػة بصػػػفت  أكثػػػر منزػػػا  اتجػػػا فػػػي هػػػذا  و
       حصػػػانة وظيفيػػػة، ألنػػػ  لػػػو أخػػػذنا بعكػػػس ذلػػػؾ لمػػػا وجػػػدنا مبػػػرر لعػػػدـ محاسػػػبة رسػػػيس الدولػػػة عػػػف أعمػػػاؿ 

تبقػػ   حجػػب حصػػانت  الوظيفيػػة تبعػػا لػػذلؾ، و تصػػرفات التػػي صػػدرت منػػ  عنػػد تخمػػؼ صػػفت  الرسػػمية و و
تجسػيد الع قػة بصػورة عكسػية  و ،تبطة بالمنصب، فػإذا زالػت الصػفة الوظيفػة انتزػت الحصػانةالحصانة مر 

 .سيؤدي إل  إنزاء الصفة الوظيفية حصانةالتنازؿ عف الهي أف  يترتب عن  نتيجة و
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 الفرع الثاني: نياية التمتع بالحصانة القضائية الجزائية

تػػػرتبط بالصػػػفة الرساسػػػية ارتباطػػػا وثيقػػػا، فاألصػػػؿ أف يحػػػتفظ  تتعمػػػؽ الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة و
تمتػػر بالحصػػانة  مركػػز  الجزاسػػي طالمػػا بقيػػت الصػػفة الرسػػمية م زمػػة لشخصػػ ، و باالمتيػػازرسػػيس الدولػػة 

ينتزػي بػزواؿ  بذلؾ  ليس حقا مطمقا حيث ترسـ حدود  وفقا لمجاؿ الممارسة الوظيفية كمبدأ عاـ، فيسػقط و
مػػر ذلػػؾ يمكػػف أف تنتزػػي الحصػػانة ألسػػباب ال تتعمػػؽ بصػػفة الرسػػمية  اسػػية )أوال(، وأو حجػػب الصػػفة الرس

يتمثػػؿ أهمزػػا فػػي التنػػازؿ عػػف الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة لػػرسيس الدولػػة األجنبيػػة كػػإجراء اسػػتثناسي تفرضػػ  
 )ثانيا(. ضرورة تفعيؿ والية القضاء اإلقميمي

 ئية الجزائيةأوال: أثر زوال صفة الرئاسة عمى الحصانة القضا

الحصػػػانات الممنوحػػػة لػػػرسيس الدولػػػة بصػػػورة  و باالمتيػػػازاتيتػػػأثر مجػػػاؿ النظػػػاـ الخػػػاص المتعمػػػؽ 
بػاألخص حصػانت  القضػاسية الجزاسيػة  مباشرة بالحدود الزمنية المقػررة لممنصػب الػذي يشػغم ، حيػث تنتفػي و
 . (1)تزاء مزاـ الرسيس بشكؿ عاـ انبزواؿ الصفة الرساسية، لتوافر األسباب  الدستورية التي يترتب عنزا 

يرتكبزػػا إف كانػػت الحصػػانة الجزاسيػػة تحجػػب مسػػؤولية الػػرسيس عػػف أفعالػػ  المجرمػػة التػػي  كمػػا أنػػ  و
مثػػؿ هػػذ   رتكابػػ  لجػػراسـ توصػػؼ بػػالخطرة، ألفهػػذا الوضػػر ال يتحقػػؽ فػػي حالػػة ا بصػػفت  الوظيفيػػة، بيػػدا أف

الػػذي تمػػتمس بػػ  شػػرعية االحتجػػاج بالحصػػانة، األمػػر  ،األفعػػاؿ تعػػد أجنبيػػة عػػف مفزػػـو الضػػرورة الوظيفيػػة
الذي يستوجب إنزاء المزاـ قبػؿ انتزػاء العزػدة الرساسػية كحكػـ خػاص بػالمجوء إلػ  إجػراء ذو طبيعػة خاصػة 

 .(2) يتمثؿ في العزؿ، تمزيدا التخاذ إجراءات المتابعة في حؽ الرسيس إذ ما تثبت إدانت 

 ةالجزائية بانتياء الممارسة الوظيفية لرئيس الدولنياية التمتع بالحصانة القضائية  -0
د مسػػػؤوليت  الجزاسيػػػة بمجػػػرد ة لػػػرسيس الدولػػػة المتقمػػػد لمنصػػػب  ضػػػتػػػزوؿ الحمايػػػة القانونيػػػة الممنوحػػػ

تعتبػر نزايػة الوظيفػػة الرساسػية الحالػة العاديػة التػػي تػؤدي إلػ  نزايػػة إذ التوقػؼ عػف أداء الوظػاسؼ الرسػػمية، 
تػػػزوؿ صػػػفة الرساسػػػة حسػػػب الحػػػاالت  ة القضػػػاسية الجزاسيػػػة المطمقػػػة، إذلحصػػػانحػػػؽ الػػػرسيس فػػػي التمتػػػر با

زػي وظػاسؼ رسػيس الدولػة بانتزػاء الوضر الطبيعي يفترض أف تنت المنصوص عميزا في دستور كؿ دولة، و
الحػػاالت التػػي يػػتـ فيزػػا  عمػػ  الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فقػػد تتػػوافر بعػػض األوضػػاع  القانونيػػة و ة الرساسػػة )أ(، ومػػد

 أو إنزاء المزاـ قبؿ انتزاء العزدة القانونية)ب(. ،عف العزدةالتخمي 

 اية الحصانة بانتياء مدة الرئاسةني -أ
تقـو األنظمة الممكية منذ القػدـ عمػ  عنصػر الديمومػة، فالممػؾ يبقػ  فػي منصػب الرساسػة كممػارس 

الممػػؾ مطمقػػة ال تقيػػدها المػػوت وحػػد  هػػو الػػذي ينزػػي فتػػرة حكمػػ ، فسػػمطة  لمشػػؤوف الممكيػػة لمػػدى الحيػػاة، و
عمػػػ  عكػػػس ذلػػػؾ يتػػػول  رؤسػػػاء الػػػدوؿ الرساسػػػة فػػػي  يػػػة التػػػي قػػػد تتعمػػػؽ بمنصػػػب الرساسػػػة، والحػػػدود الزمن
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 األصػػؿ أف، ف1األنظمػة الجمزوريػة لمػدة محػددة، تختمػؼ بػاخت ؼ أحكػاـ الدسػاتير بتمػايز األنظمػة المقارنػة
تحديػػد  ساسػػة بتحديػػدها مػػدة الفتػػرة الرساسػػية ومػػدة الر  وريػػة عمػػدت إلػػ  انتزػػاج مػػذهب تأقيػػتاألنظمػػة الجمز

 . 2التداوؿ عم  السمطة  و ،عدد العزد االنتخابية، ألجؿ تحقيؽ مبادئ الديمقراطية التمثيمية

تتجسػػػد العزػػػدة الرساسػػػية بػػػذلؾ وفقػػػا لمفزومزػػػا الموضػػػوعي فػػػي صػػػورة تفػػػويض أو إنابػػػة أو توكيػػػؿ 
 ط عضػػل السػػيادة، حيػػث يمػػنح لػػ  كرخصػػة  و لػػرسيس الدولػػة، بصػػفة ممثػػؿ لمشػػعب عػػف عنصػػري السػػمطة

التػي تترتػب عػف المنصػب  االلتزامػاتيقػر عميػ  عػبء تحمػؿ  بشؤوف الحكػـ لمػدة زمنيػة محػدودة، مقابػؿ أف
مسػػاءلة ة القانونيػة لمعزػػدة يفػتح المجػػاؿ لبانتزػػاء أو إنزػاء المػػد خاصػة فػػي حالػة إسػػاءة اسػتغ ل  لمسػػمطة، و

 اؿ حصانت  بإتيان  أفعاؿ مجرمة قانونا.الرسيس في حالة تعسف  في استعم

جميػػػر  و ،إف كانػػػت تػػػؤدي إلػػػ  تعميػػػؽ ممارسػػػة الػػػدعوى العموميػػػة فالحصػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة و
)أي منػذ لحظػة بدايػة الوظيفػة 3اإلجراءات القضاسية األخرى ضد رسيس الجمزورية طيمة فترة العزدة الرساسية

نزايػػة العزػػدة الرساسػػية تعػػد ضػػمانة دسػػتورية حقيقيػػة تػػؤدي بالضػػرورة إلػػ   الرساسػػية إلػػ  غايػػة نزايتزػػا(، فػػإف
تتخػذ فػي شػأن  جميػر  و ،4سيس الدولة أماـ المحاكـ العاديػةنزاية الحماية الدستورية التي كاف يستفيد منزا ر 

 اإلجػػػراءات التػػػي كانػػػت الوظيفػػػة الرساسػػػية سػػػببا فػػػي تعطيمزػػػا، فػػػرسيس الدولػػػة يصػػػبح مواطنػػػا عاديػػػا بػػػزواؿ
حصػػانت  النتزػػاء الغػػرض منزػػا، ولكػػف يمكػػف أف تمنحػػ  الدولػػة حمايػػة خاصػػة نظػػرا لمػػا يعرفػػ  مػػف أسػػرار 

 .5الدولة قد يكوف بسببزا عرضة ألي اعتداء مف قبؿ خصوم  أو غير ذلؾ

                                                             
 .226محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ، ص  1

 رسيس الدولة عم  الحياة السياسة يجد مبدأ تحديد مدة وعدد العزد الرساسية مكانة أكبر في ظؿ األنظمة الرساسية التي يسيطر فيزا 2
    أغمبية برلمانيةوؿ في منصب  لفترات تشريعية عديدة متوقؼ عم  حصول  عمبقاء الوزير األأما في ظؿ االنظمة البرلمانية، فإف 

عكس رسيس الدولة في األنظمة  ،األقؿ نظريا مزدد في أي لحظة بخطر إثارة مسؤوليت  السياسية مف طرؼ البرلماف عم  كما أن  يبق 
 الرساسية الذي يبق  مبدسيا في مأمف مف التغيير طيمة الفترة الرساسية.

 .160لسابؽ، ص المرجر ا المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، صاـ إلياس،
3
Olivier Jouanjan,  Patrick  Wachsmann ,  La controverse doctrinale autour de la responsabilité  pénale 

du président de la république, revue française de droit administratif, N°6, 2001, P 1183 . 
4
 Francis Delpérée, La responsabilité du chef de l’état,  Brèves observations comparatives , revue 

française de droit constitutionnel N° 49, 2002. P 34. 
 .479إلزاـ محمد حسف عاقؿ، المرجر السابؽ، ص  5

لمعفو الذي اصدر  الرسيس مثاؿ ذلؾ إعفاء الرسيس األمريكي نيكسوف السابؽ مف المتابعة القضاسية أماـ المحاكـ الجناسية العادية نتيجة 
 والتي كانت مف الممكف أف تكوف موضر م حقة حقيقية أماـ أية جزة كانت. ،التالي ل  جيرالد فورد عف جمير األعماؿ التي اقترفزا

 قوقية منشورات الحمبي الح راجر في ذلؾ: وسيـ حساـ الديف األحمد، رسيس الدولة في الدوؿ العربية واألجنبية، الطبعة األول  ، -
 .189-184ص ، ص.2011بيروت، لبناف، 



108 
 

يبق  الحكـ العاـ الذي مضمون  زواؿ الحماية القضاسية التي كػاف يتمتػر بزػا رسػيس الدولػة لمػا كػاف 
، سػواء مػػا تعمػؽ منزػا بػػالجراسـ 1يػر األعمػاؿ خػػارج الوظيفػة الرسػميةالمفعػػوؿ بالنسػبة لجم فػي منصػب  سػاري

التػػػي يكػػػوف قػػػد ارتكبزػػػا قبػػػؿ توليػػػ  منصػػػب الرساسػػػة، أو تمػػػؾ التػػػي ارتكبزػػػا بصػػػفت  خاصػػػة ال ع قػػػة لزػػػا 
 بوظاسؼ الرسمية أثناء فترة الرساسة.

مػر األخػذ بفكػػرة  تػت ءـمزػوري ال المفروض حسػب مضػموف الطػرح السػابؽ أف طبيعػػة النظػاـ الجفػ
 عػػارض مػػر مبػػدأ التػػداوؿ عمػػ  السػػمطةفػػي ذلػػؾ مػػا يت زػػدات المفتوحػػة ألفعػػدـ تحديػػد العزػػد الرساسػػية أو الع

هػو احتكػار السػػمطة  فػإط ؽ عػدد العزػد الرساسػية يحقػؽ الطمػوح الشخصػي الػذي يصػبوا إليػ  الحكػاـ، أال و
 .2ممكية مطمقة عمميا شكمية، و هرية ولمدى الحياة، لتصبح بذلؾ أنظمة جمزورية ظا

الػػدوؿ العربيػػة خاصػػة تكشػػؼ عػػف  دراسػػة التجربػػة الدسػػتورية فػػي الػػدوؿ اإلفريقيػػة و مػػر ذلػػؾ فػػإف
التغيػػرات التػػي شػػزدها النظػػاـ المتعمػػؽ بالعزػػدة، بتحػػوؿ غالبيػػة الػػدوؿ إلػػ  عػػدـ تحديػػد لمعزػػد الرساسػػية، تػػأثر 

التػػي كانػػت لزػػا انعكاسػػاتزا الواضػػحة  الدسػػتورية فػػي الدولػػة، وبػػالتطورات التػػي مسػػت المؤسسػػات السياسػػية 
في تضييؽ مجاؿ تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات بتركيز السػمطة فػي يػد رسػيس الجمزوريػة، تكريسػا لمبػدأ 

منػػر السػػمطة  القضػػاسية مػػف ممارسػػة اختصاصػػزا بضػػماف الحصػػانة  تعجيػػز البرلمػػاف، و وحػػدة السػػمطة، و
إسػػاءة اسػػتغ ؿ  فػػي حالػػة التعسػػؼ فػػي اسػػتعمالزا، و حتػػ طمقػػة لرؤسػػاء الجمزوريػػات القضػػاسية الجزاسيػػة الم

 السمطة تحت غطاء العزدات المفتوحة. 

المجػػوء إلػػ  تبنػػي فكػػرة عػػدـ تحديػػد العزػػدة يعػػد وسػػيمة مدسػػترة، ألجػػؿ تػػدعيـ الوضػػر القػػانوني  إف
دولػة فػي الحكػـ لمػدى الحيػاة يػؤدي بقػاء رسػيس ال التزرب مف المتابعة القضػاسية ألفلرسيس الجمزورية قصد 

األجنبيػػػة عمػػػ  حػػػد سػػػواء الختصاصػػػزا القضػػػاسي فػػػي  إلػػػ  اسػػػتحالة ممارسػػػة الجزػػػات القضػػػاسية الوطنيػػػة و
         الدسػػػػػتورية المتابعػػػػة، لتتسػػػػر تبعػػػػا لػػػػذلؾ ااثػػػػار القانونيػػػػػة لقاعػػػػدة الحصػػػػانة القضػػػػاسية الجزاسيػػػػة الدوليػػػػة و

 .  3تصبح حصانة قضاسية جزاسية مطمقة و

 

 

                                                             
1 Marceau  Long, Le statut pénal  du présidente de la République, Revue française de droit 

constitutionnel, N° 56, 2003, P 162. 
 .161السابؽ، ص المرجر المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري  صاـ إلياس،  2

3
 Michel Cosnard, Les immunités du chef d’état, in « le chef d’état et le droit international» S.F.D.I, 

collque de clermont Ferrand, du 07-08 et 09 juin 2001. A. Pedone. Paris. 2002. P 195. 
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ممكيػات هجينػة  ؿ أنظمػة الحكػـ فػي دولزػا، باستنسػاخفحكاـ الدوؿ العربية خاصة عمدت إل  تحويػ
ت اإلفػػ  و ،ضػماف ال مسػؤولية المطمقػة مػف جمزوريػات األصػمية لغػرض احتكػار السػػمطة لمػدى الحيػاة، و

مػا كانػت يغمػب ، حتػ  أف اإلصػ حات الدسػتورية فػي هػذ  الػدوؿ داسمػا 1مف العقػاب بحجػة الصػفة الرسػمية
      الغػػػرض منزػػػا شػػػراء السػػػمـ االجتمػػػاعي، بتنػػػويـ الػػػرأي العػػػاـ  ولطػػػابر السياسػػػي أكثػػػر مػػػف القػػػانوني، عميزػػػا ا

االجتماعيػػة المتدنيػػػة، بشػػكؿ الػػػذي يضػػمف كػػػبح المعارضػػة مقابػػػؿ  إشػػغال  عػػػف األوضػػاع االقتصػػػادية و و
 .2بطريقة أو بأخرى إال الطبقة الحاكمةالذي ال يخدـ  اإلص ح المزعـو لممنظومة القانونية، و

بػد مػف توسػير حركػات المعارضػة التػي وصػمت إلػ  حػد ييد الحكـ المطمػؽ لرؤسػاء، كػاف الألجؿ تق
التػػي نػػتج عنزػػا إنزػػاء الحكػػـ ألقػػدـ الرؤسػػاء  انػػدالع ثػػورات شػػعبية ضػػد أنظمػػة الحكػػـ فػػي الػػدوؿ العربيػػة، و

 .4ا إعادة تكريس مبدأ تحديد العزد الرساسيةكذلؾ فرض إص حات دستورية ترتب عنز و ،3العرب
                                                             

الجمزورية، إذ نجح الكثير مف رؤساء الدوؿ في وظيفة في تجسيد مشاريعزـ عرفت الكثير مف الدوؿ تراجعا خطيرا عف مبادئ حيث  1
الرامية إل  إلغاء قاعدة تجديد عدد الفترات الرساسية بغرض البقاء في السمطة لمدى الحياة، كما يظزر مف خ ؿ التعديؿ الدستوري في 

 .2008نوفمبر  12تعديؿ الدستوري في (، الجزاسر ال2005، جواف 61.(، التشاد )ـ 2002جواف ، 41 -38تونس )ـ. 
مدى مطابقة ذلؾ لمبادئ النظاـ  رية عدـ تحديد عدد العزد الرساسية، والزيسات الدستورية حوؿ مدى دستو  اختمفت في هذا الشأف و
المرجر دستوري ،المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الراجر في ذلؾ: صاـ إلياس، لجمزوري في الدولة، ا

 .163-161 .ص  السابؽ، ص
 2008* أما بالنسبة لمتجربة الدستورية في الجزاسر، فمقد استند المجمس الدستوري في موافقت  عم  التعديؿ الدستوري الجزسي لسنة 

قاعدة حرية الشعب في عم  القوؿ بأف فتح مجاؿ االنتخاب يدعـ ،74فيما تعمؽ بالفقرة الثانية مف المادة   19 -08بموجب القانوف 
تحديد  عم  إثر هذا تـ تأسيس مبدأ مفاد  " قابمية انتخاب رسيس الجمزورية ،يعزز السير العادي لمنظاـ الديمقراطي و ،اختيار ممثمي 

 06/ المؤرخ في 16/01رقـ بموجب القانوف  74". ) ليتـ بعد ذلؾ تحديد العزدة الرساسية بتعديؿ المادة عدد عزدات  بؿ جعمزا مفتوحة
  عف مجمس األمةمجمة الفكر البرلماني، مجمة تصدر عمار عباس، مبادر اإلص حات السياسية، (، راجر في ذلؾ:  2016مارس 
  .41ص  2011، الجزاسر، نوفمبر 27عدد 

التامة مف المقاضاة الجناسية لصالح بشأف منح الحصانة  2012لسنة  01مثاؿ ذلؾ ما أقرت  السمطات اليمنية بموجب القانوف رقـ  2
لتزاـ انونية والقضاسية اليمني، خرؽ ل ، راجر في ذلؾ: قانوف الحصانة مف الم حقات القيس السابؽ "عم  عبد  اهلل صالح "الرس
دة، رقـ الوثيقة مانة الدولية، المممكة المتحية، مطبوعات منظمة العفو الدولية، الطبعة األول ، منظمة العفو الدولية، األالدول

2012/007/31 .MDE 5، ص. 

الثورات العربية، االنزيارات المتتالية لمنظـ السياسية في المنطقة  الممؼ المتعمؽ متفصيؿ أكثر حوؿ الموضوع راجر في ذلؾ:ل 3
 .100-56. ص  ص 2011، مصر،  ة، األهراـ التجاري184مجمة السياسة الدولية، العدد العربية، 

صاغ المجمس التأسيسي )البرلماف( دستورا جديدا تمت المصادقة عمي  واعتماد  رسميا ،إذ إثر ثورة حدث في تونس  ما ومثاؿ ذلؾ 4
نصت عم   من  تحديد لمعزدة الرساسية بخمسة سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة، كما 75، حيث تضمنت الفصؿ 2014جانفي 27في 

 25يث أن  وبعد ثورة وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمصر ح، ت الرساسية ومددها بالزيادة ف يناؿ مف عدد الدوراأن  ال يجوز ألي تعديؿ أ
عم  أف ينتخب رسيس الجمزورية لمدة أربر  140والذي نصت المادة  ،2014يناير  15 في وضر دستور جديد  ، 2011يناير 

 سنوات مي دية، وال يجوز إعادة انتخاب  إال لمرة واحدة.
     ميف محفوظ، مقارنة بيف مسودة مشروع الدستور التونسي، ودستور جمزورية مصر العربية، معزد العربية أكثر راجر: أ * لمتفصيؿ

  AlarabiyaStudies.htmعم  الموقر:  2013مارس  12بتاريا:لمدراسات، مقاؿ منشور 



110 
 

هػػو فػػي  شػػؼ جريمػػة التػػي ارتكبزػػا ولػػذلؾ فإنػػ  بمجػػرد انتزػػاء فتػػرة الرساسػػة ال يعفػػي الػػرسيس لعػػدـ ك
هكػذا  إف تـ الكشؼ عنزا بعد انتزاء رساسػت  بفتػرة طويمػة، و منصب الرساسة، بؿ يسأؿ عف جريمت  تمؾ، و

محمػػد حسػػني " الػػرسيس المصػػري و "،زيػػف العابػػديف بػػف عمػػينسػػي "ة بعػػد تنحػػي كػػؿ مػػف الػػرسيس التو مباشػػر 
، بػػػدأت المتابعػػػات 2011عػػػف السػػػمطة إثػػػر الثػػػورات الشػػػعبية التػػػي انػػػدلعت فػػػي المنطقػػػة فػػػي عػػػاـ  "مبػػػارؾ

فيمػا تعمػؽ منزػا باالنتزاكػات حقػوؽ  ،ارتكابزػا فػي فتػرة الرساسػة ألجؿ التحقيػؽ فػي الجػراسـ التػي تػـالقضاسية 
تبديػػػد المػػػاؿ، ولكػػػف مػػػا جػػػرى فػػػي المحػػػاكمتيف هػػػو تطبيػػػؽ القواعػػػد التجريميػػػة  ـ الفسػػػاد واإلنسػػػاف أو جػػػراس

نتيجػة النتزػاء فترتزمػا  ،لممسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة دوف القواعػد الشػكمية اإلجراسيػة الخاصػة بالمحاكمػة
 .        1الرساسيتيف بالثورة الشعبية

العمميػػػة مػػػف  الرساسػػة أيسػػػر مػػػف النػػػاحيتيف القانونيػػػة وفمتابعػػة رسػػػيس الدولػػػة بعػػػد مغادرتػػػ  منصػػػب 
بػػػذلؾ يعتبػػػر وقػػػؼ سػػػرياف تقػػػادـ الػػػدعوى هػػػو ال يػػػزاؿ فػػػي وظيفػػػة،    الجزاسيػػػة ومحاولػػػة تحريػػػؾ مسػػػؤوليت
اإلبقػػاء عمػػ  إمكانيػػػة  قػػوؽ المشػػروعة، وسػػية وسػػيمة قانونيػػة مػػف أجػػؿ حفػػظ الحالعموميػػة طيمػػة الفتػػرة الرسا

عمػ  الػرغـ مػف أف  و لجمزوريػة بعػد زواؿ صػفت  الرسػمية ،د رسػيس اموميػة ضػباشرة إجراءات الػدعوى العم
غالبيػػة الدسػػاتير لػػـ تػػنص عمػػ  ذلػػؾ، غيػػر أف االجتزػػاد القضػػاسي اسػػتقر عمػػ  أنػػ  فػػي حالػػة غيػػاب نػػص 
قانوني صريح حوؿ وقؼ سرياف التقادـ لسبب مف األسباب، فإن  يمكف تطبيؽ قاعػدة وقػؼ سػرياف التقػادـ، 

و فعمي يحػوؿ دوف إمكانيػة ممارسػة الػدعوى العموميػة، كمػا هػو الشػأف ف هناؾ عاسقا قانوني أذلؾ كمما كاو 
 .2بالنسبة إل  حصانة رسيس الجمزورية طيمة ممارسة العزدة الرساسية

 سقوط الحصانة قبل انتياء الفترة الرئاسية -ب
ة مػف دوف شػؾ ال بػد تنعقد لمدة محػددة مػف الػزمف، فػإف هػذ  المػد لما كانت والية رسيس الجمزورية

الواليػػػة  انتزػػػاء، عمػػػ  أف نتزاءهػػػااأف تنتزػػػي ليتسػػػن  ألشػػػخاص آخػػػريف أف يشػػػغموا منصػػػب الرساسػػػة عنػػػد 
الرساسػػية أمػػا أف يػػتـ بطريقػػة عاديػػة بانتزػػاء المػػدة القانونيػػة المقػػررة لزػػا، أو تنتزػػي بصػػورة مبتسػػرة أي قبػػؿ 

 .3ة المحددة لزاانتزاء المد

المػػدة القانونيػػة  انتزػاءقبػػؿ  اسػتثناسيفقػد يتخمػػؿ المزمػة الرساسػػية عػػارض أو مػانر يتسػػبب فػي إنزاسزػػا بشػػكؿ 
لتي كانػت تجػد فػي المقررة لزا، لتحجب أو تسقط كحكـ خاص الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة، وا

وتػػػنص غالبيػػػة الدسػػػاتير عمػػػ  الحػػػاالت التػػػي يػػػتـ بموجبزػػػا التوقػػػؼ عػػػف أداء الوظيفػػػة  الوظيفػػػة سػػػبب لزػػػا،
ور النزػاسي أو الجزػة المختصػة دسػتوريا تقريػر الشػغالرساسية، وينتج عنزا بعد إثبات تحققزػا أو وقوعزػا مػف 

                                                             
 .161نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص  أردالف 1

 .43المرجر السابؽ، ص  زاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري،المركز الج صاـ إلياس، 2

 .157، ص نفس أردالف نور الديف محمود، المرجر  3
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حػػػوؿ األسػػػباب  ؾ شػػػب  إجمػػػاعهنػػػا مختمفػػػة، و التػػػي يمكػػػف إرجاعزػػػا ألسػػػباب الخمػػػو لمنصػػػب الرساسػػػة، و
التػي تػتمخص عػادة فػي  المدسترة التي تؤدي إل  تقريػر حالػة الشػغور النزػاسي أو الخمػو لمنصػب الرساسػة، و

 .1أو العزؿ ،العجز الداسـ ، االستقالة، و (الوفاة )سواء كانت طبيعية أو نتيجة اغتياؿ

 رئيس الدولةاستقالة حالة  -0ب
فػي التصػرؼ الشخصػي النػابر عػف اإلدارة المنفػردة لمػرسيس، فالمبػدأ العػاـ يسػتوجب  االستقالةتتمثؿ 

إف بػدت  لكػف الواقػر السياسػي فػي أغمػب األحيػاف يعكػس بػأف االسػتقاالت و ، واختياريػة االستقالةأف تكوف 
نػا عمػ  تقػديـ ربما تجبػر  أحيا ، فإنزا غالبا ما تستند عم  أسباب قوية تدفر رسيس الدولة، واختياريةظاهريا 
كالضػغوط التػي تمػارس عميػ  مػف قبػؿ الشػعب أو البرلمػاف أو الػرأي العػاـ، كمػا قػد تكػوف االسػتقالة  استقالت 

يبقػػ  لمػػرسيس حػػؽ  أحيانػػا معمقػػة عمػػ  شػػرط حيػػث يزػػدد الػػرسيس بتقػػديـ اسػػتقالت  عنػػد عػػدـ تمبيػػة مطالبػػ ، و
  .2باالستقالةالحرية في الرجوع عف وعد   التحمؿ و

مػػؼ عنصػػر اإلرادة الصػػحيحة فػػي تصػػرؼ االسػػتقالة فزػػي تميػػؿ مػػف الناحيػػة الواقعيػػة إلػػ  فػػإذا تخ
ال يشػترط فػي االسػتقالة أف تكػوف ألسػباب سياسػية إذ قػد ترجػر  تستبعد بذلؾ االسػتقالة القسػرية، و و اإلقالة

عمػ  أداء  االستقالة ألسباب تتعمؽ بشخص رسيس الدولة نفس  كالمرض مث  أو بسػبب الشػعور بعػدـ القػدرة
 .3استقالت مزاـ المنصب فيضطر الرسيس في هذ  الحالة إل  تقديـ 

                                                             
(، دستور 85-84-73حسب المواد )1971وهذا حسب ما تـ النص عمي  في العديد مف الدساتير نذكر منزا: دستور مصر لسنة  1

 نور الديف محمود، المرجر السابؽ راجر في ذلؾ: أردالف، 7المادة  1958الدستور الفرنسي  (،116مادة )وفقا لم 1994اليمف لعاـ 
 .160-158ص  .ص

زرب مف األسباب و الدوافر ، نذكر منزا االستقالة قصد الت باالستقاالت الرؤساء، و إف اختمفتتوجد تطبيقات عديدة متعمقة  2
الضغوط عم  الرسيس ألجؿ دفع  لتنحي عف المنصب، و مثاؿ ذلؾ استقالة الرسيس األمريكي " ريتشاد المسؤولية و بسبب تزايد 

 .صلتفصيؿ أكثر حوؿ قضية راجر: وسيـ حساـ الديف األحمد، المرجر السابؽ، ص ،اثر فضيحة ووترغيت  1974نيكسوف" في عاـ 
184- 189 . 

كر" بقوة الس ح عم  تقديـ استقالت  حيث أعمف في خطاب  األخير في عاـ نذكر كذلؾ إجبار الرسيس العراقي " أحمد حسف الب 
ـ، أما بالنسبة ل ستقالة المعمقة فأمثمتزا قميمة مقارنة باالستقالة القسرية، و مثالزا تصريح الرسيس المصري الراحؿ محمد أنور 1979

 حؿ مشكمة الشرؽ األوسط. السادات عم  اثر زيارت  لمقدس بأن  سيستقيؿ إذا لـ تنجح مبادرت  في
كمية  في الفكر السياسي اإلس مي، مجمةراجر في ذلؾ: ساجد محمد كاظـ، استقالة رسيس الدولة في بعض الدساتير المعاصرة و 

 .29-24 .ص، ص2005، السنة 13، العدد 18الحقوؽ، جامعة النزريف، مجمد 
ة مفادها أف االستقالة داسما ما تنبني عم  أسباب خارجية ال ع قة لزا و هناؾ شواهد كثيرة في الممارسة الدستورية تؤكد عم  حقيق

ة بإدارة الرسيس، بشكؿ الذي يدفر إل  القوؿ بأن  ال وجود ل ستقالة إال في الجوانب النظرية و الظاهرية و الشكمية، إذا ال يتصور لدرج
ف منصب  في ظؿ هيمنة فكرة احتكار السمطة، لتبق  اإلقالة تكاد تصؿ إل  االستحالة أف يقدـ رسيس الدولة إراديا عم  التخمي ع

 المعني الحقيقي الذي تفرض  الضرورة العممية.

كمية الحقوؽ    الثامف،العدد  العراقي، مجمة الكوفة، 2005زينة صاحب كوزاف السي وي، انتزاء والية رسيس الدولة في ظؿ دستور  3
 .157ص  و العمـو السياسية، جامعة الكوفة،
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باعتبػػار االسػػتقالة عمػػؿ إرادي صػػادر عػػف الػػرسيس، فزػػو يسػػتطير أف يسػػحبزا أو يعػػدؿ عنزػػا، فػػي 
طالمػا لػـ  ما يستجد مف أسباب بعد تقديـ االستقالة تدفع  إل  استردادها في أي وقت يشاء ضوء تقديرات  و

 .1ولة بذلؾ دستوريايبت فيزا مف الجزة المخ

مػػػر األ أف لجزػػػة التػػػي لزػػػا األحقيػػػة فػػػي أف يقػػػدـ إليزػػػا طمػػػب االسػػػتقالة، إالرغػػػـ االخػػػت ؼ حػػػوؿ ا
الطبيعي يفرض أف ترفر االستقالة أماـ الشعب، فتأسيسا عم  أف رسيس الجمزوريػة ينتخػب ليمػارس السػمطة 

، كمػا 2سػممت  مقاليػد الحكػـ أف يقدـ اسػتقالت  أمػاـ الجزػة التػي أوكمتػ  و بتفويض مف الشعب، ف  أصح مف
أعضػػاء يعتبػػروف  قػػد تتمثػػؿ الجزػػة التػػي ينعقػػد لزػػا هػػذا االختصػػاص فػػي البرلمػػاف، ذلػػؾ أنػػ  يضػػـ نػػواب و

كوسػػطاء ألجػػؿ ممارسػػة سػػمطة المراقبػػة نيابػػة عػػف الشػػعب فػػي مواجزػػة سػػمطة الحكػػاـ، األمػػر الػػذي يمنحػػ  
 .3يكوف مف بيف الجزات المرشحة بأف تقدـ االستقالة أمامزاكذلؾ بأف 

فػػي البػػث فػػي االسػػتقالة مػػف حيػػث نتسػػاءؿ عػػف مػػدى سػػمطة الجزػػة المختصػػة دسػػتوريا ضػػمف السػػياؽ نفسػػ  
قػػد يحممػ  هػػذا الفػرض فػػي حالػة إذا مػػا سػممنا بػػ  مػف تعػػارض مػر متطمبػػات  مػا د بػالقبوؿ أو الػػرفض؟ والػر 

 التطبيؽ الصحيح لمبدأ الفصؿ بيف السمطات؟ 

ومقاربتزػا مػر بعػض  ،ل سػتقالة، ذلػؾ أف الطبيعػة المتغيػرة ل سػتقالةتتطمب اإلجابة بحث التكييؼ القانوني 
بػػاخت ؼ أحكامزػػا بػػيف مػػا هػػو مقػػرر فػػي  الػػنظـ المشػػابزة لزػػا يسػػمح بالت عػػب بمطاطيػػة الكممػػة، خاصػػة

ما تعكس  الممارسة العممية باعتبارهػا عنصػرا حاسػما لتحديػد طبيعػة التصػرؼ الصػادر  الجوانب النظرية، و

                                                             
أما إذا القت استقالة الرسيس قبوال مف الجزة التي حددها الدستور أو دخمت االستقالة حيز التنفيذ طبقا لنص الدستور، فزنا ال  1

 الرجوع عم  االستقالة أو سحبزا أو استردادها ألنزا صادقت قبوؿ مف الجزة المختصة دستوريا.يستطير الرسيس 

 .124ساجد محمد كاظـ، المرجر السابؽ، ص
أو تصاغ االستقالة كتابة  ،ة بأسباب جدية في شكؿ خطاب يعرض أما الشعبب األحواؿ ترفر االستقالة المعنونحيث أن  في أغم 2

عم  أف تنبني داخؿ حدود مجاؿ ضماف استمرارية الدولة ،وفي ظؿ الشروط  ،ادستوريالجزة المختصة مف قبؿ  ألجؿ البث فيزا
و دعما لممسار الديمقراطي ) و لقد أكد عم  ذلؾ المؤسس الدستوري بموجب ال زمة لمسير العادي لممؤسسات والنظاـ الدستوري، 

ر احتراـ عادة صياغة اليميف الدستورية في إطافيما يتعمؽ بإ،  1996 مف دستور الجزاسري لعاـ 76لذي أورد  في المادة التعديؿ ا
لتفصيؿ أكثر راجر: سعيد بوالشعير، النظاـ السياسي الجزاسري ، دراسة تحميمية لطبيعة نظاـ الحكـ في ضوء  المبادئ السابقة الذكر،

 .154، ص 2013الجزاسر،  ،الجزء الثاني، الطبعة األول ، ديواف المطبوعات الجامعية ،1989دستور 
 . 352ص، 2005لود ديداف، مباحث في القانوف الدستوري و النظـ السياسية، الطبعة األول ، دار النجاح لمكتاب، الجزاسر، مو -

لرسيس الجمزورية أف و التي جاء فيزا أن  " يجوز  115في المادة  1994مثاؿ ذلؾ ما نص عمي  دستور الجمزورية اليمنية لعاـ  و 3
من  بأن  " لرسيس الجمزورية  158في نص المادة  2014ب..."، و أيضا ما أقر  الدستور المصري لسنة إل  مجمس النوايقدـ استقالة 

  .أف يقدـ استقالت  إل  مجمس النواب، فإذا كاف المجمس غير قاسـ، قدمزا إل  الجمعية العامة لممحكمة الدستورية العميا"
ينص في هذا الشأف  ، وحسب ما هو منصوص عمي  في دستور الدولةكما قد تقدـ االستقالة أماـ جزات أخرى ألجؿ البث فيزا 

) فقرة الرابعة ( بأن : " في حالة استقالة رسيس الجمزورية أو وفات   102ممادة وفقا ل 16/01زاسري المعدؿ بموجب قانوف الدستور الج
 رساسة الجمزورية .."ري وجوبا و يثبت الشعور النزاسي ليجتمر المجمس الدستو 
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انسػػجام  مػػر مطػػامح  صػػداقيت  ومػػدى م المتمثػػؿ فػػي التخمػػي عػػف المنصػػب، و عػػف رسػػيس الجمزوريػػة، و
 الواجب. كرتي الحؽ وبالشكؿ الذي يجعؿ مفزومزا يتأرجح بيف ف الشعب

عػػف منصػػب الرساسػػة متػػ  تحققػػت الظػػروؼ أو الم بسػػات التخمػػي فقػػد تتمثػػؿ االسػػتقالة فػػي واجػػب 
عبػاء المنصػب، أو أنػ  التي تؤكد عم  أف رسيس الجمزورية أصبح غير قادر لظروؼ صػحية عمػ  تحمػؿ أ

المسػػؤولية السياسػػية، أو التػػي قػػد  سػػتمرار فػػي الوظيفػػة بسػػبب ارتكابػػ  ألخطػػاء تترتػػب عنزػػا لػػـ يعػػد أهػػؿ ل
تصؿ في جسػامتزا وخطورتزػا لحػد إثػارة المسػؤولية الجزاسيػة، ممػا يػنجـ عنػ  فقدانػ  لمثقػة الشػعبية التػي كػاف 

إف كػاف هػذا األمػر ال يسػتقيـ مػر اعتبػار االسػتقالة تصػرؼ إراديػا  يسػتمد منزػا شػرعية بقػاء  فػي منصػب ، و
مػػر ذلػػؾ يمكػػف األخػػذ بػػ  بنػػاء عمػػ   تميػػؿ أكثػػر إلػػ  اإلقالػػة(، و)حيػػث تصػػبح فػػي الوضػػر السػػابؽ إجباريػػة 

 األسباب الجدية الموجبة ل ستقالة تغميبا لممصمحة العامة.

االسػػتقالة تعتبػػر حقػػا مػػف الحقػػوؽ المتعمقػػة بالمنصػػب، والػػرسيس بصػػفت  أعمػػ  موظػػؼ فػػي  كمػػا أف
خػػذ بػػ  عمػػ  إط قػػ ، ذلػػؾ أف رسػػيس الدولػػة فاألجػػدر أف يمػػنح مثػػؿ هػػذا الحػػؽ، لكػػف هػػذا القػػوؿ ال يمكػػف األ

سػػتقرار النظػاـ السياسػػي إذ اسػػتغم  بالشػكؿ الػػذي يزػدد ا ،الدولػة قػد يتعسػػؼ فػي اسػػتعماؿ حقػ  فػػي االسػتقالة
فمػػف الواجػػب أف يخضػػر اسػػتعماؿ هػػذا الحػػؽ لضػػوابط وقيػػود تجػػد غايتزػػا ضػػمف مػػا تفترضػػ   فػػي الدولػػة،

الحفػػػػاظ عمػػػػ  اسػػػػتقرار المؤسسػػػػات السياسػػػػية  مقتضػػػػيات ضػػػػماف مصػػػػمحة أولػػػػ  بالحمايػػػػة، والمتمثمػػػػة فػػػػي
الدسػػتورية فػػي الدولػػة، ألجػػؿ ذلػػؾ كػػاف ال بػػد مػػف التضػػحية بػػالمركز القػػانوني الخػػاص لمػػرسيس، والػػذي كػػاف 

 يمتمس من  السمطة المطمقة في ممارسة حق  في االستقالة.

، فزػػػي حػػػؽ وتتمثػػػؿ االسػػػتقالة فػػػي تصػػػبنػػػاء عميػػػ   أحقيػػػة تحػػػدد مػػػدى واجػػػب ت رؼ مػػػزدوج المفزػػػـو
التمسػؾ بزػا فػي مواجزػة السػػمطة المختصػة دسػتوريا فػي البػث فيزػػا انط قػا مػف المصػمحة القصػوى الواجػػب 

 الحماية بصورة تتناسب مر إمكانية الرد بالقبوؿ أو الرفض ل ستقالة مف عدم .

يترتػػػب عمػػػ  االسػػػتقالة حرمػػػاف الػػػرسيس مػػػف العػػػودة إلػػػ  منصػػػب الرساسػػػة لمػػػدى الحيػػػاة، فينتزػػػي حقػػػ  فػػػي 
 .1تزوؿ حصانت  تبعا لذلؾ االستفادة مف الوضر القانوني الخاص، و

 المانع )العجز الدائم( الذي يصيب رئيس الدولة استمرارحالة  -2ب

المػػدة القانونيػػة المقػػررة لمرساسػػة بتقػػديـ اسػػتقالت   انتزػػاءقػػد يضػػطر رسػػيس الدولػػة لتػػرؾ منصػػب  قبػػؿ 
إجباريا نتيجة تحقؽ ظرؼ طػارئ، يتمثػؿ فػي حالػة العجػز الػداسـ التػي تصػيب الػرسيس بسػبب مػرض خطيػر 

                                                             

في النظـ الممكية قد يضطر رسيس الدولة ) الممؾ أو األمير ( إل  التنازؿ عف العرش في بعض الظروؼ فتنتزي االمتيازات و  1 
 والحصانات بزواؿ الصفة الرساسية.

 .227محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ، ص 
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تعػػػارض ذلػػػؾ مػػػر  و ،باسػػػتمرار هػػػذا المػػػانر أو مػػػزمف، يػػػؤدي إلػػػ  اسػػػتحالة ممارسػػػت  الوظيفػػػة الرساسػػػية، و
 يمـز بتقرير حالة الشعور النزاسي أو الخمو لمنصب الرساسة.فإف األمر الرساسية،  السير العادي لممزمة

   دسػػتورية بشػػأف مػػف يقػػرر حالػػة العجػػز مػػف المؤكػػد أف مثػػؿ هػػذ  الحالػػة كثيػػرا مػػا أثػػارت األزمػػات ال
هػػؿ يمكػػف الطعػػف بزػػذا القػػرار أـ أنػػ  نزػػاسي؟ إذ قػػد يػػتزـ الػػرسيس  مػػف يعمنزػػا ويكػػوف لػػ  القػػرار النزػػاسي، و و

بػد مػف مػف هنػا كػاف ال يتمسؾ هو بقدرة عم  االستمرار بعممػ ، و ز عف ممارسة مزام  الدستورية، وبالعج
 .1تحديد جزة معينة تفصؿ في ذلؾ

ذلػؾ نظػرا  ، أو خمػو المنصػب  الرساسػي، و2شعور النزاسيالإجراءات إثبات حالة حيث تنظـ الدساتير عادة 
بػإقرار  مػف  ة المترتبػة عنػ  بعػد التحقػؽ مػف حػدوث أسػباب ، ولألهمية البالغة لألمر مف حيث ااثار القانوني

 قبؿ السمطة المخولة بذلؾ دستوريا.

  الدوليػة عمػ  حػػد سػواء طيمػة فتػرة بقاسػػ امتيازاتػ  الداخميػة و رسػيس الدولػة متمتػر بحصػػانات  ويظػؿ 
أو أي مػػانر آخػػر يصػػيب  ،فػػ  يحجػػب هػػذ  الحصػػانة مػػرض مزمػػا طػػاؿ، أو اختفػػاء مؤقػػت فػػي منصػػب ،

، و الػػرسيس و مػػف  يبقػػ  حػػؽ االسػػتفادة منزػػا و يجعمػػ  غيػػر قػػادر عمػػ  إدارة مؤسسػػة الرساسػػة بالشػػكؿ الػػ ـز
 ما ماداـ أمر الحكـ ظؿ مستويا ل .كؿ االمتيازات المتعمقة  بالمنصب قاس

ذلػػؾ  زػػاـ منصػب ، فػػإفا تمامػػا عػف أداء مأمػا إذا أعمنػػت الجزػة الدسػػتورية المنوطػة أف الػػرسيس أصػػبح عػاجز 
تػزوؿ حصػانة الػرسيس تبعػا  يؤدي إلػ  فقدانػ  لصػفت  الرسػمية، كمػا تثبػت حالػة الشػعور النزػاسي لممنصػب و

 .3لذلؾ

                                                             
 .164زينة صاحب كوزاف السي وي، المرجر السابؽ، ص  1

 من  في فقرتزا الثالثة   102بموجب المادة  2016ما نص عمي  الدستور الجزاسري المعدؿ و المتمـ لعاـ  نذكر في هذا الشأف 2
 ( يوما يعمف الشغور باالستقالة وجوبا... "        45و التي جاء فيزا أن  " في حالة استمرار المانر بعد انقضاء خمسة و أربعوف ) 

.70حسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص   3 
ال بد مف تفعيؿ دور الجزة المختصة بالبث في حالة الشغور النزاسي أو الخمو لمنصب الرساسة، و ذلؾ بتوفير الضمانات الكافية 

ور حت  في حالة معارضة رسيس الدولة لذلؾ، و يبرز هذا الوضر غتكوف لزا القدرة الكافية عم  إثبات الش لكيلتحقيؽ استق ليتزا، 
، مما يجسد التبعية المطمقة لكؿ المؤسسات لتي تنتزج مبدأ وحدة السمطةات األنظمة السياسية المغمقة، و اأكثر خاصة في الدوؿ ذ

السياسية الدستورية في الدولة بالشكؿ الذي يكاد يعدـ إمكانية صدور أي قرارات في الدولة غير تمؾ التي تخدـ المصمحة الخاصة 
نازؿ الرسيس و قبؿ التنفيذ بطوع إرادت .لمرسيس، و يمنر اتخاذ أي تصرؼ ضد  ما لـ يت  

كما يجب أف تنص الدساتير عم  كؿ اإلجراءات المتبعة بإثبات حالة الشغور أو خمو لمنصب الرساسة، و أف تتضمف السبؿ المختمفة 
لسمطة خاصة و تمنر حدوث أي أزمة دستورية عند التداوؿ عم  الرساسة حسب تدرج سمـ األحقية في ا ،لزذا الوضر بصورة دقيقة

انتخاب ؾ البد مف وضر نظاـ قانوني محكـ يتعمؽ بعممية بتزامف شغور رساسة الدولة مر مؤسسة دستورية أخرى، إضافة إل  ذل
و تمنر سريانزا بالصورة التي تحتـر  عوارض أو خروقات التي قد تتخممزا،ي أي جؿ اإلحاطة بكؿ جوانبزا، و لت فالرسيس الجديد أل
لديمقراطية.  فيزا كؿ القيـ ا  
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    مػػف يتػػول  الرساسػػة مؤقتػػا يصػػبح األولػػ  باالسػػتفادة مػػف النظػػاـ الخػػاص المتعمػػؽ بالحصػػانات  فػػإفعميػػ   و
بزػا لحػيف تسػمـ الػرسيس الجديػد لمقاليػد الحكػـ ذلػؾ أف الحصػانة يستمر في التمتػر  الرساسية، و االمتيازات و

 .1العدـ تتعمؽ بالصفة الرسمية في الوجود و

 رئيس الدولةحالة عزل  -3ب

تمتر رسيس الدولة بالحصانة القضاسية الجزاسية، ال يعني ال مسؤولية المطمقػة خاصػة فػي الػدوؿ  إف
مػػػف إخضػػػاع الػػػرسيس لمقواعػػػد االسػػػتثناسية لممسػػػؤولية  ، حيػػػث ال يوجػػػد مػػػا يمنػػػر2ذات األنظمػػػة الجمزوريػػػة

الجزاسية فػي حالػة ارتكابػ  ألخطػاء جسػيمة أو ألفعػاؿ خطػرة يسػتحيؿ معزػا االسػتمرار فػي منصػب الرساسػة. 
ذلػؾ النعػداـ التناسػب بػيف  و ،3وتمزيدا لمطريؽ نحو تكريس مسؤولية الرسيس ال بد مف إبعاد  عف المنصب

بػػالمجوء إلػػ  العػػزؿ كػػإجراء أولػػي يسػػمح بإلغػػاء  هػػذا ال يتحقػػؽ إال الوظيفيػػة، و راريةواالسػػتمإثػػارة المسػػؤولية 
ؿ بالثقػػة التػػي قتضػػي  حمايػػة المصػػمحة العامػػة، ألف الػػرسيس فػػي هػػذا الوضػػر أخػػهػػذا التعػػارض، حسػػب مػػا ت

 وضعزا في  شعب  فمـ يعد صالح الستمرار في منصب  بإتيان  ألفعاؿ ليست لزا أي ع قة بالوظيفة.

العزؿ ال يكوف باختيار الرسيس ورغبتػ  بػؿ خػارج إرادتػ ، ويكػوف فػي الغالػب عقػب ارتكػاب الػرسيس ألعمػاؿ ف
، عمػػ  ذلػػؾ فػػإف 4مػػف ثػػـ عزلػػ  عػػف سػػدة الحكػػـ إدانتػػ  و وتصػػرفات مخالفػػة لمدسػػتور تػػؤدي إلػػ  اتزامػػ  و

ة مػف جػراسـ القػانوف مسؤولية رسيس الدولة قد تنطمؽ مف أساس جزاسي يتمثؿ في ارتكاب رسػيس الدولػة جريمػ
                                                             

.150محمد الشربيني يوسؼ محمد الجريري، المرجر السابؽ، ص   1 
يتـ بصورة  و ال يطبؽ الحكـ المتعمؽ بانتقاؿ االستفادة مف الحصانة لمف ينوب عف  الرسيس في حالة المانر المؤقت، ألف استخ ف 

س الدولة المتمتر األصيؿ بصفة الرسمية، فاألمر ال يستقيـ الممارس لممزاـ الرساسية بالنيابة، و يظؿ رسي عرضية لمدة قصيرة بصفت 
نصب لشخصيف في آف واحد.  ألن  ال يتصور أف تمنح الحصانات و االمتيازات المتعمقة بالم  

إف عدـ مسؤولية رسيس الدولة في األنظمة الممكية يختمؼ عف نظيرتزا بالنسبة لرسيس الدولة في األنظمة الجمزورية، ففي ظؿ   2 
األنظمة الممكية يكوف الممؾ غير مسؤوؿ سياسيا أو جناسيا أو مدنيا ، أما في ظؿ األنظمة الجمزورية، فإن  و إف كاف رسيس الدولة 

.غير مسؤوؿ سياسيا، فإن  يكوف مسؤوال جناسيا عف بعض الجراسـ التي حددت عم  سبيؿ الحصر في دساتير كثير مف الدوؿ  
.158مرجر السابؽ، ص زينة صاحب كوزاف السي وي، ال   

تختمؼ اإلقالة تماما عف إجراء العزؿ، فبالرغـ مف أف كؿ مف العزؿ و اإلقالة يكوف ناتجا عف أخطاء مف جانب الرسيس المعزوؿ  3  
نص الدستور، و أضف  عميزا طابر الجسامة، في حيف لـ سببة لمعزؿ حددت عم  سبيؿ الحصر بأو المقاؿ، إال أف األخطاء الم

 لؾ بالنسبة لمخطأ الموجب لإلقالة، و إنما ترؾ تقدير ذلؾ لمبرلماف بوصف   الجزة صاحبة االختصاص  بإصدار قرار اإلقالة.تطمب ذي
لي ، و نذكر عم  حاكمة الرسيس عف التزـ المنسوبة إ  و لقد نصت غالبية الدساتير عم  العزؿ كإجراء أولي يتـ اتخاذ  تمزيدا لم

في نص المادة الثانية، القسـ الرابر، الفقرة األول  المقررة بأف "  1787يات المتحدة األمريكية الصادر سبيؿ المثاؿ في دستور الوال
بمثؿ هذ   يعزؿ الرسيس... مف منصب  إذا وج  ل  إتزاـ نيابي بالخيانة أو الرشوة أو غيرها مف الجنايات أو الجنح الخطيرة و أديف

(.85) المادة  1971ضا في الدستور المصري الصادر ما تقرر ذلؾ أي(، ك1ؼ 68التزـ" ) مادة   
راجر في ذلؾ: حيدر محمد حسف األسدي، عزؿ رسيس الجمزورية في حالة الخيانة العظم ، دراسة مقارنة، الطبعة األول ، دار صفاء 

.      278-277، ص 2012لمنشر و التوزير، ، عماف، األردف،   

.120ساجد محمد كاظـ، المرجر السابؽ، ص  4 
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تنتزػػي غالبػػا فػػي نطػػاؽ سياسػػي محػػض، ذلػػؾ أف الجػػزاء المترتػػب عنزػػا داسمػػا مػػا يكػػوف ذو طبيعػػة  العػػاـ، و
 .1سياسية

ففي حالة تحريؾ إجراءات إتزاـ رسيس الدولة عم  أساس الخيانة العظم  مث ، أو بناء عمػ  وقػاسر تحتمػؿ 
النزايػة الطبيعيػة لزػذ  اإلجػراءات  رها مف جراسـ القانوف العػاـ، فػإفغي تكييفا قانونيا معينا كالجراسـ الدولية و

الجزػػػة الدسػػػتورية المختصػػػة  يعػػػود السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ إلػػػ  أف ، وفػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ تكػػػوف سياسػػػية ال جزاسيػػػة
 ، بػؿ يمكنزػا فقػط الحكػـ بػالعزؿ تصاص النطؽ بالعقوبات الجزاسيػة ضػدبمحاكمة رسيس الدولة ال تتمتر باخ

 .2سيس الجمزورية عف الوظيفة الرساسيةالنزاسي لر 

هػػػذا األمػػػر ال يقمػػػؿ مػػػف قيمػػػة هػػػذا  يػػػؼ إجػػػراء العػػػزؿ كجػػػزاء سياسػػػي، إال أفعمػػػ  الػػػرغـ مػػػف تكي
يمكػف أف  اء عمػ  قاعػدة عػدـ مسػؤولية الػرسيس، إذاإلجراء، الذي يعتبر الخطوة األول  نحو تكػريس االسػتثن

ت مف العقػاب، فتنحيػة رسػيس الدولػة عػف المنصػب تعػد يكوف أسموبا فعاال مف أجؿ وضر حد لظاهرة اإلف 
 لتػػي كانػػت يسػػتفيد منزػػا بحكػػـ منصػػب فػي حػػد ذاتزػػا إنجػػاز كبيػػر فبتقريرهػػا يفقػػد الػػرسيس الحمايػػة الدسػػتورية ا

مركز  الجزاسي حيث يتحوؿ الػرسيس مػف متقاضػي غيػر عػادي ليصػبح  امتيازاألمر الذي ينعكس سمبا عم  
 أي ينزؿ إل  مركز المواطف العادي. متقاضي كغير  مف األفراد،

فػػإذا أخػػذنا بعػػيف االعتبػػار أف الغايػػة الرسيسػػية مػػف إقػػرار نظػػاـ الحصػػانة تتمثػػؿ فػػي حمايػػة الوظيفػػة 
    نػػر مػف إخضػػاع الػرسيس إلجػػراء العػػزؿفإنػػ  ال يوجػد مػػا يمتمثػؿ فػػي حمايػة الشػػخص القػػاسـ بزػا، أكثػر ممػػا ت

د بحد ذاتزا حماية إضافية لموظيفة مف منطمػؽ أنػ  ال منصب تععم  ذلؾ فإف تنحية الرسيس عف ال زيادة و
يتـ المجوء إليزػا إال فػي حػؽ الػرسيس الػذي يرتكػب أفعػاال مجرمػة تػدخؿ بزػذا الوصػؼ فػي نطػاؽ التصػرفات 

 عمػؽ بصػفة الرسػميةالتػي يسػتحيؿ بػأي حػاؿ مػف األحػواؿ أف تػرتبط أو تت األجنبية عػف الوظيفػة الرساسػية، و
 مما يجعؿ استمرار الرسيس في المنصب يتعارض مر الوظيفة.

يعد العزؿ س حا ذا حديف يمنر استبداد الرسيس، لكن  فػي نفػس الوقػت يكػوف وسػيمة لتزديػد يضػغط 
بزػػا عمػػ  رسػػيس الدولػػة إلرغامػػ  عمػػ  القيػػاـ بػػبعض التصػػرفات أو إصػػدار بعػػض القػػرارات التػػي مػػا كانػػت 

فزو مجرد حيمػة قانونيػة يػراد  ،ال يتـ المجوء إلي  ، و3الجزة المختصة بتقرير  لتصدر لوال التمويح ب  مف قبؿ
ي األصػػؿ إلػػ  إقامػػة إف كػػاف ال يزػػدؼ فػػ إجػػراء التنحيػػة و و ي األخيػػر تكػػريس فكػػرة ال مسػػؤولية،منزػػا فػػ

مػا يحممػ  الوضػر ال يقػؿ خطػورة ل نزاء المبكػر لعدتػ  الرساسػية، فػإفاسية لرسيس الدولة، بؿ لإلالمسؤولية الجز 
 األمر الذي يستوجب مع  تحديد األفعاؿ الموجبة لمعزؿ بدقة. مف تزديد يتعمؽ بمستقبؿ رسيس الدولة،

                                                             
1
  Olivier Jouanjan, Patrick Wachsmann, op.cit,  p 1181. 

 148المرجر الساؽ، ص المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري،  صاـ إلياس،   2 
 Marceau  Long, le statut pénal du président de la république, op,cit, p 884. 

 .159كوزاف السي وي، المرجر السابؽ، ص زينة صاحب 3 
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يػ  الدسػاتير، بنػاء عمػ  قد تختمؼ أو تتعد األفعاؿ التي تؤدي إل  تقرير العزؿ، حسب ما تػنص عم
التػي كمفػت بدراسػة المركػز  ، فػإذا اعتمػدنا عمػ  اقتػراح لجنػة الحكمػاء1تمؼ مف دولػة إلػ  أخػرىمعطيات تخ

القػػانوني لػػرسيس الجمزوريػػة، نجػػد أنزػػا اقترحػػت اإلخػػ ؿ الجسػػيـ بوظػػاسؼ رسػػيس الدولػػة كسػػب يبػػرر تنحيتػػ  
ال شػؾ أف تحديػد  ، وتػؤدي إلػ  إقامػة مسػؤوليت  الجزاسيػةمف منصب  بدال مف جريمة الخيانة العظمػ  التػي 
ـ رسػػػيس الدولػػػة سػػػواء مػػػا تعمػػػؽ  منزػػػا بصػػػ حيت  عمػػػ  المخالفػػػة يتوقػػػؼ مسػػػبقا عمػػػ  المعرفػػػة الدقيقػػػة لمزػػػا

 .      2المستوى الوطني أو المستوى الدولي

يترتب عف عزؿ رسيس الدولة زواؿ حصانت  الشخصية بالنسػبة إلػ  األعمػاؿ األجنبيػة عػف الوظيفػة 
الحصػػػانة  ظيفيػػػة أمػػػاـ المحػػػاكـ العاديػػػة، ألفالرسػػػمية دوف أف يػػػؤدي إلػػػ  إلغػػػاء آثػػػار الػػػدفر بالحصػػػانة الو 

ـ الدوليػة باعتبارهػا أعمػاؿ وظيفػة الوظيفية تستمر حت  بعد زواؿ الصفة الرسػمية، خاصػة بالنسػبة إلػ  جػراس
مجػػددا  متابعتػػ  يعتبػػر العػػزؿ شػػرطا أساسػػيا مػػف أجػػؿ سػػقوط الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة لػػرسيس الدولػػة، وف

يكػػوف لػػ  إمكانيػػة التمسػػؾ بسػػبؽ محاكمتػػ  بالنسػػبة لػػذات الوقػػاسر أمػػاـ الجزػػات القضػػاسية الوطنيػػة، دوف أف 
 .3بشأنزا

ال يمكػػػف أف نصػػػب  السياسػػػي، رسػػػيس الدولػػػة بجػػػزاء العػػػزؿ مػػػف م يػػػرى الػػػبعض بػػػأف إدانػػػةمػػػر ذلػػػؾ   
ذلػؾ يمػس بمبػدأ   ية بالنسبة إل  ذات الوقاسر، ألفمف جديد أماـ المحاكـ الجزاسية العاد اتزام يستتبر إعادة 

األخذ بزػذا الػرأي يترتػب عنػ  قبػوؿ فكػرة مفادهػا معاقبػة  و ،4ت الجـر مرتيفعدـ جواز مساءلة الفرد عف ذا
األولػػ  تتمثػػؿ فػػي العقوبػػة السياسػػية التػػي تحمػػؿ وصػػؼ  التنحيػػة أو العػػزؿ  ،الػػرسيس عػػف ذات الجػػـر مػػرتيف

مػػف المنصػػب، والثانيػػة تتعمػػؽ بتوقيػػر عقوبػػات أخػػرى مقػػررة بموجػػب قػػانوف العقوبػػات اسػػتنادا إلػػ  أف رسػػيس 
األمػػر الػػذي يوجػػب إخضػػاع  لنظػػاـ القػػانوني ذاتػػ  المتعمػػؽ بالمسػػاءلة  ،ولػػة يتخػػذ صػػفة المػػواطف العػػاديالد

 الجزاسية لألفراد، بعد تجريد  مف الحصانة التي كانت لصيقة بصفت  الرسمية.

                                                             

 أغمب الدساتير تشترؾ في األخذ بالخيانة العظم  كسبب لتقرير العزؿ. 1 
         و التي أضافت كذلؾ حالة إدانة الرسيس بأية جريمة تمس ) الشرؼ و األمانة( 4/ؼ45أنظر: دساتير كؿ مف ) السوداف ـ، 

خرؽ ي أضافت كذلؾ حالة إتزاـ الرسيس ب( و الت1/ؼ126(، ) اليمف ـ 1/ؼ63نيا ـ (، ) موريتا85)مصر ـ ،( 91) سوريا ـ 
 . (6/ؼ60الدستور أو بأي عمؿ يمس استق ؿ و سيادة الب د ) العراؽ ـ 

   و لقد استعممت الدساتير عبارات مختمؼ لمتعبير عم  جزاء إبعاد رسيس الجمزورية عف المنصب مثؿ، العزؿ ) و هو األقرب لممعني
 الحقيقي (، الوقؼ، السقوط و فقداف الوظيفة، إنزاء المزاـ، اإلعفاء، اإلقالة، التنحية... إلا، كما أف بعض مف الدساتير يكتفي بتقرير

 مسؤولية رسيس الدولة دوف اإلشارة إل  إجراء العزؿ.

 .210-207 .صراجر في ذلؾ: رخروخ عبد اهلل، المرجر السابؽ، ص 2

 .148المرجر السابؽ، ص لجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، المركز اصاـ إلياس،  3

4
 Olivier Jouanjan, Patrick Wachsmann, op-cit, p 1181. 
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بزػػذا الػػرأي ألنػػ  يحمػػؿ فػػي مضػػمون  نػػوع مػػف المغالطػػة التػػي تتجػػاف  مػػر نػػرى أنػػ  ال يمكػػف األخػػذ 
أنػ  ال يػػدخؿ فػي نطػاؽ الجػػزاء  اء المترتػب عػػف إدانػة الػرسيس، إالإف اعتبػػر الجػز  المفػاهيـ، فػالعزؿ وبعػض 

فزػو يعتبػر بمثابػة إجػراء أولػي  ،المنصوص عمي  في قانوف العقوبات، ذلؾ أن  ال يقترب مػف وصػؼ الجػزاء
لػو  فزػـو المخالفػة حتػ  ومب و ة ألجؿ تفعيؿ متابعة رسيس الدولػة،الدستورية المتبع االياتيدخؿ في سياؽ 

العزؿ يعتبر عقوبة، فإننا نجد أف الجزات المختصة بمتابعػة الػرسيس تمجػأ إليػ  عػادة بطريقػة آليػة  سممنا بأف
بعػض الدسػاتير اكتفػت  مي  مسبقا )فكما أشػرنا سػابقا فػإفإف كانت لـ تنص ع في حالة ثبوت إدانت  حت  و

ض األفعػػاؿ الجسػػيمة دوف اإلشػػارة إلػػ  إجػػراء العػػزؿ( األمػػر بػػنص عمػػ  إدانػػة الػػرسيس فػػي حالػػة ارتكابػػ  لػػبع
 الذي يتعارض مر المبدأ القانوني الذي مضمون  أن  ال عقوبة إال بنص.

األخػذ بعكػس ذلػؾ يجعػؿ مػف العػزؿ مجػرد حيمػة قانونيػة لػدعـ  العزؿ كجزاء ال يعػد كافيػا و كما أف
مزوريػػػة يبقػػػ  رسػػػيس الج ل مسػػػؤولية، ذلػػػؾ أفتكػػػريس فكػػػرة ا وسياسػػػية عػػػدـ العقػػػاب لفاسػػػدة رسػػػيس الدولػػػة، 

مسػوؤلية جزاسيػة فعميػة بالنسػبة ألفعالػ  الرسػمية نتيجػة اسػتمرار حصػانت  الوظيفيػة حتػ  مستفيد مبدسيا مف ال
المجػػوء إلػػ  جزػػات القضػػاء العػػادي لغػػرض تحريػػؾ  ف منصػػب الرساسػػة، األمػػر الػػذي يسػػتدعيبعػػد عزلػػ  مػػ

 بات المقررة كمقابؿ لما ارتكب  مف أفعاؿ مجرمة.توقير العقو  الدعوى العمومية ضد ، و

ال يعترض مر إمكانية مساءلة رسيس الدولة عم  ذات الوقػاسر أمػاـ جزػات القضػاء العػادي  بذلؾ فإف العزؿ
ألجؿ تقرير جزاء مختمفا يتعمػؽ فػي األصػؿ باألشػخاص العػادييف تحقيػؽ لمبػدأ  المسػاواة أمػاـ القػانوف، ممػا 

 يعدـ إمكانية التمسؾ بأي مبرر لغرض االحتجاج بسبؽ الفصؿ في القضية .

فػي ااثػار القانونيػة  طبيعػة، وكمة رسيس الجمزورية عبر مرحمتيف مختمفتػيف فػي الألجؿ تفادي محا
      .1بػػد مػػػف مػػنح المحكمػػة الدسػػػتورية الخاصػػة سػػمطة النطػػػؽ بػػالجزاءات المقػػررة فػػػي قػػانوف العقوبػػػاتالكػػاف 

تمزيػدا كػإجراء يعػد السػبيؿ الوحيػد إلجبػار الػرسيس عمػ  مغػادرة منصػب  ذلؾ دوف أف نغفؿ أهميػة العػزؿ،  و
لمحاكمتػػ ، حيػػث يعتبػػر وسػػيمة يتجػػاوز عػػاسؽ الحصػػانة التػػي كػػاف يسػػتفيد منزػػا رسػػيس الدولػػة فػػي مواجزػػة 

 تحريؾ إجراءات المتابعة إزاء األفعاؿ المجرمة المرتكبة مف طرف .

 كمػػا أف األخػػذ بػػ  يػػؤدي إلػػ  تأسػػيس نظػػاـ وسػػط يػػوازف بػػيف مقتضػػيات الحمايػػة التػػي يجػػب أف يتمتػػر بزػػا 
بػػيف ضػػرورة توسػػير  الحصػػانات، و يسػػتفيد مػػف نظػػاـ خػػاص باالمتيػػازات و التػػي بموجبزػػا لػػة، ورسػػيس الدو 

تمزيػػدا لخمػػؽ نػػوع خػػاص مػػف المسػػؤولية تتخػػذ طابعػػا سياسػػيا  تفعميزػػا تحقيقػػا لمعدالػػة، و نطػػاؽ المسػػؤولية و
بػػد ذلػػؾ كػػاف الؿ ألجػػ اسيػػة،المسػػؤولية الجز  اسػػية المحضػػة و)العػػزؿ كجػػزاء سياسػػي(، تتوسػػط المسػػؤولية السي

                                                             
 .144المرجر السابؽ، ص المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، صاـ إلياس، 1



119 
 

ضػػػػمونة بحمايػػػػة مػػػػف تفعيػػػػؿ إجػػػػراء العػػػػزؿ حتػػػػ  يرتػػػػب آثػػػػار  بوصػػػػف  جػػػػزاء سياسػػػػي ضػػػػد ال مسػػػػؤولية الم
 .          1الدولة لرسيسالدستورية المقررة 

 ثانيا: التنازل عن الحصانة

بػػدأ االجتزػػاد إلػػ  إقػػرار م اتجػػ  الفقػػ  وألغػػراض تتعمػػؽ بتكػػريس سياسػػية منػػر االفػػ ت مػػف العقػػاب 
، أي أنػ  ال يقػر كواجػب يفػرض عميزػا الذي يخضر لإلرادة المفردة لمدوؿ وازؿ عف الحصانة القضاسية، التن
يقصػػد بالتنػػازؿ عػػف الحصػػانة السػػماح لمدولػػة المضػػيفة بممارسػػة اختصاصػػزا القضػػاسي عمػػ  األشػػخاص و 
تتعمػػػػؽ بالجانػػػػب لقػػػػد أثػػػػار هػػػػذا اإلجػػػػراء مسػػػػألتيف: األولػػػػ   ي، وتمتعػػػػيف بالحصػػػػانة فػػػػي المجػػػػاؿ الجزاسػػػػالم

هػػؿ هػػي الدولػػة المعتمػػدة أو ، (1)الػػذي يتمحػػور حػػوؿ تحديػػد الجزػػة المختصػػة بالتنػػازؿ و ،اإلجراسػػي لمتنػػازؿ
الجزػػػة أو السػػػمطة المختصػػػة حسػػػب مػػػا تقتضػػػي  قػػػوانيف الدولػػػة، أو المعنػػػي بػػػاألمر أي الشػػػخص المتمتػػػر 

كػػذلؾ بحػػث الشػػكؿ الػػذي  لمدولػػة؟ والػػذي يتمثػػؿ فػػي هػػذ  الحالػػة بػػرسيس الدولػػة بصػػفت  ممثػػؿ  و ،بالحصػػانة
 (، هؿ التنازؿ يجب أف يكوف صريحا أـ يمكف أف يكوف ضمنيا؟2يتـ في  التعبير عف هذا التنازؿ )

تػػرتبط ببحػػث حالػػة ممثػػؿ الدولػػة فػػي النػػزاع عنػػدما يكػػوف  و ،الثانيػػة تتعمػػؽ بالجانػػب الموضػػوعي لمتنػػازؿ و
 األعماؿ الخاصة. انة بالنسبة ألعماؿ الرسمية وكذلؾ دراسة كيفية التنازؿ عف الحص مدع  عمي ، و

 تحديد الجية المختصة بالتنازل عن الحصانة  -0

لقػػد كرسػػػت االتفاقيػػػات الدوليػػػة المختمفػػػة المتعمقػػة باالمتيػػػازات والحصػػػانات الدبموماسػػػية كمبػػػدأ عػػػاـ  
دوف أف تحػدد الجزػة  تقرير حؽ التنازؿ عف الحصػانة القضػاسية لصػالح الدولػة المعتمػدة لمممثػؿ الدبموماسػي

 .2أو السمطة المنوطة بذلؾ في الدولة

تنظيـ مسػألة التنػازؿ عػف الحصػانة القضػاسية لمنظػاـ القػانوني الػداخمي لكػؿ دولػة، فػإذا عمػدت يرجر في  و 
بزػذ  القواعػػد عنػػد  االلتػػزاـبػػد مػف حصػػانة الػرسيس، ففػػي هػذ  الحالػػة الالدولػة إلػػ  تحديػد طريقػػة التنػازؿ عػػف 

                                                             
تفعيؿ إجراء العزؿ البد  مف نص عم  كؿ المساسؿ االجراسية المتعمقة ب  بناء عم  قانوف عضوي، نظر لخطورة و نرى أن  لغرض 1

التي تقاس بحسب طريقة استغ ل  إيجابيا أو سمبيا بالشكؿ الذي تنعكس آثار  عم  تحديد نطاؽ مسؤولية الرسيس، مما ، و هذا اإلجراء
ة الجزاسية بما فيزا تقديـ للعزؿ، و التي تنظـ كؿ جوانب المساءعد التي تتعمؽ بإجراء ايتطمب إف لـز األمر النص عم  كؿ القوا

الكافية الستق لية الجزة المختصة بمتابعة الرسيس ضمف دستور الدولة، و ذلؾ ألجؿ تحقيؽ التوازف في درج األساس  الضمانات
محماية الدستورية لرسيس و النظاـ القانوني المقرر ل،ا ارتبط منزا بالعزؿ( ة الجزاسية )بما في ذلؾ مانوني بيف القواعد المتعمقة بمساءلالق

 مف الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة لرؤساء الدوؿ.     و قيود تحدض وضر ضوابط ر غالدولة، ل

،اتفاقية فيينا لمع قات 1961مف اتفاقية فيينا لمع قات الدبموماسية لعاـ 1/ؼ41، 1/ؼ49، 1/ؼ32حيث تنص المواد   2
، عم  أن  " يجوز لمدولة المعتمدة أف تتنازؿ عف الحصانة القضاسية التي يتمتر 1969،واتفاقية فيينا لمبعثات الخاصة1963القنصمية

 ة لديزا " بزا مبعوثيزا في الدولة المعتمد
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مػ  ذلػؾ فػي القػوانيف جؿ قبوؿ الخضوع الختصاص القضاء األجنبي، أما في حالػة عػدـ الػنص عالتنازؿ أل
فػػي  األمػػر يفتػػرض إمكانيػػة إقػػرار التنػػازؿ مػف قبػػؿ الشػػخص المعنػػي أي المتمتػػر بالحصػػانة، و الداخميػة فػػإف

اتجػػاهيف  تنػػازؿ الػػرسيس عػػف حصػػانت  القضػػاسية الجزاسيػػة إلػػ القضػػاء بشػػأف مػػدة جػػواز  الفقػػ  و انقسػػـذلػػؾ 
أما الثاني فيدعـ حػؽ الػرسيس فػي  أ(، س الحؽ في التنازؿ عف الحضانة)متعاكسيف إحداهما ينكر عف الرسي

 التنازؿ)ب(.

   بطالن تنازل الرئيس عن حصانتو القضائية -أ
قبولػػػ  الخضػػػوع  ف حصػػػانت  وتقريػػػر بطػػػ ف تنػػػازؿ رسػػػيس الدولػػػة عػػػ يػػػذهب جانػػػب مػػػف الفقػػػ  إلػػػ 

إنمػػا  ذلػػؾ اسػػتناد إلػػ  اعتبػػار الحصػػانة ليسػػت مقػػررة لممصػػمحة الشخصػػية لمػػرسيس، و لمقضػػاء اإلقميمػػي، و
د اعتػػداء خطيػػرا عمػػ  واجػػب احتػػراـ سػػيادة تصػػؿ بصػػفت  التمثيميػػة لدولتػػ ، فػػإف هػػذا التنػػازؿ يعػػهػػي حػػؽ م

دا ذلػؾ اسػتنا و ،2، فمػف الواضػح أف التنػازؿ عػف الحصػانة ال يممكػ  المسػؤوؿ بػؿ الدولػة1الدولػة التػي يمثمزػا
 .3النظرية التمثيمية لنظرية امتداد اإلقميـ و

الممارسػات الدوليػػة ي حػظ أف المبعػػوث الدبموماسػي عنػدما يكػػوف مػدع  عميػػ   فبػالعودة إلػ  الفقػػ  الػدولي و
ال يممػػؾ أيضػػا المثػػوؿ أمػػاـ المحػػاكـ المحميػػة دوف  ال يممػػؾ الحػػؽ فػػي التنػػازؿ عػػف الحصػػانة القضػػاسية، و

و مػف حكمػ  مػف حيػث عمػ  ذلػؾ أف تنػازؿ الدبموماسػي أ يترتػب و، 4لػة المعتمػدةالحصوؿ عمػ  موافقػة الدو 
حصػانة يعػد تنػازال بػاط  مػا  الدبموماسية كرؤساء الدوؿ عػف أي امتيػاز أو االمتيازات والتمتر بالحصانات 

 .5دةلموفجز  الدولة الـ ت

)األمػر هنػا يتعمػؽ بػرسيس ت الوظػاسؼ و التنازؿ عنزا قد تحدث سػواء توقفػواقعة رفر الحصانة أ إف
في الفرضػية األخيػرة فػإف  و يتعمؽ برسيس دولة أثناء واليت (، دولة سابؽ(، أو استمرت الوظاسؼ )األمر هنا

ة الحصػانة مػف قبػؿ الدولػة فػي حالػ( اقترح رفػر 7)المادة 2001أوت 26مجمر القانوف الدولي في قرار  في 

                                                             
 .188أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ، ص  1

 .84  شادية ابراهيـ عميرة، المرجر السابؽ، ص 
 .5-4  هشاـ عمي صادؽ، طبيعة الدفر بالحصانة، المرجر السابؽ، ص 

 .241، ص 8سابؽ، فقرة روماف أ.كولودكيف، حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية ،المرجر ال 2

 .123سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  3

 بعة الثانية، دار العمـ لمم ييفعمي حسف الشامي، الدبموماسية، نشأتزا و تطورها و نظاـ الحصانات و اإلمتيازات الدبموماسية، الط4
 .563، ص 1994بيروت، لبناف،

 .21  عبد المنعـ القاضي، المرجر السابؽ، ص 

 .102حمد سامي عبد الحميد، المرجر السابؽ، ص م 5
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 لمخطػر لمتبعة مف قبؿ الدولة األجنبية ال تعرض رسػيس الدولػةالجراسـ الخطيرة، أو عندما تكوف اإلجراءات ا
 .1أثناء ممارسة وظاسف ، مث  دفر غرامة بسيطة

 1909، و لقػد قػررت محكمػة االسػتسناؼ ببػاريس فػي حكػـ لزػا عػاـ فقزا و قضػاء الغالب يعتبر هذا الرأي 
أي أف يتمسػػػكوا بزػػػػا أو  ،القضػػػػاسيةأنػػػ  " لػػػيس مػػػػف حػػػؽ المبعػػػػوثيف الدبموماسػػػييف أف يسػػػػتخدموا الحصػػػانة 

األمػػػر الػػػذي تبنػػػا  كػػػذلؾ هػػػو  ، و2عمػػػ  إذف منزػػػا وفقػػػا لوجزػػػات نظػػػر حكػػػومتزـ و بنػػػاءإال  ،يتنػػازلوا عنزػػػا
حيػػػػث اعتبػػػػرت المحكمػػػػة المختصػػػػة أف الحصػػػػانة ليسػػػػت مقػػػػررة  ARIZTIالقضػػػػاء األمريكػػػػي فػػػػي قضػػػػيت  

، فػػ  3أف التنػػازؿ يػػتـ دوف موافقػػة المبعػػوثمصػػمحة دولتػػ  الموفػػدة، و معنػػ  ذلػػؾ للمصػػمحة المبعػػوث بػػؿ 
و هػذا مػا أقرتػ   ،ألف لمدولػة الحػؽ األصػيؿ فػي الحصػانة ،التنػازؿهػذا يممؾ المبعوث حؽ االعتراض عمػ  
 .السوابؽ القضاسية في أغمب الدوؿ

يكتسػي المبػدأ القاسػؿ بػأف الحكومػة القاسمػة حاليػا هػي وحػدها التػي يجػوز لزػا التنػازؿ عػف حصػػانة   
لي تمػؾ الدولػة طابعػا أكثػر تعقيػدا عنػدما تكػوف الحكومػة الرسػمية موضػر منازعػة، فعمػ  سػبيؿ المثػاؿ مسؤو 

، حيػث حػاجج المػدع  بػأف الحكومػة الجديػدة ) التػي "أريسػتيد"في قضػية الفتػوف ضػد رسػيس هػايتي السػابؽ 
قػػػد  (عسػػػكري  ، و ذلػػػؾ بعػػػد إطاحػػػة بأريسػػػتيد إثػػػر انقػػػ ب"نيريػػػت"تأسػػػس برساسػػػة الػػػرسيس المؤقػػػت لزػػػايتي 

بعدـ تنفيذها التفاؽ كانت قد وقعت  مع  يسمح لػ  بػالعودة إلػ  هػايتي  "أريستيد"تنازلت ضمنيا عف حصانة 
حيػث قضػت ،محكمػة نيويػورؾ قبػوؿ حجػة التنػازؿ هػذ  رفضت  إل  الواليات المتحدة األمريكية، و بعد نفي 

أو  ،انوني إال إذا كػاف منصوصػا عميػ  قانونػالػيس لػ  أي أثػر قػ الحصانة القضاسية الجزاسيػة بأف التنازؿ عف
و بػػذلؾ فحكومػػة األمػػر  رؼ بزػػا مػػف طػػرؼ الحكومػػة األمريكيػػة،صػػدر مػػف الدولػػة األجنبيػػة المعنيػػة و المعتػػ

ألف الواليػات المتحػدة  "أريسػتيد"الواقر في هذ  الحالة الخاصة، ال تممػؾ سػمطة التنػازؿ عػف حصػانة الػرسيس 
 .4ال تعترؼ بزا

    كمػػا يختمػػؼ الوضػػر فػػي بعػػض الػػدوؿ الناميػػػة حيػػث تخػػتمط إرادة الدولػػة بػػإرادة الػػرسيس التػػي تبػػػدو 
 .5و قبوؿ التنازؿ عف الحصانة القضاسية ،كأنزا إرادة الدولة، مما يستمـز إقرار الدولة لموقؼ رسيسزا و
قد يحدث أف تفقد الدولة سيادتزا األمر الذي يػؤثر سػمبا عمػ  حصػانة رسيسػزا حيػث يسػقط الحػؽ التمسػؾ  و

إذ تنػػازؿ ممػػؾ الكونغػػو عػػف إقمػػيـ بػػ د  لبمجيكػػا بموجػػب معاهػػدة  1907بزػػا، مثػػاؿ ذلػػؾ مػػا حػػدث فػػي عػػاـ 

                                                             
 .122سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ،  1

 .207فادي الم ح، المرجر السابؽ، ص  2

 .172، ص بد الرحمف لحرش، المرجر السابؽع 3
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د لمممػػؾ حػػؽ و لػػـ يعػػ ،و أصػػبحت الكونغػػو بموجػػب ذلػػؾ مسػػتعمرة بمجيكيػػة 1907نػػوفمبر  28التنػػازؿ فػػي 
 .1الحصانة

ترتبط سمطة الدولة فػي التنػازؿ عػف حصػانة رسيسػزا إزاء القضػاء االقميمػي بطبيعػة النظػاـ السياسػي 
فػػي الدولػػة، حيػػث يتحػػدد مجػػاؿ هػػذ  السػػمطة عػػادة تػػأثر بالوضػػر القػػانوني الخػػاص لػػرسيس الدولػػة حسػػب مػػا 

ي لمدولػػة، و قياسػػا عمػػ  مػػا يػػنعكس مػػف آثػػار تقتضػي  الحمايػػة الدسػػتورية المقػػررة لمػػرسيس وفقػػا لمنظػػاـ الػػداخم
   تترتػػب عػػف مكانػػة الدولػػة عمػػ  المسػػتوى الػػدولي، و مػػا تعقػػد  مػػف ع قػػات دوليػػة خاصػػة مػػر الػػدوؿ الكبػػرى 

 مػؾ مختمػؼ وسػاسؿ الضػغط االقتصػػاديةالتػي تمعػب دور بػارز فػي تغييػر وجزػة العدالػػة الدوليػة، حيػث تمت و
ة إف اسػتدع  األمػر ألجػؿ تحقيػؽ ذلػؾ، كمػا تعمػد تحػت تػأثير الضػغط السياسية، القانونية و حت  العسػكري

حتػ  و إف تطمػب  ،و قبػوؿ الخضػوع لمقضػاء الػدولي ،إل  إجبػار الػدوؿ عمػ  التنػازؿ عػف حصػانة رؤسػاسزا
 .و إكراهزا عم  متابعة رؤساسزا أماـ القضاء الوطني ،األمر التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدولة 

ميمػػوزيفيتش"، حيػػث أنػػ  عمػػ  الػػرغـ مػػف أف  س دولػػة يوغسػػ فيا سػػابقا" سػػموبودافو مثػػاؿ ذلػػؾ قضػػية رسػػي 
إال أنزػا تنازلػت تحػت ضػغط دوؿ  ،الحكومة الصربية عبػرت عػف رغبتزػا فػي محاكمتػ  أمػا القضػاء الػوطني

فدراليػػػػػػة الحمػػػػػػؼ األطمسػػػػػػي لمصػػػػػػمحة المحكمػػػػػػة الجناسيػػػػػػة الدوليػػػػػػة رغػػػػػػـ معارضػػػػػػة المحكمػػػػػػة الدسػػػػػػتورية ال
 .12/02/20022اليوغس فية، و بالفعؿ تمت المحاكمة رسميا في 

مػػف قبػػؿ قػػوات عميػػ  ، حيػػث تػػـ القػػبض 2003كػػذلؾ مػػا حػػدث لمػػرسيس السػػابؽ صػػداـ حسػػيف فػػي ديسػػمبر 
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بعػػد غزوهػػا لمعػػراؽ، و عمػػ  إثػػر ذلػػؾ مثػػؿ الػػرسيس العراقػػي و سػػبعة مػػف رمػػوز 

   بسػػػبب قضػػية الػػػدجيؿ  19/10/2005ة الجناسيػػة العراقيػػػة العميػػا فػػي أوؿ جمسػػػة بتػػاريا الحكػػـ أمػػا المحكمػػػ
عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف تمسػػػؾ الػػػرسيس العراقػػػي بحقػػػ  الدسػػػتوري كػػػرسيس لمعػػػراؽ، و أنػػػ  ال واليػػػة لزػػػذ  المحكمػػػة و 

 .3لرسيس السابؽ صداـ حسيفبمحاكمت ، إال أف المحاكمة انتزت بصدور حكـ باإلعداـ في حؽ ا
 رئيس الدولة عن حصانتو القضائية ز تنازلجوا -ب

وفقػػا لزػػذا االتجػػا  فػػإف رسػػيس الدولػػة بصػػفت  يشػػكؿ السػػمطة العميػػا فػػي دولتػػ  فػػيمكف اعتبػػار  بحكػػـ 
، فػػػي الحالػػػة التػػي ال يتضػػػمف فيزػػا النظػػػاـ القػػػانوني 4مركػػز ، قػػػادرا عمػػ  التنػػػازؿ عػػػف حصػػانت  تنػػػازال فعػػاال

 و الجزػػة المخولػة لزػػا هػػذا االختصػػاص  ،التنػػازؿ عػػف حصػػانة رسػيس الدولػػة إجػراءاتالػداخمي أحكامػػا تػػنظـ 
لمجزاز التنفيذي و الحكـ بػيف السػمطات و الممثػؿ األوؿ لدولتػ   األعم ذلؾ ألف رسيس الدولة هو الرسيس  و

                                                             
 .543إلزاـ حسف عاقؿ، المرجر السابؽ، ص 1

 .64-63سكاكني باية، المرجر السابؽ، ص  2

اء عف الجراسـ الدولية التي يرتكبزا مرؤوسزـ مر دراسة لمحاكمة لمتفصيؿ أكثر راجر: نقؿ سعد العجمي، مسؤولية القادة و الرؤس 3
 .128، 121، ص ص 2008المسؤوليف في النظاـ العراقي السابؽ، مجمة الحقوؽ، السنة الثانية و الث ثوف، العدد الثاني، الكويت،

 .231، ص 268حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة 4
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، و يتػػػذرع الػػػبعض بالصػػػفة الشخصػػػية لمحصػػػانة ليعتػػػرؼ لػػػرسيس الدولػػػة بػػػالحؽ فػػػي 1فػػػي ع قاتزػػػا الدوليػػػة
 .2ؿ عف الحصانةالتناز 

مػف أعمػػاؿ لجنػػة القػانوف الػػدولي مػػف  9، 8، 7يضػيؼ أصػػحاب هػػذا الػرأي أنػػ  عمػػ  الػرغـ مػػف أف المػػواد  
قػد تحػدثت عػف إمكانيػة التنػازؿ  1991لعػاـ  لحصانات القضاسية لمدوؿ و ممكيتزاالمسودات النزاسية بشأف ا

ة بصفت  العامة يكوف فعاال في نظػر هػذ  إال أنزا لـ تحدد ما هو الجزاز المختص في الدول ،عف الحصانة
، و إف وجػػػد خػػػ ؼ عنػػػد الفقػػػ  فػػػي شػػػأف ضػػػرورة موافقػػػة الدولػػػة عمػػػ  هػػػذ  التنػػػازؿ مػػػف عػػػدـ 3المسػػػودات

 .4ضرورتزا و الراجح هو عدـ استمزامزا
تنازؿ رسيس الدولة عف حصانت ، فإن  يحؽ لمدولة التي تمػارس الواليػة القضػاسية الجناسيػة ضػد  أف ب
 .5ف التنازؿ يعكس رغبة دولة المسؤوؿ عم  األقؿ ما دامت تمؾ الدولة لـ تخطر بخ ؼ ذلؾتفترض بأ

إذا  أو الحصػػانة ضػػد االعتقػػاؿ أو االحتجػػاز أمػػر ال يحػػدث إال نػػادرا، و لكػػف التنػػازؿ عػػف حصػػانة الجزاسيػػة
 .6لمجراسـ البسيطة كحوادث المرور غير الجسيمة حدث فإن  يكوف عادة بالنسبة

تنػػازؿ رسػيس الدولػػة عػف حصػػانت  القضػاسية الجزاسيػػة أمػر ال أهميػػة لػ  مػػف  إمكانيػةإف تقريػػر بػذلؾ فػ   
ال يمكػػف أف نتصػػور أف يبػػادر رسػػيس الدولػػة بمحػػض إرادتػػ  بالتنػػازؿ عػػف حصػػانت   ،الناحيػػة العمميػػة حيػػث

و التػػي لػػـ  ،و يقبػػؿ الخضػػوع الختصػػاص القضػػاء األجنبػػي، و هػػذا مػػا تؤكػػد  الممارسػػة الدوليػػة  القضػػاسية
ية تشػػػزد أي حالػػػة تنػػػازؿ عػػػف الحصػػػانة القضػػػاسية لمرؤسػػػاء المتقمػػػديف لمناصػػػبزـ، كمػػػا أف السػػػوابؽ القضػػػاس

ال يمكػف األخػذ بزػا كشػواهد ألجػؿ تقريػر  هػي كػذلؾ قميمػة جػدا لدرجػة أنزػاو  ترتبط عادة بالرؤسػاء السػابقيف،
غمػب الػدوؿ هػو اإلحجػاـ عػف تنػازؿ عػف متابعػة الرؤسػاء، فالوضػر السػاسد بالنسػبة أللغػرض التنازؿ كسبيؿ 

نػػازؿ عنزػػا لصػػالح الحصػانة القضػػاسية، و ذلػػؾ الرتبػاط حصػػانة الرؤسػػاء بسػيادة الدولػػة، و بالتػػالي يعتبػر الت
 .لمساس بسيادتزا الداخمية و الخارجية عم  حد سواءا سببالقضاء األجنبي 

ف التنػازؿ عػف الحصػانة القضػاسية الجزاسيػة ذلػؾ أ فالدوؿ عػادة تمجػأ لمتابعػة رؤسػاسزا أمػاـ القضػاء الػوطني 
ضػد إجػراءات تنفيػذ العقوبػات بحيػث يمكػف تنفيػذها فػور اكتسػاب الحكػـ يفرض حكما التنازؿ عػف الحصػانة 

                                                             
 .220محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ، ص  1

 .123سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  2

 .48رخرور عبد اهلل، المرجر السابؽ، ص  3

عز الديف عبد اهلل، القانوف الدولي الخاص، الجزء الثاني، تنازع القوانيف و تنازع االختصاص القضاسي الدولييف، الطبعة التاسعة 4
 .772، ص 1986مصر،الزيسة المصرية لمكتاب، 

 .297، ص 152حصانة مسؤولي الدولة مف الوالية القضاسية األجنبية، الفصؿ السابر، المرجر السابؽ، الفقرة  5

 .17، ص 1992 مصر، أحمد أبو الوفا محمد، القانوف الدبموماسي اإلس مي، الطبعة األول ، دار النزضة العربية، القاهرة، 6



124 
 

 ، األمر الذي ال تقبم  أي دولة إال إذا تحقؽ ذلؾ رغما عنزا.1الصيغة النزاسية وفقا لقوانيف الدولة المضيفة
 ةشكل التنازل عن الحصان  -9

يجب أف يصػدر التنػازؿ عػف الجزػة المختصػة حسػب مػا تقتضػي  القواعػد المتعمقػة بالنظػاـ القػانوني 
مػؽ بالشػكؿ الػذي يجػب أف البػد مػف تحقػؽ شػرطا آخػر يتع االداخمي لمدولة، و لكي يصبح هذا التنازؿ شرعي

 ير عف هذا التنازؿ.يتخذ  التعب
 االخػػت ؼأ(، و مػػر ذلػػؾ و رغػػـ  صػػيغة صػػريحة )األصػػؿ أف يػػرد التنػػازؿ عػػف الحصػػانة القضػػاسية فػػي  و

بالشػكؿ الػذي  ،إال أنػ  يمكػف األخػذ بػ  فػي حػاؿ تحقػؽ شػروط  ،الفقزي حوؿ مدى شػرعية التنػازؿ الضػمني
 يقص  أي شؾ قد يتصؿ بمضمون )ب(.

 التنازل الصريح -أ
 كؿ صػريحالجزاسيػة لػرسيس الدولػة بشػكقاعدة عامة يجب أف يصدر التنازؿ عػف الحصػانة القضػاسية 

، باقتراحػػ  أف يكػػوف التنػػازؿ عػػػف 1961هػػذا مػػا تقػػدـ بػػ  الوفػػد البولػػوني أثنػػاء انعقػػاد مػػؤتمر فيينػػا لعػػاـ  و
و المدنيػػة و اإلداريػػة، و مػػف ثػػـ فػػإف الجزاسيػػة الحصػػانة صػػريحا و شػػام  لكافػػة جوانػػب الحصػػانة القضػػاسية 

كمػا عمػدت لجنػة القػانوف الػدولي التابعػة لألمػـ المتحػدة  ،2هذا التنازؿ يظؿ ساريا في جميػر مراحػؿ الػدعوى
التنػػازؿ بالنسػبة لمػػدعاوى إلػ  تقػػديـ توصػية بشػػأف التنػازؿ عػػف الحصػانة القضػػاسية حيػث اشػػترطت أف يكػوف 

 .3صريحا الجزاسية
و ذلػػػؾ أثنػػػاء دراسػػػت  األساسػػػية  تحديػػػدا راسعػػػا ودقيقػػػا، "الصػػػراحة "مصػػػطمح  depageو لقػػػد حػػػدد األسػػػتاذ 

، حيػػث قػػاؿ أف اإلدارة الصػػريحة هػػي اإلرادة التػػي يػػتـ التعبيػػر عنزػػا 1942وف الخػػاص الصػػادر عػػاـ لمقػػان
بشػػػكؿ مباشػػػر و ال تقتضػػػي البرهػػػاف، و يمكػػػف أف تكػػػوف تحريريػػػة أو شػػػفزية، و إف هػػػذا الشػػػرط ال يجيػػػب 

قيػة فيينػا حيػز بالضبط عمػا طرحتػ  األحكػاـ القضػاسية الفرنسػية أو البمجيكيػة بزػذا الصػدد قبػؿ أف تػدخؿ اتفا
 .4التنفيذ

فيشترط في التنازؿ أف يكوف واضح الداللة حت  يكوف مؤكدا أو حقيقيا، ألنػ  مسػألة قػانوف تخضػر 
تأييػػد قػػوي  وتمػػة ،5فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بزػػا لقواعػػد محػػددة ال يجػػوز مخالفتزػػا، و لػػذلؾ افتراضػػ  غيػػر مقبػػوؿ

 .حسب ما أكدت  الممارسة القضاسية ح إال إذا كاف صريحارح الذي مضمون  أف التنازؿ ال يصلمط
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نذكر مف بيف السوابؽ التي قػررت ذلػؾ، مػا خمصػت لػ  المحكمػة االتحاديػة السويسػرية فػي قضػية الفونتػوف 
رسيس سػػابؽ لزػػايتي، حيػػث حكمػػة بػػأف التنػػازؿ عػػف حصػػانة رسػػيس الدولػػة البػػد أف يكػػوف الػػ "أريسػػتيد" ضػػد 
، و كػذلؾ بالنسػبة لمػا قررتػ  "أريسػتيد" هي بذلؾ لـ تعتد بالتنازؿ الضمني الذي صػدر فػي حػؽ  ، واصريح

زوجتػ   مبػيف السػابؽ " فيردنػاد مػاركوس" وحكومة الفمبيف بموجب مػذكرة تنازلػت فيزػا عػف حصػانة رسػيس الف
        بالحصػػػانةبالنسػػػبة لكػػػؿ قضػػػية جناسيػػػة أو غيرهػػػا مػػػف القضػػػايا ذات الصػػػمة التػػػي يحػػػاوؿ فيزػػػا االحتجػػػاج 

.      خمصػػت المحكمػػة إلػػ  أف تمػػؾ المػػذكرة الشػػفوية شػػكمت تنػػازال صػػريحا عػػف الحصػػانة مػػف جانػػب الفمبػػيف و
فػػي القضػػية المرفوعػػة ضػػد  مثػػاؿ ذلػػؾ أيضػػا التنػػازؿ الصػػريح الصػػادر عػػف وزارة العػػدؿ لجمزوريػػة تشػػاد و

و ذلػؾ اعتبػارا مػف اختتػاـ  ،التشػاديةالذي ال يمكن  االحتجاج بػأي حصػانة لػدى السػمطات  و حسيف حيري،
 .1المؤتمر الوطني السيادي

 التنازل الضمني -ب
نظػػػرا لمػػػا يترتػػػب عمػػػ  التنػػػازؿ عػػػف الحصػػػانة القضػػػاسية مػػػف آثػػػار بالغػػػة الخطػػػورة عمػػػ  المتمتػػػػر 

فإنػػ  البػػد أف يكػػوف واضػػحا يعبػػر بصػػورة قاطعػػة عػػف رغبػػة التنػػازؿ ألجػػؿ الخضػػوع  ،بالحصػػانة القضػػاسية
      مػػػر ذلػػػؾ فإنػػػ  مػػػف المقبػػػوؿ فقزػػػا  حقػػػؽ عػػػادة إال بػػػالتعبير الصػػػريح، ولمقضػػػاء األجنبػػػي، األمػػػر الػػػذي ال يت

   ة التعويػػؿ عمػػ  التنػػازؿ الضػػمني عنزػػا شػػريطة أف يسػػتفاد مػػف واقػػر الحػػاؿ بطريقػػة حتميػػة و مؤكػػد قضػػاء و
و ال شبزة و ال غموض فيزا، و ذلػؾ اسػتنادا إلػ  أنػ  ال يشػترط فػي التنػازؿ عػف الحصػانة القضػاسية شػكؿ 

 .2خاص، فزو عمؿ قانوني غير شكمي
مػف ثػـ يجػب  و ،مؤكػدة ذلؾ أف اإلرادة الضمنية لمدولة هي إرادة حقيقة و إف كانت غير ظاهرة فزػي إرادة 

ادة الضػمنية بطريقػة أكيػدة و حقيقػة ال يشػوبزا أي شػؾ، و يجػب عم  القضاء أف يكشؼ مضػموف تمػؾ اإلر 
 .3أف تستند إل  وقاسر محددة تفضي إل  استنتاج إرادة التنازؿ

يبػػدو مػػف خػػ ؿ هػػذا الطػػرح بػػأف مضػػموف التنػػازؿ الضػػمني يشػػوب  كثيػػر مػػف الغمػػوض نتيجػػة عػػدـ 
خاصػة تمػؾ المتعمقػة بتحديػد طبيعتػ ، و يزيػد األمػر تعقيػد فػي ظػؿ تذبػذب الممارسػة الدوليػػة   ،ضػبط قواعػد

بسػبب االخػت ؼ حػوؿ  ،رسػيس الدولػة لمقضػاء األجنبػي إخضػاعألجػؿ  ،بشأف مدى األخذ بالتنازؿ الضػمني
عمقػة مف ظػروؼ الحػاؿ المت ي، فحيث أف التنازؿ الضمني يستشؼتحديد النطاؽ الموضوعي لمتنازؿ الضمن
أثػر ، كػاف البػد أف يكػوف هػذا التنػازؿ خػاص يتعمػؽ بحػاالت  إحػداثبتصرؼ يفصػح عػف النيػة القاطعػة فػي 

معينة يتـ االتفاؽ عم  األخذ بزػا مسػبقا ألجػؿ تقريػر ، و مػر ذلػؾ فقػد أجػاز الػبعض التنػازؿ الضػمني الػذي 

                                                             
 .218 -216 .ص، ص251ات القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالي 1

 .299محمود السيد عمر التحيوي، المرجر السابؽ، ص  2

 جامعة اإلسكندرية ،رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ  ،دراسة في الفق  و العمؿ لمدولييف ،مصطف  سالـ عبد، الحصانة القضاسية لمدولة 3
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كسػػبب  لجناسيػػة الدوليػػة مػػث ،ـ المحكمػػة ايكتسػػي طابعػػا عامػػا بػػإبراـ معاهػػدة دوليػػة أو المصػػادقة عمػػ  نظػػا
 إلخضاع الرسيس لمقضاء الدولي الجناسي.  

ظػػاهرتيف مختمفتػػيف لمتنػػازؿ لغػػرض تحديػػد مػػدى قبػػوؿ التنػػازؿ الضػػمني مػػف ضػػروري التمييػػز بػػيف 
التػػي تحظػػ  بتأييػػد قػػوى نسػػبيا فػػي اعتبارهػػا كشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التنػػازؿ الضػػمني الضػػمني، تتمثػػؿ األولػػ  و 

لؾ التنازؿ عف طريؽ قيػاـ رسػيس الدولػة برفػر الػدعوى بنفسػ ، و هػذا ال يعتبػر بمثابػة حيث يشار فيزا إل  ذ
موافقػػة عمػػ  الواليػػة القضػػاسية لدولػػة المحكمػػة فحسػػب، بػػؿ يسػػتبعد كػػؿ ادعػػاء لمحصػػانة فيمػػا يتعمػػؽ بطمػػب 

 .1مضاد ذي صمة مباشرة بالقضية
ب فيزػػا دولػػة المسػؤوؿ مػػف دولػػة أجنبيػػة يمكػف أف يكػػوف التنػػازؿ ضػمنيا فػػي الحالػػة االفتراضػػية التػي تطمػػ و 

قطعػػا بالتنػػازؿ عػف الحصػػانة فيمػػا  ، يسػتتبرتنفيػذ تػػدابير إجراسيػػة جناسيػة معينػػة ضػػد ذلػؾ المسػػؤوؿ كاسػػتثناء
، فيمكف أف تفزـ هذ  النية ضمنا مف قػرار تتخػذ  سػمطة مختصػة بمقاضػاة رسػيس دولػة 2يتعمؽ بتمؾ التدابير

 .3اتزـ باخت سزا مث  سابؽ في الخارج الستعادة ممتمكات
فػػإف الحالػػة الثانيػػة تتعمػػؽ بنػػوع مػػف التنػػازؿ الضػػمني أكثػػر اثػػارة لمجػػدؿ ينشػػأ فػػي  ،عمػػ  النقػػيض مػػف ذلػػؾ 

ر بالضػرورة ، و الذي يسػتتبالحاالت التي يستنتج فيزا التنازؿ عف الحصانة مف مصادقة الدولة عم  اتفاقية
عمػ   ية قضاسية أخرى، ففػي قضػية بينوشػي جناسية في وال خضوع مسؤوليزا الحالييف أو السابقيف إلجراءات

سبيؿ المثاؿ كانػت مسػألة التنػازؿ تتمحػور حػوؿ تصػديؽ شػيمي عمػ  اتفاقيػة مناهضػة التعػذيب، و مػر ذلػؾ 
فزناؾ تردد في قبوؿ هذا الشكؿ مػف أشػكاؿ التنػازؿ الضػمني عػف الحصػانة، اسػتنادا إلػ  أف قبػوؿ االتفاقيػة 

 نػػوع مػػا مػػر محتػػوى االتفاقيػػة نافيػػةكػػؿ مػػا يفزػػـ منػػ  أف هػػذا التنػػازؿ نػػاجـ عػػف أف هػػذ  الحصػػانة سػػتكوف مت
دوف أف يرد ذلؾ في االتفاقية بصريح العبارة، و لقد خمصت محكمة العػدؿ الدوليػة فػي هػذا الوضػر إلػ  أف 
التصديؽ عم  اتفاقيات دولية بشػأف منػر الجػراسـ الخطيػرة و المعاقبػة عميزػا ال يػؤثر بػأي حػاؿ مػف األحػواؿ 

                                                             
مف  3/ؼ32و هذا حسب ما قضت ب  المادة  ،ال يجوز الدفر بالحصانة القضاسية ضد أي طمب عارض متعمؽ بالدعوى األصمية 1

مف اتفاقية فيينا  07، و نفس األمر قررت  المادة 1963مف اتفاقية فيينا لسنة  3/ؼ45، و كذلؾ المادة 1961اتفاقية فيينا لسنة 
 .1969لمبعثات الخاصة لعاـ 

 .223محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ، ص 
  المستفيد منزا عند نظر الدعوى أماـ المحكمة صانة يستنبط مف السموؾ الذي يأتيو بصورة عامة فإف التنازؿ الضمني عف الح

 المختصة سواء أكاف المستفيد مف الحصانة مدعيا في الدعوى أـ مدع  عمي  فيزا.
 .208-207عبد، المرجر السابؽ، ص راجر في ذلؾ: مصطف  سالـ 

 .289 297، ص 153حصانة مسؤولي الدولة مف الوالية القضاسية األجنبية، الفصؿ السابر، المرجر السابؽ، الفقرة  2

 .222، ص 257حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة 3
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لي العرفػػي، و بػذلؾ فػػإف المحكمػػة رفضػػت بشػػكؿ قػػاطر هػػذا عمػ  الحصػػانات المخولػػة بموجػػب القػػانوف الػػدو 
 .1النوع مف التنازؿ الموضوعي الذي أخذت ب  غالبية الموردات في قضية بينوشي 

كما يشكؿ الطابر االتفػاقي إلنشػاء المحػاكـ الجزاسيػة الدوليػة فػي نظػر بعػض الفقػ  بمثابػة  تنػازؿ مسػبقا مػف 
فالػػػدوؿ ، 2ة التػػػي يسػػػتفيد منزػػػا أعوانزػػػا فػػػي القػػػانوف الػػػدوليطػػػرؼ الػػػدوؿ عػػػف الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػ

األطػػػراؼ هػػػي التػػػي تسػػػري عميزػػػا قواعػػػد المحكمػػػة الجناسيػػػة الدوليػػػة، حيػػػث تعتبػػػر قػػػد تنازلػػػت صػػػراحة عػػػف 
و بالمقابػؿ تظػؿ حصػانة رؤسػاء الػدوؿ  ،حصانة رؤسػاسزا بمصػادقتزا عمػ  االتفاقيػة المنشػأة لزػذ  المحكمػة

تمػػس بػػرسيس  إجػػراءاتالقػػانوف الػػدولي و بالتػػالي ال يجػػوز أليػػة دولػػة أف تتخػػذ أي  مػػف القواعػػد العرفيػػة فػػي
 .3الدولة طالما كانت تمؾ الدولة غير موقعة عم  النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية

بشأف تضميف القػانوف االنجميػزي قواعػد  2001لقد تقرر ذلؾ أيضا بموجب القانوف االنجميزي الصادر سنة 
مة الجناسية الدولية، حيث نص عم  أف طمػب القػبض عمػ  أي شػخص يتمتػر بالحصػانة الدبموماسػية المحك

يػػتـ االلتػػزاـ بػػ  إذا كانػػت دولػػة هػػذا الشػػخص عضػػوا فػػي النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة، بينمػػا البػػد مػػف التنػػازؿ 
 .4الصريح عف الحصانة إذا كانت الدولة ليست طرفا في ذلؾ النظاـ

مػف حيػث الجزػة المختصػة بػ   اإلجػراءن  رغـ اخت ؼ الموقؼ الدولي بشػأف هػذا ننزي إل  القوؿ أ   
ة لمحاكمػة ممثمػي تفتح  المجاؿ أماـ الدولة المضػيف أو الشكؿ الذي يجب أف يصدر في ، إال أن  يعد وسيمة

ممػا يضػر حػدا ألي ،مف حكمزـ  أو عند االقتضػاء معػاقبتزـ عنػد التعسػؼ فػي اسػتعماؿ الحصػانة الدولة و 
و بػػذلؾ يعػػد أحسػػف و أكثػػر الحمػػوؿ نجاعػػة كونػػ  يمكػػف الضػػحايا مػػف الحصػػوؿ عمػػ   ،عسػػؼ يقػػر مسػػتقب ت

 حقزـ.
إال أف تحقػؽ نتاسجػ  ال يعػد مضػمونا ألنػ   المتعمػؽ بالتنػازؿ اإلجراءرغـ هذ  المزايا التي يتصؼ بزا هذا و 

يتوقؼ أساس عم  إرادة الدولة الموفدة، و نظرا لكوف هػذ  األخيػرة غيػر ممزمػة بالتنػازؿ كمػا أنزػا ليسػت لزػا 
و كػذا  ،مصمحة في أغمب الحاالت، مما يجعؿ المجوء لزػذا اإلجػراء أمػرا نػادرا خاصػة فػي القضػايا الخطيػرة

 شػػكؿ فػػي نفػػس الوقػػت مساسػػا بسػػيادتزاو ي ،كمػػة مبعوثيزػػا تسػػيء إلػػ  سػػمعتزانتيجػػة اعتقػػاد الػػدوؿ أف محا
 لة الموفدة و ليس فقط حؽ لزا. مما يقتضي ضرورة جعؿ التنازؿ عف الحصانة التزاما يقر عم  عاتؽ الدو 
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 نطاق الحصانة القضائية الجزائية من حيث الموضوع: المطمب الثالث

مف حيػث الموضػوع وفقػا لتبػايف الوضػر القػانوني لػرسيس القضاسية الجزاسية يختمؼ نطاؽ الحصانة  
ألجػػؿ ذلػػؾ فػػإف دراسػػة النطػػاؽ  العػػدـ، و أف الحصػػانة مرتبطػػة بوظيفػػة فػػي الوجػػود و، ذلػػؾ األجنبيػػةالدولػػة 

الػػػذي  األولػػػ  تتعمػػػؽ بػػػرسيس الدولػػػة المتقمػػػد لمنصػػػب ، ولمحصػػػانة تتطمػػػب اإلحاطػػػة بحػػػالتيف:  الموضػػػوعي
          تتطمبزػػػػػا ضػػػػػرورة تػػػػػوفير الحريػػػػػة التػػػػػي حكػػػػػـ ممارسػػػػػت  لمزامػػػػػ  الرساسػػػػػية مػػػػػف الحمايػػػػػة القانونيػػػػػة يسػػػػػتفيد ب

      االسػػػتق ؿ ألجػػػؿ ضػػػماف األداء الفعػػػاؿ لموظيفػػػة، ممػػػا يقتضػػػي تمتعػػػ  بحصػػػانة قضػػػاسية جزاسيػػػة كاممػػػة  و
 )الفرع األوؿ(. اإلجراسي عم  حد سواء الموضوعي و مطمقة في المظزريف و

الثانيػػػػة فػػػػتخص اخػػػػت ؼ الوضػػػػر بالنسػػػػبة لػػػػرسيس الدولػػػػة السػػػػابؽ، فبانتزػػػػاء مزامػػػػ  الوظيفيػػػػة تػػػػزوؿ أمػػػػا 
االعتبارات القانونية التي ينبني عميزا المركػز الجزاسػي الخػاص الػذي كػاف يتمتػر بػ  الػرسيس عنػدما كػاف فػي 

تشػػمؿ أعمالػػ  وظيفتػػ ، ممػػا يجعمػػ  يسػػتفيد مػػف حصػػانة نسػػبية فقػػط تختصػػر فػػي الحصػػانة الوظيفيػػة التػػي 
 (.الرسمية دوف تمؾ التي صدرت عن  خارج نطاؽ مزام  الرساسية )الفرع الثاني

  األجنبيةالفرع األول: الحصانة القضائية الجزائية الكاممة لرئيس الدولة 

دولي حصػػانة قضػػاسية جزاسيػػة بمقتضػػ  القػػانوف الػػ )المتقمػػد لمنصػػب (يكتسػػب رسػػيس الدولػػة األجنبية
القػانوني الػداخمي، فنظػرا لكونػ   تعتبػر امتػداد لمحمايػة الدسػتورية المقػررة لػ  بموجػب النظػاـ ،مطمقػة كاممػة و

تيػاز مركػػز  هػػذا هػو بحكػػـ ام ألعمػ  منصػػب فػي دولتػػ ، ولموظيفػة الرساسػػية بسػبب تقمػػد   األصػػيؿلممػارس ا
يف الػػػدوؿ، فػػػإف يعتبػػػر المرشػػػح األوؿ لتمثيػػػؿ دولتػػػ  بصػػػور مختمفػػػة فػػػي ع قتزػػػا الدوليػػػة لتحديػػػد مكانتزػػػا بػػػ

 الرسيس بذلؾ يستفيد مف حصانة قضاسية جزاسية تشكؿ حاجزا مطمقا ضد االختصاص القضاسي اإلقميمي.

تقييػػػد بزػػا، ألف الحصػػػانة بزػػػذا الوصػػؼ تعػػػد مظزػػر مػػػف مظػػػاهر  حيػػث يقػػػر عمػػ  جميػػػر الػػػدوؿ االلتػػزاـ و
لػػو كػػاف راجػػر ألسػػباب مشػػروعة  مػػف تػػـ فػػإف انتزاكزػػا تحػػت أي مبػػرر حتػػ  و السػػيادة الخارجيػػة لمدولػػة، و

، فيزػػدد بػػذلؾ حسػػف سػػير الع قػػات الموفػػدة شػػرعية، ألنػػ  يمػػس سػػيادة الدولػػة التصػػؿ داسمػػا بمفزػػـو يفإنػػ  
اسيػػة كاممػػة تمتػػد فػػي نطاقزػػا حصػػانة قضػػاسية جز  األجنبيػػةالدوليػػة، ألجػػؿ ذلػػؾ وجػػب أف يمػػنح لػػرسيس الدولػػة 

اإلجراميػػػة  عنػػػ  بمػػػا فيزػػػا تمػػػؾ الموصػػػوفة باألفعػػػاؿ التصػػػرفات الصػػػادرة لتشػػػمؿ جميػػػر األعمػػػاؿ و المػػػادي
ألجػػؿ ضػػماف االلتػػزاـ بزػػذ  القاعػػدة التػػي ال يػػرد عميزػػا أي اسػػتثناء مبػػدسيا  كػػذلؾ و و ،المنسػػوبة إليػػ  )أوال(

 وجب أف يمنح الرسيس حصانة مطمقة ضد جمير اإلجراءات مزما كانت طبيعتزا )ثانيا(.
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 القضائية الجزائية لرئيس الدولة ةأوال: امتداد النطاق المادي لمحصان

     يتمتػػر رسػػيس الدولػػة األجنبػػي بحصػػانة موضػػوعية تتسػػر فػػي نطاقزػػا المػػادي لتشػػمؿ جميػػر األعمػػاؿ
تصػرفات  الخاصػة  الوظيفيػة و أعمالػ أي دوف تمييػز بػيف  ،التصرفات الصادرة عن  مزمػا كانػت طبيعتزػا و

ال يحػػػد مػػػف إطػػػ ؽ هػػػذ  القاعػػػدة أي  ، و(1)ؿ منصػػػب الرساسػػػة هػػػو ال يػػػزاؿ يشػػػغ مادامػػػت وقعػػػت منػػػ  و
المجرمػػػة، فحصػػػانة الػػػرسيس تظػػػؿ مطمقػػػة إزاء مختمػػػؼ  األفعػػػاؿبارتكػػػاب  األمػػػرلػػػو تعمػػػؽ  اسػػػتثناء حتػػػ  و

 .(2) الجراسـ المرتكبة مف طرف  مزما كاف وصفزا وفقا لمقانوف الداخمي لمدولة

 الشاممة لجميع األعمال الصادرة عن الرئيس ميما كانت طبيعتيا الحصانة -1

 1أو عنػػد مػػرور  فػػي إقمػػيـ دولػػة أخػػرى أجنبيػػةيتمتػػر رسػػيس الدولػػة فػػي حػػاؿ وجػػود  فػػي إقمػػيـ دولػػة 
كػػذلؾ كرمػػز   وفقػػا لمعػػرؼ الػػدولي تتناسػػب مػػر وصػػف  كممثػػؿ إلرادة دولتػػ ، و ةامتيػػازات ثابتػػ بحصػػانات و

 اإلقميمػيف أشكاؿ الحصانات يتجم  في كون  معف  مف الخضوع لمقضػاء الجزاسػي أهـ شكؿ م ، ولسيادتزا
 .3، استنادا إل  مبدأ المساواة في السيادة2إعفاء كام 

كاممػة  الفق  الدولي يكاد يجمر عم  قاعدة عامة فحواها أف رسيس الدولة يتمتػر بحصػانة جزاسيػة مطمقػة و و
اجػد  عمػ  إقمػيـ ذلؾ في كؿ األحواؿ  ف  وج  لمتمييز بيف حالة تو  األجنبي، و سيفي مواجزة القضاء الجزا

  .4دى سػػمطات الدولػػة اإلقميميػػةو لكػػف بصػػورة معمومػػة لػػ بصػػفة رسػػمية أو بصػػفة خاصػػة، الدولػػة األجنبيػػة 

                                                             
أف يتمسؾ بزا في مواجزة قضاء جمير الدوؿ، فرسيس الدولة إذ يمكف ل  المطمقة  حيث تتميز حصانة الرسيس بحجيتزا العالمية و1

 د ، و بصفت  يترأس البعثة الخاصة.يتمتر بالحصانة القضاسية في إقميـ الدولة الثالثة كون  يمثؿ الدبموماسي األوؿ لب 
 .256محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ، ص -

 .122، ص كماؿ بياع خمؼ، المرجر السابؽ 2

 .156سمير عالية، المرجر السابؽ، ص  3

 .45عمي صادؽ ابو هيؼ، المرجر السابؽ، ص  4
ة، السنة الخامس عشر، العدد أنظر أيضا: عبد العزيز سرحاف، تقنيف أحكاـ القانوف الدولي العاـ، مجمة العمـو القانونية واالقتصادي

 .371. ص 1973الثاني، جامعة عيف شمس، مصر، 
 .65، ص 1975 مصر، دار النزضة العربية، د.ط، عبد العزيز محمد سرحاف، مبادئ القانوف الدولي العاـ، -

المتمثمة في اتفاقية فيينا لمع قات  ، والدوؿتعد االتفاقيات الدولية ذات الصمة المتعمقة باالمتيازات والحصانات المقررة لمبعوثي  * و
األساس القانوني لتبرير اإلجماع (،21/1)المادة  1969الخاصة لعاـ اتفاقية البعثات  (، و31/1)المادة  1961الدبموماسية لعاـ 

 1895لدولي لعاـ باإلضافة إل  ذلؾ نذكر المشروع الذي أعد  معزد القانوف ا الفقزي عم  قاعدة تمتر الرؤساء بالحصانة الكاممة، و
(، 19)المادة  1928الحصانة لعاـ  اتفاقية هافانا التي تتعمؽ بالتمثيؿ و من (، و 11)المادة 1929مشروع عاـ  من (، و 12)المادة 



130 
 

ة الرسػػمية إلػػػي ضػػماف أداء رسػػػيس الدولػػة مزامػػػ  القضػػػاسية الجزاسيػػة فػػػي حالػػة الزيػػػار حيػػث تسػػػتند الحصػػانة 
صػػػة فػػػ  يسػػػتند إلػػػ  اة الخلمعاممػػػة ذاتزػػػا حتػػػ  فػػػي حالػػػة الزيػػػار الػػػدوؿ األجنبيػػػة، أمػػػا تقريػػػر ا التمثيميػػػة فػػػي

حفاظ عم  حسف سير الع قات الدوليػة، فتمػنح ال، بؿ يمكف إرجاع  إل  مبررات أخرى ك1ضرورات وظيفية
 الحصانة هنا عم  سبيؿ المجاممة الدولية أو في إطار المعاممة بالمثؿ.

ة القضػػػاسية الجزاسيػػػة المعتػػػرؼ بزػػػا لػػػرسيس الدولػػػة بممارسػػػت  لموظيفػػػة بأنزػػػا بػػػذلؾ توصػػػؼ الحصػػػان
، فػػإذا مػػا تحقػػؽ السػػبب 2شػػاممة لكػػؿ األعمػػاؿ الصػػادرة عنػػ  خػػ ؿ الفتػػرة الرساسػػية حصػػانة قضػػاسية كاممػػة و

األعمػػاؿ التػػي  الدولػػة انصػػرؼ أثرهػػا ليشػػمؿ كافػػة التصػػرفات و أوهػػو ثبػػوت صػػفة الشػػخص  المنشػػئ لزػػا و
ا الشػػخص المسػػتفيد منزػػا المتمثػػؿ فػػي رسػػيس الدولػػة، دوف االعتػػداد بصػػفة هػػذ  األعمػػاؿ أو تكييفزػػا يقػػـو بزػػ
    ، الخارجػػة عػػف المزػػاـ الرسػػػمية 4، أعمػػاؿ الوظيفػػػة أو أعمالػػ  الخاصػػة، أي مزمػػا كانػػت طبيعتزػػا3القػػانوني

     لمقضػػاء عمومػػا بالنسػػبة لزػػذ بالتػػالي يكػػوف إعفػػاء رسػػيس الدولػػة مػػف الخضػػوع  متعمقػػة بالحيػػاة العاديػػة، و و
 .5صفت  الرسمية تمؾ عم  السواء، لعدـ إمكاف الفصؿ بيف صفت  الشخصية و و

عمػػ  هػػذا النحػػو اكتسػػبت الحصػػانة القضػػاسية صػػفة ذاتيػػة أو شخصػػية بحيػػث تنسػػب لمشػػخص متػػ  تثبػػت 
رفات السػػابقة أيضػػا لتغطػػي التصػػ الحصػػانة بػػذلؾ تمتػػد،6التػػي أجرهػػا األعمػػاؿصػػفت  دوف بحػػث فػػي ماهيػػة 

، فزػػي تصػػنؼ حسػػب طبيعتزػػا 7لفتػػرة الواليػػة الرساسػػية باعتبارهػػا وقعػػت مػػف رسػػيس الدولػػة بصػػفت  الشخصػػية
 الخاصة. األعماؿضمف داسرة 

ذلػػؾ حسػػب مػػا قررتػػ  محكمػػة  النطػػاؽ الموضػػوعي لمحصػػانة القضػػاسية محػػدد بشػػكؿ قػػاطر، وإف 
المتمثػػؿ فػػي "حكػػـ  خارجيػػة الكونغػػو الديمقراطيػػة، والعػػدؿ الدوليػػة بخصػػوص مسػػألة قانونيػػة متعمقػػة بػػوزير 

 أمػػػاـمػػػف خ لػػػ  الحصػػانة المطمقػػػة لممثمػػػي الدولػػػة كرسػػػت الػػػذي  ، و2002أيػػوال" الػػػذي صػػػدر فػػػي فبرايػػر 
هػذ   أفعم  رأس هؤالء يػأتي رسػيس الدولػة، حيػث أكػدت المحكمػة عمػ   القضاء الجناسي لمدوؿ األخرى، و
تمؾ التي تػتـ فػي إطػار  بيف تمؾ التصرفات التي ترتكب بشكؿ رسمي و الحصانة شاممة، ال تسمح بالتمييز

                                                                                                                                                                                              

مف بيف القوانيف التي أعطت لمدبموماسييف حصانة قضاسية جزاسية نذكر قانوف  كما أف تمؾ القاعدة قننتزا التشريعات الوطنية، و
 (.3(، والقانوف الجناسي الكوستاريكي )المادة 4(، قانوف اإلجراءات الجناسية الكوبي )المادة 61جراءات الجناسية النمساوي )المادة اإل
 .725، ص 2011محمد ص ح أبو رجب، المسؤولية الجناسية الدولية لمقادة، الطبعة األول ، دار تجميد كتب أحمد بكر، مصر،  

1
 Jean Salman, Manuel de droit diplomatique, op. cit, p 598. 

2
 Claude Albert Colliard, La convention de vienne sur les relation diplomatique, Annuaire français de 

droit international (A.F.D.I), 1961, p 32-33. 
 .51محمود السيد عمر التحيوي، المرجر السابؽ، ص  3

4
 Joe. Verhaeren , Mandat d’arrêt international et statut du ministre, Actualités  Français et droit 

international, (A.F.D.I) mai 2002, p2, in http://www.ridi.org/adi 
 .114خير الديف عبد المطيؼ محمد، المرجر السابؽ، ص  5

 .51، ص نفس التحيوي، المرجر  السيد عمرمحمود  6 

 .116، ص 137حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة  7

http://www.ridi.org/adi
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 أفتمػػؾ التػي مػػف الممكػػف  خػاص كمػػا ال يمكػػف التمييػز بػػيف التصػػرفات التػي وقعػػت قبػػؿ توليػ  المنصػػب، و
 .1يكوف قد قاـ بزا كوزير ممارس

الوظيفػة الرسػمية  إف كانػت أعمػاؿ أجنبيػة عػف ف  تؤثر طبيعة األعمػاؿ الصػادرة عػف رسػيس الدولػة حتػ  و
ألف تقريػػر الحصػانة فػي هػذ  الحالػة ال يزػػدؼ  ،عمػ  حقػ  فػي االسػتفادة مػػف حصػانة قضػاسية جزاسيػة كاممػة

تتمثػؿ  األساسػيةإنمػا تبقػ  الغايػة  إل  تجنب االختصػاص القضػاسي األجنبػي بتبريػر التصػرفات الخاصػة، و
ؿ المناسػب بمػا يػت ءـ مػر واجػب احتػراـ سػيادة في ضماف أداء رسيس الدولة لوظاسف  التمثيمية الدولية بالشػك

، فػػالعبرة بااثػػار التػػي قػػد تترتػػب عنػػد اتخػػاذ أي إجػػراء قضػػاسي ضػػد رسػػيس الدولػػة كالمسػػاس 2الدولػػة الموفػػدة
سػػواء تعمقػػت بمزامػػ   ،المتػػابر بشػػأنزا األعمػػاؿالعػػادي لوظاسفػػ  الرسػػمية بغػػض النظػػر عػػف  بالسػػير الحسػػف

 .3شخصيةالرسمية أو صدرت عن  بصفت  ال

أف أي اسػػتثناءات  اسيػػة األجنبيػػة هػػي القاعػػدة والػػدوؿ مػػف الواليػػة القضػػاسية الجز  فحصػػانة مسػػؤولي
تطمػػػب اإلثبػػػات، كمػػػا أف مسػػػؤولي الػػػدوؿ يتمتعػػػوف بالحصػػػانة الموضػػػوعية فيمػػػا يتعمػػػؽ بأفعػػػاؿ تػػػػـ منزػػػا ي

المخالفػػة  األفعػػاؿهػػي تشػػمؿ  تعتبػػر أفعػػاال لمدولػػة، و األفعػػاؿاالضػػط ع بزػػا بصػػفة رسػػمية، حيػػث أف هػػذ  
أف  إل  المسؤوؿ عمػ  حػد سػواء، و هذ  األفعاؿ تعزى إل  الدوؿ و ة لمسمطة، واألفعاؿ المتجاوز  لمقانوف و

سػؤوؿ يتمتػر بالحصػانة معيار إسناد المسؤولية إل  الدولة عف فعؿ غير مشروع يحػدد أيضػا مػا إذا كػاف الم
عػػف لصػػدد يحػػدد جػػود أسػػباب موضػػوعية لمتمييػػز فػػي هػػذا انطػػاؽ تمػػؾ الحصػػانة نظػػرا لعػػدـ و فالموضػػوعية، 

الحصػػانة الموضػوعية لمسػػؤولي الػػدوؿ    طريػؽ اسػػتخداـ معيػػار إسػناد التصػػرؼ ألغػػراض مسػؤولية الػػدوؿ، و
 .4كذلؾ المسؤولية الجناسية الفردية عف التصرؼ نفس  و و بذلؾ يتـ إثارة مسؤولية الدوؿ

 أجنبيػػةالتػػي يضػػطمر بزػػا المسػػؤوؿ فػػي الدولػػة عمػػ  إقمػػيـ دولػػة  األعمػػاؿألجػػؿ تحديػػد مػػا إذا كانػػت 
يتمثػؿ فيمػا  األهميػةتعتبر مشمولة بالحصانة مف حيث الموضوع، يجب التحقؽ مػف مػدى تػوافر شػرط بػال  

بمزػػاـ رسػػمية فػػي إقميمزػػا، كمػػا  أجنبيػػةإذا كانػػت الدولػػة اإلقميميػػة وافقػػت عمػػ  اضػػط ع هيسػػة تابعػػة لدولػػة 
                                                             

راجر: محمد عبد المطمب الخشف، المرجر  2002لمتفصيؿ أكثر حوؿ "حكـ أيوال" الصادر عف محكمة العدؿ الدولية في فبراي  1
 .287-285 ص.السابؽ، ص

في ذلؾ  فالحصانة بالنسبة لألعماؿ األجنبية عف الوظيفية تمتمس مبرراتزا كذلؾ مف ضرورة ضماف األداء الفعاؿ لموظيفة الدولية، و 2
الذي أخذ بفكرة أف رؤساء الدوؿ ال يتمتعوف باإلعفاء مف القضاء  ما يحمؿ الحجة الكافية ألجؿ استبعاد رأي االتجا  المعارض و

ال  الناتجة عف أعماؿ تتصؿ بحياتزـ الخاصة، ألف عرض هذ  األعماؿ عم  القضاء ال يمس سيادة دولتزـ  وبالنسبة لممنازعات 
 ذلؾ في المساسؿ المدنية عم  وج  خاص. مصالحزا في شيء، و

 .114خير الديف عبد المطيؼ محمد، المرجر السابؽ، ص  -
 .57، ص2008الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  ار الفكرمحمد سعيد عبد الرحماف، الحكـ القضاسي، الطبعة األول ، د -

3
Sylvain Métille, op. cit. p 48. 

 .285، ص 108حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية األجنبية، الفصؿ السابر، المرجر السابؽ، الفقرة  4
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لقػػوؿ بػػأف الحصػػانة مػػف حيػػث الموضػػوع ال تشػػمؿ األعمػػاؿ التػػي تشػػكؿ انتزاكػػا جسػػيما ذهػػب الػػبعض إلػػ  ا
 .1مف قبيؿ التخريب أو االختطاؼ أخرىلمسيادة اإلقميمية لدولة 

    غيػر مشػروعةال األفعػاؿي هػذا الصػدد، يثػار التسػاؤؿ حػوؿ مػدى إمكانيػة األخػذ بزػذا الػرأي ألجػؿ اسػتثناء ف
ؽ الموضوعي لمحصانة القضػاسية الجزاسيػة لػرسيس الدولػة، هػذا مػا سػنحاوؿ الموصوفة بالجسامة مف النطا و

اإلجابػػة عميػػ  مػػف خػػ ؿ دراسػػتنا لنطػػاؽ الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة إزاء الجػػراسـ المرتكبػػة مػػف قبػػؿ رسػػيس 
 الدولة.

 الحصانة المطمقة إزاء مختمف الجرائم المرتكبة من الرئيس ميما كان وصفيا -2

الغالػػب فػػي الفقػػ  الػػدولي إلػػ  التأكيػػد عمػػ  مػػنح الدبموماسػػييف حصػػانة قضػػاسية مطمقػػة يتجػػ  الػػرأي 
مزـ فػي الدولػة المسػتقبمة سػواء عف جمير الجراسـ التي ترتكب مف قب، 2حياؿ الجزاء ال يرد عميزا أي استثناء

 ، وذلػػػؾ بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف نػػػوع3كانػػػت أثنػػػاء ممارسػػػة الوظػػػاسؼ أـ خػػػارج إطػػػار ممارسػػػة هػػػذ  الوظػػػاسؼ
ريمػة، سػػواء كانػت جنايػػة أو جنحػػة أو مخالفػة، أو كانػػت مػف الجػػراسـ الخطػػرة أو العاديػة، أو مػػف الجػػراسـ الج

و وقعػت بمحػض إرادة الشػخص لصػالحزا أ زػا مرتكبػة باسػـ الدولػة وبغػض النظػر عػف كون المتمبس بزا، و
عػػػدة الحصػػػانة تتصػػػؼ بػػػذلؾ قا ، و4المسػػػتفيد مػػػف الحصػػػانة تحقيقػػػا ألغػػػراض تتعمػػػؽ بمصػػػمحت  الخاصػػػة

اسػػػتثناء بسػػػبب  أيال تػػػرد عميزػػػا  القضػػػاسية الجزاسيػػػة لرؤسػػػاء الػػػدوؿ فػػػي القػػػانوف الػػػدولي بكونزػػػا مطمقػػػة، و
 .5خطورة الجريمة المرتكبة

فمقػػػد أكػػػد القػػػانوف الػػػدولي الك سػػػيكي عمػػػ  إعفػػػاء رؤسػػػاء الػػػدوؿ بشػػػكؿ مطمػػػؽ مػػػف المثػػػوؿ أمػػػاـ الجزػػػات 
 .6البسيطة الجراسـ دوف أي تمييز بيف الخطيرة منزا و القضاسية األجنبية المختصة بالنسبة لكؿ

                                                             
 .142، ص 163حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة  1

 .688، ص 2008وليد بيطار، القانوف الدولي العاـ، الطبعة األول ، المؤسسة الجامعية لمدارسات والنشر والتوزير، بيروت، لبناف،  2

 .266، ص 2007، تاريخزا، قواعدها، أصولزا، رضا مزني، الع قات الدبموماسية والقنصمية 3

 .192سزيؿ حسيف الفت وي، الدبموماسية بيف النظرية والتطبيؽ، المرجر السابؽ، ص  4

بشأف مسألة حصانات رؤساء الدوؿ األجنبية بموجب  2001بناء عم  ما تخذ  معزد القانوف الدولي في قرار  الصادر في باريس  5
الدولة يتمتر بالحصانة مف الوالية القضاسية الجناسية أماـ محاكـ الدوؿ األجنبية عف أي جريمة يكوف قد من ، فإف رسيس  2المادة 

 يكتسي هذا الحكـ أهمية خاصة إذ يعتمد وصفا قاسما بذات  لحصانة رؤساء الدوؿ. ارتكبزا، بصرؼ النظر عف خطورتزا، و
 .120، ص 140، الفقرة جنبية، المرجر نفس اسية الجناسية األ* حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القض

 .58صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص  6
 داخمي.و ال يقصد بالجراسـ الخطرة: تمؾ الجراسـ المضرة بالمصمحة العامة، وتتمثؿ عادة في الجراسـ الماسة بأمف الدولة الخارجي -
 .221سزيؿ حسيف الفت وي، الحصانة الدبموماسية لممبعوث الدبموماسي، المرجر السابؽ، ص  -
عم  الرغـ مف خطورة هذ  الجراسـ بالنظر إل  اإلضرار التي تمحقزا بكياف الدولة، إال أف العرؼ الدولي قد استقر عم  عدـ إخضاع  و

 ص محاكـ الدولة المستقبمة في حالة ارتكاب أي منزا.في مقدمتزـ رسيس الدولة الختصا الدبموماسييف و
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يخضػػػر  أففػػإذا ارتكػػب رسػػػيس دولػػة أجنبيػػػة جػػراسـ توصػػػؼ بالجنايػػات أو الجػػػنح أو المخالفػػات، فػػػ  يمكػػف 
، كمػا ال يجػوز لزػا األجنبيػةال تطبؽ عمي  قواعد اإلجػراءات الجزاسيػة لمػدوؿ  و ،تحت طاسمة قانوف العقوبات

 .1خارج عند عودت  إل  دولت العما ارتكب  مف جراسـ في المطالبة بمحاكمت  

يبػرر أصػحاب هػذا االتجػػا  رأيزػـ، انط قػا مػػف أنػ  إذا جػاز لمسػمطات اإلقميميػػة أف تتخػذ ضػد الدبموماسػػييف 
أيػا مػف التعقيبػات القانونيػة التػي تجػري عػادة  ،االشػتبا  فػي ارتكابػ  لزػا أوفي حالة وقوع جريمة مػف أحػدهـ 

لمػػا أمكػػنزـ أف يحتفظػػوا باسػػتق لزـ فػػي القيػػاـ  القػػوانيف الداخميػػة ألصػػبحوا تحػػت رحمتزػػا، و فػػي حالػػة خػػرؽ
ف تنتزػؾ بػدعوى التحػري عػف الجػراسـ التػي قػد أسػرار حكومػاتزـ التػي تكػوف عرضػة ألبمزػامزـ، فضػ  عػف 

اـ مػنزـ، بسػبب القضاء الجناسي قد تكوف وسيمة لمتشػزير بزػـ أو ل نتقػ أماـتنسب إليزـ، كما أف محاكمتزـ 
 .2نشاطزـ في الدفاع عف مصالح دولزـ اتجا  الدولة األجنبية

فنظرا لتداخؿ االعتبارات السياسية باالعتبػارات القانونيػة فػي مجػاؿ الحصػانة القضػاسية، فإنزػا غالبػا 
 يغمػب تػأثير االعتبػارات السياسػية فيزػا، لػذا فزػي تنتزػي فػي كثيػر مػف ما تكوف مرتبطة بكؿ مػف النػوعيف و

بػػذلؾ فإنػػ  ال يمكػػف لألسػػاس القػػانوني وحػػد  التفسػػير بشػػكؿ كػػاؼ ظػػاهرة ، 3نتيجػػة لظػػروؼ سياسػػية األحػواؿ
ظػاـ قػانوني فاألساس أو االعتبار السياسي وحد  يسػمح بتفسػير وجػود قاعػدة قانونيػة فػي ن ،منح الحصانات

يسػػػتند إليزػػػا لمػػػنح الحػػػؽ فػػػي  أفالتػػػي يمكػػػف  األسػػػباب، أي قػػػادر عمػػػ  تقػػػديـ 4فػػػي مرحمػػػة معينػػػة معػػػيف و
الحؽ فيزا حسب مػا تقتضػي  ضػرورة الحفػاظ  إسقاطسمب أو  أومقابؿ حجب الأو ب ،االستفادة مف الحصانة

   .األجنبيةعم  المصالح العميا لمدولة 

تحديػػػد النطػػػاؽ الموضػػػوعي لمحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة مػػػف حيػػػث الجػػػراسـ، لػػػـ يكػػػف محػػػؿ اتفػػػاؽ بػػػيف إف 
نفػػس الوضػػر تقػػرر بدرجػػة  و ،خاصػػة فػػي ظػػؿ التطػػور الػػذي شػػزد  القػػانوف الػػدولي ، و5زيػػةاالتجاهػػات الفق

                                                             
 .49-48حسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص  1

 بعة الثانية، دار العمـ لمم ييفاالمتيازات الدبموماسية، الط نظاـ الحصانات و تطورها و عمي حسيف الشامي، الدبموماسية، نشأتزا و 2
 .548، ص 1994بيروت، لبناف، 

 .311عمر التحيوي، المرجر السابؽ، ص محمود السيد  3

4 Michel Cosnard, La soumission des états aux tribunaux internes : face à la théorie des immunités des 

des états, pédone, paris, 1996.pp. 61-62. 
الدولة، إال أن  بالمقابؿ ظزر اتجا  معارض عم  الرغـ مف اإلجماع الفقزي حوؿ تقرير الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة لرسيس 5

الجراسـ الخطرة أو الجسيمة، حيث يعتبر ذلؾ بمثابة معيار  يدعوا إل  تقييد هذ  الحصانة انط قا مف التمييز بيف الجراسـ البسيطة و
تعمؽ األمر بارتكاب صة إذا خا وتزا القضاسية، ما يخرج عف والي ألجؿ تقرير ما ينبغي أف يكوف خاضعا لسمطاف الدولة القضاسي، و

قياسا عمي  بالنسبة لرؤساء  لمتفصيؿ أكثر بشأف مسألة تقييد الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة لممبعوثيف الدبموماسييف وجراسـ دولية. 
 .144فاضؿ زكي محمد، المرجر السابؽ، ص . 107-103: رحاب شادية، المرجر السابؽ، ص الدوؿ راجر

 1965القاهرة، مصر، لسنة  ،21صانة القضاسية لممبعوثيف الدبموماسييف، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، المجمد عاسشة راتب، الح
 .253عبد العزيز بف عبد الرحماف العبيكاف، المرجر السابؽ، ص . 113الرحماف، المرجر السابؽ، ص  محمد سعيد عبد. 91ص 
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قػؿ عمػ  مسػتوى الممارسػة القضػاسية لمػدوؿ التػي لػـ تكػف مسػتقرة إلػ  حػد مػا إزاء تقريػر حػؽ االسػتفادة مػف أ
بعػػػض ، إذ شػػػزد العمػػػؿ الػػػدولي تسػػػجيؿ 1الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة المطمقػػػة لػػػرسيس الدولػػػة فػػػي الوظيفػػػة

المتفرقػة المتعمقػة بمتابعػة الرؤسػاء عػف جػراسـ الخطػرة، )لكنزػا تػرتبط فػي مجممزػا برؤسػاء  الحاالت القميمة و
يبقػػ  االتجػػا  الغالػب بالنسػػبة لمجزػػات القضػػاسية الوطنيػة يتمثػػؿ فػػي التأكيػد عمػػ  تمتػػر رسػػيس  ، و2السػابقيف(
تحريػػؾ  األحػػواؿ، فػػ  يمكػػف بػػأي حػػاؿ مػػف المتقمػػد لمنصػػب  بحصػػانة قضػػاسية جزاسيػػة مطمقػػة األجنبػػيالدولػػة 

 .  3خطورة الجراسـ المنسوبة إلي  إجراءات المتابعة ضد ، مزما كانت طبيعة و

في ذلؾ يرجر إل  أف العديد مف الدوؿ ترى أف العقاب عمػ  الجػراسـ الداخميػة أو الدوليػة  األساس و
بػػأف يمػػارس اختصاصػػ  عمػػ   مػػف ثػػـ ال تسػػمح لمقضػػاء الػػدولي يخضػػر ل ختصػػاص الجنػػاسي الػػوطني، و

القضػاء الػوطني عمػ  القضػاء األجنبػي أو  أسػبقيةبذلؾ تقر الدوؿ مبػدأ  موافقتزا، وبمرتكب تمؾ الجراسـ إال 
 .4الدولي عم  حد سواء

عمػػ  أف الحصػػانة تشػػكؿ  2002فيفػػري  14أكػػدت محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي قرارهػػا الصػػادر بتػػاريا  كمػػا 
فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بأحػػد كبػػار مسػػؤولي الػػدوؿ  األجنبيػػةيػػة القضػػاسية الجناسيػػة عاسقػػا يحػػوؿ دوف ممارسػػة الوال

 .5الحالييف، بصرؼ النظر عف خطورة الجريمة التي يشتب  بأف المسؤوؿ ارتكبزا
                                                             

الجزاسية المطمقة لرسيس الدولة نتيجة بروز المسؤولية الجناسية عف الجراسـ الدولية، خاصة االتجا  نحو تقرير تراجر مبدأ الحصانة 1
هذا ما سنتطرؽ  بإنشاء المحاكـ الجناسية الدولية المختمفة لمحاكمة مرتكبي الجراسـ الخطيرة الماسة بأمف وس مة المجتمر الدولي، )و

 .167-168بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص الحقا(، ل  

ذلؾ بسبب العواقب  الدوؿ في غالب تعزؼ عف متابعة الرسيس حت  في حالة ارتكاب  لجراسـ خطرة عم  غرار الجراسـ الدولية، وف 2
، وكذلؾ أهمزا االمتناع الدوؿ عف تسميـ الرسيس المتزـ ال جئ إليزا التي تنجر عف متابعة في ظؿ اإلشكاالت التي تفترض تفعيمزا، و

قابمة لمتحقؽ مقابؿ أف تتناسب  تبق  فكرة متابعة الرؤساء أماـ المحاكـ األجنبية قاسمة و ، ونازؿ عف حصانة رسيسزارفض الدولة الت
بدولة بنما  1989في هذا الصدد نذكر كمثاؿ ما قامت ب  السطات األمريكية في ديسمبر  ، وتبارات متطمبات السياسة العاميةمر اع

ترجيم  لممثوؿ أماـ القضاء األمريكي لمحاكمت ، حيث حكـ عمي  بعقوبة  اؿ )مانويؿ نورييجا(، وإذ عمدت إل  اعتقاؿ رسيسزا الجنر 
 .304محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ، ص  -سنة 30السجف لمدة 

لجناسية الداسرة مف بيف الممارسات القضاسية التي أكدت عم  مبدأ الحصانة المطمقة لرسيس الدولة األجنبية نذكر ما قضت ب  ا و 3 
أصدرت  2001ماي  13بمحكمة النقض الفرنسية في قضية 'لوكيربي' المرفوعة ضد الرسيس الميبي )معمر القذافي(، حيث أن  بتاريا 

 لمعرؼ الدولي المتعمؽ بالحصانات.قرارها باستحالة محاكمة رسيس الدولة في الوظيفة تطبيقا 
-Jean  François Roulote, La coutume du droit international pénal et l’affaire « Kadhafi » ,Dalloz, 2001 

P 2631. 

ي إجراء لمحاكمة الرسيس الزيمبابوي )روبرت موجابي( إزاء ى المحاكـ األمريكية برفض اتخاذ أقضت أيضا إحد 2001في عاـ  و
سا لدولة أجنبية يخوؿ ل  القانوف الدولي حصانة ضد المحاكـ أماـ ذلؾ استنادا إل  كون  رسي الجراسـ المرتكبة في حؽ مواطني ، و

 القضاء الوطني.
 .727محمد ص ح أبو رجب، المرجر السابؽ، ص 

 .200أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ، ص 4

 .29-28عبد المنعـ القاضي، المرجر السابؽ، ص 5
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المتقمػػػد لمنصػػػب  يسػػػتفيد مػػػف  األجنبػػػينخمػػػص إلػػػ  أف رسػػػيس الدولػػػة بنػػػاء عمػػػ  مػػػا سػػػبؽ عرضػػػ    
ذات الصػمة بمزامػ  الرسػمية، كمػا تمػنح لػ  حصػانة شخصػػية  األعمػاؿشػاممة لكػؿ  وحصػانة وظيفػة داسمػة 

بػػذلؾ فػػإف النطػػاؽ الموضػػوعي لمحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة  تتسػػر فػػي نطاقزػػا لتغطػػي أعمالػػ  الخاصػػة، و
التصػػرفات الصػػادرة عنػػ  مزمػػا كانػػت  و األعمػػاؿفػػي الوظيفػػة يمتػػد ليشػػمؿ جميػػر  األجنبيػػةلػػرسيس الدولػػة 

        رتكبػػػة مػػػف طرفػػػ  مزمػػػا بمغػػػت جسػػػامتزاثني مػػػف ذلػػػؾ حتػػػ  األفعػػػاؿ المجرمػػػة المطبيعتزػػػا، حيػػػث ال تسػػػت
بػػػػؿ تشػػػػمؿ حتػػػػ  الجوانػػػػب اإلجراسيػػػػة  ،تختصػػػػر فػػػػي الحصػػػػانة الموضػػػػوعية فحسػػػػبحصػػػػانة الػػػػرسيس ال  و

تسػتمر  و ،المرتبطة بتمؾ الحصػانة، فتمنػر جزػات القضػاء األجنبػي مػف اتخػاذ أي إجػراء ضػد رسػيس الدولػة
 ء الرسيس في منصب .قاسمة ببقا هذ  الحصانة

 ثانيا: اآلثار اإلجرائية لمحصانة القضائية الجزائية لرئيس الدولة في مواجية القضاء الجنائي األجنبي
المطمقػة الممنوحػة لػرسيس الدولػة األجنبػي الشػاغؿ  يترتب عف الحصانة القضاسية الجزاسية الكاممػة و

لمنصب  آثار إجراسية واسعة النطاؽ عم  درجة بالغة األهمية، حيث أنزػا تجعػؿ الجزػات القضػاسية األجنبيػة 
أي إجػػراء مزمػػا كانػػت طبيعتػػ  ضػػد الػػرسيس، فالحصػػانة القضػػاسية مػػف حيػػث الموضػػوع  اتخػػاذعػػاجزة عػػف 

فكمبػػدأ عػػاـ يتمتػػر رسػػيس نبيػػة لواليتزػػا القضػػاسية الجناسيػػة، لدولػػة األجتشػػكؿ حػػاجز إجراسػػي يعيػػؽ ممارسػػة ا
الدولة األجنبي بحصانة إجراسية ضد جمير اإلجراءات القضاسية المحتمؿ أف تصػدر عػف الجزػات القضػاسية 

 .(1)األجنبية
شػػكؿ مػػف  أيبػػالنظر إلػػ  خطػػورة مفزػػـو الجريمػػة الدوليػػة الموجبػػة لمعقػػاب فزػػي تتنػػاف  مػػر  لكػػف و

الػػذي قػػد يحػػد مػػف الحصػػانة  األمػػرالحصػػانة التػػي تحمػػي الرؤسػػاء خمػػؼ سػػتار مناصػػبزـ الرسػػمية،  كاؿأشػػ
ألجػػؿ  تحقيػػؽ االسػػتثناء عػػف الحصػػانة القضػػاسية  اإلجراسيػػة لصػػالح انعقػػاد االختصػػاص لمقضػػاء الػػدولي، و

ة الجزاسيػة قضػاسيكاف البد مف استناد إل  أساس قانوني يسمو عمػ  القاعػدة العرفيػة التػي تكػرس الحصػانة ال
 .(2)مثؿ في القواعد اامرة، التي تنص عم  حظر ارتكاب الجراسـ الدوليةتالذي ي المطمقة لرسيس الدولة، و

 حصانة رئيس الدولة األجنبي ضد جميع اإلجراءات القضائية الجزائية -0
تحريػؾ إجػراءات تزدؼ الحصانة القضاسية الجزاسية مبدسيا إل  منػر الجزػات القضػاسية األجنبيػة مػف 

 بػذلؾ فزػي تتعػارض مػف ناحيػة أولػ  مػر جميػر اإلجػراءات القضػاسية المتابعة الجزاسية ضد رسيس الدولة، و
تحريػػؾ المتابعػػة القضػػاسية، عمػػ  غػػرار إجػػراءات التحقػػؽ مػػف تواجػػد  تطمبزػػاالجزاسيػػة األوليػػة السػػابقة التػػي ت

 .1القضاسيالتحقؽ مف انعقاد االختصاص  المتزـ عم  إقميـ الدولة، و

                                                             
 .62السابؽ، ص  ي القانوف الدستوري، المرجرالقانوف الدولي وف صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في 1
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وف الػػذي عمػػ  أساسػػ  تكػػ يتمتػػر رسػػيس الدولػػة أثنػػاء ممارسػػة وظاسفػػ  بمركػػز جزاسػػي متميػػز، وحيػػث 
، حيػث ال يمكػف القػػبض 1ال يمكػػف أف يكػوف عرضػة لمتفتػيش و توقيفػ ، وذاتػ  مصػونة فػ  يجػوز احتجػاز  أ

زػؾ الحصػانة الشخصػية عمي  الرتكاب  عمػ  يػدخؿ تحػت طاسمػة قػانوف العقوبػات، ألف مثػؿ هػذا اإلجػراء ينت
الدولػػة مػػف بػاب أولػػ  ال يمكػف أف ترفػر الػػدعوى العموميػة عمػػ  رسػيس الدولػة أمػػاـ محػاكـ  لػرسيس الدولػة، و

مية ف يتصػػؼ كمػػدع  عميػ  فػػي قضػػية ترفػر ضػػد  بصػػفت  الرسػػ، فػػ  يجػوز أ2التػي ارتكػػب فيزػػا هػذا العمػػؿ
 .3اكـ الجزاسيةيضا بأداء الشزادة أماـ المحهو غير ممـز أ كممثؿ لدولت ، و

تنػػػاف  مػػػر ممارسػػػة قضػػػاسية ضػػػد ممثمػػػي الػػػدوؿ األجنبيػػػة تمبػػػادرة الجزػػػات القضػػػاسية بػػػإجراءات ف 
لػو لػـ يػتـ تنفيػذها  مستقرة فػي القػانوف الدبموماسػي منػذ زمػف بعيػد فػي مجػاؿ الحصػانة القضػاسية الجزاسيػة، و

عف طريؽ تدابير القوة، ألف مبررات هذ  الحصانة تقتضي االعتراؼ بزا مسبقا منذ المحظة التي قػد يترتػب 
ت قػػد فػػي الحالػػة العكسػػية، فمجػػرد التزديػػد بزػػذ  اإلجػػراءا مػػاأالقضػػاء عمػػ  مبػػررات وجودهػػا،  إنكارهػػاعمػػ  

 .4طبيعة وظاسف  قد تتطمب ذلؾ ل  إقميـ األجنبي، مر أفيحوؿ دوف تنقؿ ممثؿ الدولة إ
يمتػػـز القاضػي فػػي مواجزػة هػػذا المبػدأ القػػانوني المتعمػؽ بالحصػػانة بػإع ف عػػدـ  األسػاسعمػ  هػػذا 

تتمثػػػؿ فػػػي إعفػػػاء المسػػتفيد منزػػػا مػػػف الخضػػػوع كميػػػة بػػذلؾ  فالحصػػػانة ، 5المػػػادي اختصاصػػ  الشخصػػػي و
 .6جنبي عمف يتمتر بالحصانة اإلجراسيةلإلجراءات الجزاسية، فزي تؤدي إل  انحسار والية القضاء األ

تنفػػي المسػػؤولية  ليسػػت دفعػػا موضػػوعيا ألنزػػا ال فػػي هػػذا الصػػدد تعتبػػر الحصػػانة القضػػاسية دفعػػا إجراسيػػا و
ال تنػػػزع عػػػف الفعػػػؿ المنسػػػوب إليػػػ  صػػػفة التجػػػريـ، أي أف فعػػػؿ رسػػػيس الدولػػػة ال  اسيػػػة لػػػرسيس الدولػػػة، والجز 

 .7ال تتوفر ل  المشروعية يصبح مباحا و
ف هنػػاؾ مجموعػػة مػػف االعتبػػارات ينبغػػي األخػػذ بزػػا عنػػد ط قػػا مػػف ذلػػؾ يػػرى جانػػب مػػف الفقػػ  أان

التػػي منزػا قيػاـ مسػػؤولية الدولػة بػدفر التعويضػات ال زمػػة إلصػ ح مػا ارتكبػػ   تقريػر الحصػانة اإلجراسيػة، و

                                                             
مف اتفاقية البعثات الخاصة لعاـ  29حرمة الشخصية لرؤساء الدوؿ حؽ مكفوؿ بموجب أحكاـ القانوف الدولي، فحسب المادة الف 1

مة شخصية ضد أشكاؿ التوقيؼ أو حر  الذي يتمثؿ في العادة في رسيس الدولة، لدي  حصانة، و فإف رسيس البعثة الخاصة و 1969
 .1961مف اتفاقية فيينا لمع قات الدبموماسية لعاـ  29هذا ما تأكد أيضا بموجب المادة  الحبس، و

 .282، ص بد المطمب الخشف، المرجر السابؽمحمد ع 2

 .28عبد المنعـ القاضي، المرجر السابؽ، ص  3

 .62القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في  4
5
Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, op. cit, p-678. 

Michel Cosnard, La soumission des états aux tribunaux internes : face à la théorie des immunités des 

états, Op. cit, pp- 49-51. 
 .114، ص إلزاـ محمد حسف عاقؿ، المرجر السابؽ 6

 البحثة لمحصانة القضاسية الجزاسيةعم  الطبيعة اإلجراسية  2002فيفري  14حيث أكدت محكمة العدؿ الدولية في قرارها الصادر في  7
انية المتابعة القضاسية اتجا  توقؼ فقط إمك وضوع، فالحصانة القضاسية الجزاسيةالتي تتصؿ بالمو اخت فزا عف المسؤولية الجزاسية 

 التي يمكف إثارتزا في أوضاع قانونية معينة. ا ال تعفي  مف المسؤولية الجزاسيةرسيس الدولة األجنبي طيمة مدة أداس  لوظاسف ، إال أنز
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 اإلجراميػة الموجبػة لمتعػويضعمػاؿ يكوف مف حػؽ الدولػة المضػيفة التػي وقعػت عمػ  إقميمزػا األ و ،1الرسيس
 2مثػؿ قطػر الع قػات الدبموماسػية ،عم  الوفاء بزذا االلتزاـ األول أف تتخذ اإلجراءات التي قد تحمؿ الدولة 

إضػػافة إلػػ  حػػؽ الدولػػة المسػػتقبمة فػػي اعتبػػار رسػػيس الدولػػة بسػػبب مخالفتػػ  لقوانينزػػا شػػخص غيػػر مرغػػوب 
، حيػث يجػوز لسػمطات 3سػيادتزا مػف أيػة جزػة تزػددها ولػة وتبرير ذلػؾ هػو المحافظػة عمػ  أمػف الد في ، و

ف تكمؼ رسػيس الدولػة األجنبػي بتػرؾ اإلقمػيـ، فػإف لػـ يمتثػؿ جػاز إبعػاد  إلػ  زا أالدولة التي يوجد عم  إقميم
فػػػي الحػػػاالت القصػػػوى تحػػػت الحجػػػز إلجبػػػار  عمػػػ   حػػػدودها، كمػػػا يمكػػػف لزػػػا أف تضػػػع  تحػػػت المراقبػػػة، و

 .4مغادرة اإلقميـ
أيػػػة إجػػػراءات يكػػػوف الغػػػرض منزػػػا تسػػػميـ رسػػػيس الدولػػػة اتخػػػاذ  مقابػػػؿ تمتػػػـز جميػػػر الػػػدوؿ بامتنػػػاع عػػػفالب و

 سـ ارتكبزػا عمػ  إقمػيـ هػذ  الدولػػةخػرى بقصػد محاكمتػ  عػف جػراالمتواجػد عمػ  أراضػيزا إلػ  دولػة أ األجنبػي
 .5ألن  ال يخضر لقضاء أي مف الدولتيف

ال  و ،لصػػيقة بشػػخص رسػػيس الدولػػة مػػا بقػػي فػػي منصػػب عمػػ  اعتبػػار أف الحصػػانة اإلجراسيػػة تبقػػ  
الػػنظـ الداخميػػة لرفػػر  أوتػػزوؿ عنػػ  إال بعػػد أف يتركػػ ، أو وفقػػا لإلجػػراءات المنصػػوص عميزػػا فػػي الدسػػتور 

بما أف هذ  الحصانة قد شرعت لتمنر الدولة األجنبية مف اتخاذ أية إجراءات جناسيػة فػي حػؽ  و ،6الحصانة

                                                             
 .301سموحي فوؽ العادة، المرجر السابؽ، ص  1
جانب ورثة طالب جامعي قتؿ في هجـو انتحاري بالقنابؿ في  بعض مسؤوليزا مف مثاؿ ذلؾ دعوى التعويض المرفوعة ضد إيراف و و

إسراسيؿ، حيث خمصت المحكمة االبتداسية االتحادية في الواليات المتحدة إل  أف الدفر بحصانة رسيس الدولة غير متاح في الدعاوى 
 جنبية.المرفوعة عم  بمبدأ استثناء اإلرهاب الذي ترعا  الدوؿ مف قانوف الحصانات السيادية األ

 .128، ص 150حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة  -

 .64القنصمية، المرجر السابؽ، ص  عبد العزيز محمد سرحاف، قانوف الع قات الدبموماسية و 2

 .22محمد عبد اهلل محمد المؤيد، المرجر السابؽ، ص  3
 .325، ص 2004القانوف الجناسي الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الشروؽ، القاهرة، مصر، أحمد فتحي سرور،  -

 .492محمد سامي عبد الحميد، المرجر السابؽ، ص  4 
حيث تعتبر محكمة العدؿ الدولية أف حصانة رسيس الدولة مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية تحوؿ فقط دوف اتخاذ إجراءات  -

ف تشكؿ عاسؽ أماـ رت  عم  أداء مزام  الرسمية دوف أتقيد قد التي تمس مباشرة الشخص المتمتر بالحصانة، و و ،دةجناسية محد
استنادا لذلؾ لـ ترى المحكمة داعيا لوقؼ  اتخاذ بعض التدابير المؤقتة طالما أنزا ال تشكؿ انتزاؾ لمحقوؽ المستمدة مف الحصانة، و

 مة الفرنسية ضد مسؤوليف بجمزورية الكونغو .تنفيذ اإلجراءات المتخذة مف حكو 
 .6ص  6راجر: روماف أ. كرلودكيف، المرجر السابؽ،  الفقرة -

را ، كمية الحقوؽ، جامعة القاهرة محمد أحمد مزراف، تسميـ المجرميف في القانوف الجناسي الوطني والدولي، دراسة مقارنة، رسالة دكتو  5
 .378ص ، 2006،مصر

، ص 2004عة األول ، دار المجدالوي لمنشر والتوزير، عماف األردف، ة، في النظرية الدبموماسية، الطبزهر عطا محمد صالح  -
234. 

عبد اهلل عم  أبو سمطاف، دور القانوف الدولي الجناسي في حماية حقوؽ اإلنساف، الطبعة األول ، دار الدجمة، عماف، األردف، 6
 .185، ص 2008
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تػػؤدي إلػػ  تقييػػد قدرتػػ  عمػػ  أداء  لتػػي تمػػس مباشػػرة حرمتػػ  الشخصػػية، وحػػؽ رسػػيس الدولػػة، خاصػػة تمػػؾ ا
بزذا الحكـ؟ خاصة ببروز االتجا  نحو تقييد الحصػانة فػي ظػؿ  األخذي مدى يمكف فإل  أ مزام  الرسمية،

تبمػػور مبػػدأ المسػػؤولية الجناسيػػة الدوليػػة لرؤسػػاء الػػدوؿ؟ كػػأثر النتزػػاؾ االلتػػزاـ الػػدولي الػػذي مضػػمون  حظػػر 
 عػػف الوظيفػػة الرسػػمية، و األجنبيػػةأف مفزومزػػا يتصػػؿ مبػػدسيا باألعمػػاؿ  اب الجػػراسـ الدوليػػة، خاصػػة وارتكػػ

 الحػػؽ فػػي اتخػػاذ بعػػض اإلجػػراءات و األجنبيػػةكمبػػرر لمػػنح الػػدوؿ  األسػػبابهػػؿ يمكػػف بػػذلؾ األخػػذ بزػػذ  
لتفعيػػػؿ دور التػػػدابير ضػػػد رؤسػػػاء الػػػدوؿ لضػػػماف تحقيػػػؽ العدالػػػة الدوليػػػة، عمػػػ  سػػػبيؿ التعػػػاوف القضػػػاسي 

 المحاكـ الدولية في متابعة الرؤساء.
الموصــوف  واالســتثناءات الممكنــة اســتنادا لجســامة الســموك اإلجرامــي الصــادر عــن رئــيس الدولــة  -9

 بجريمة دولية
يختمػؼ بالنسػبة لمجػراسـ  األمػرإذا كاف االحتجاج بالحصانة ممكف فػي نطػاؽ الجػراسـ الداخميػة، فػإف 

انتزاكػات خطيػرة لحقػوؽ  و التػي يترتػب عميزػا فضػاسر الدولية الخاضػعة ألحكػاـ القػانوف الػدولي الجنػاسي، و
اإلنسػػاف، ألجػػؿ ذلػػؾ ال يعتػػرؼ بالحصػػانة كوسػػيمة لإلفػػ ت مػػف العقػػاب، فنتيجػػة لمتطػػور التػػدريجي الػػػذي 

بالصػػفة الرسػػمية لكبػػار المسػػؤوليف  داد بالحصػانة وشػزد  القػػانوف الػػدولي ترسػػخت قاعػدة مفادهػػا عػػدـ االعتػػ
 في الدولة أماـ القضاء الدولي.

فسػػحب الحصػػانة بالنسػػبة لرؤسػػاء الػػدوؿ المتزمػػيف بجػػراسـ دوليػػة لػػيس بػػالفكرة الجديػػدة، فقػػد جػػرى 
الثانيػة بعد الحرب العالميػة  الحرب العالمية األول  في معاهدة فرساي، و االعتراؼ بزذ  القاعدة بعد انتزاء
 األساسػػييفالنظػػاميف  لجنػػة القػػانوف الػػدولي، و اتفاقيػػة اإلبػػادة الجماعيػػة، و فػػي ميثػػاؽ محكمػػة نورمبػػورغ، و

رتػػبط ا مػا بػػذلؾ فقػد تقمصػػت السػيادة الوطنيػػة و رونػدا، و صػة بيوغوسػػ فيا والممحكمػة الجناسيػة الدوليػػة الخ
قػػػادة الػػػدوؿ لتفسػػػح المجػػػاؿ لمقواعػػػد  ؤسػػػاء ومػػػف حصػػػانات إزاء الجػػػراسـ الدوليػػػة المرتكبػػػة مػػػف قبػػػؿ الر  ابزػػػ

 .1المستقرة في القانوف الدولي التعاهدي أو االتفاقي
، حيػث ال يجػػوز 2حيػث يمثػؿ حظػر ارتكػاب الجػػراسـ الدوليػة الخطيػرة قاعػدة آمػر  تشػػكؿ النظػاـ العػاـ الػدولي

عكػػس اعتػػراؼ المجتمػػر ت أساسػػية وباعتبارهػػا قواعػػد جوهريػػة  األحػػواؿتزػػا فػػي مطمػػؽ فمخال أواإلخػػ ؿ بزػػا 

                                                             
إسراسيؿ منزا، مجمة العمـو  اختصاصاتزا موقؼ الواليات المتحدة األمريكية و جناسية الدولية طبيعتزا وبارعة القدسي، المحكمة ال 1

 .144، ص 2004القانونية، المجمد العشريف، العدد الثاني، جامعة دمشؽ،  االقتصادية و
 الجراسـ الدولية في مختمؼ المواثيؽ الدولية.االعتداد بالحصانة كسبب لإلف ت مف المساءلة عف عدـ قد تـ التأكيد عم  مبدأ  و -

الذي تناوؿ مبدأ استبعاد الحصانة في المادة األول  من ، كما  1954مف البشرية لعاـ مشروع تقنيف الجراسـ ضد الس ـ وأنذكر منزا 
كذلؾ قضت ب  اتفاقية مناهضة  و، 1948العقاب عميزا لعاـ  تطرقت إل  ذلؾ أيضا في المادة الرابعة مف اتفاقية قمر جريمة اإلبادة و

 في مادتزا الثانية. 1984التعذيب لعاـ 
2
 Emmanuel Decaux, la coutume internationale en question ! op. cit. p 465. 
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التي تتمحور حوؿ مسػألة حظػر  ، و1تعزيزها القيـ المشتركة التي يسع  إل  حمايتزا و الدولي بالمصالح و
 لميػػة المشػػتركة لػػدى جماعػػة الدوليػػةصػػارخا عمػػ  المصػػمحة العا عتػػداءتػػي تشػػكؿ اارتكػػاب الجػػراسـ الدوليػػة ال

كػؿ األفعػاؿ التػي  الجػنس البشػري، جػراسـ الحػرب، و ، جريمػة إبػادةاإلنسػانيةمثؿ حظر ارتكاب الجراسـ ضد 
القانوف الدولي اإلنساني سواء وقعت هذ  الجػراسـ فػي وقػت السػمـ  تشكؿ انتزاكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف و

 في زمف الحرب. أو
فػإذا كانػت الحصػانة القضػػاسية الجزاسيػة الممنوحػة لرؤسػػاء الػدوؿ تسػتمد وجودهػػا مػف العػرؼ الػػدولي 

، فإنػػػ  بالمقابػػػؿ تشػػػكؿ 2د اتفاقيػػػة دوليػػػة محػػػددة تػػػنظـ مسػػػألة حصػػػانة الرؤسػػػاء مػػػف المسػػػؤوليةتوجػػػال ألنػػػ  
القػانوني السػتبعاد الحصػانة القضػاسية  األسػاسالقواعد اامرة التي تنص عم  حظر ارتكاب الجػراسـ الدوليػة 

تسػػمو عػػف القواعػػد الجزاسيػػة لرؤسػػاء الػػدوؿ، ذلػػؾ أف هػػذ  القواعػػد المصػػنفة ضػػمف القػػانوف الػػدولي االتفػػاقي 
 القضػػاسية الجزاسيػػة لرؤسػػاء الػػػدوؿ األخػػرى المقػػررة وفقػػا لمقػػانوف الػػدولي العرفػػي، بمػػػا فيزػػا قاعػػدة الحصػػانة

 .3ترجح عميزا أففعندما تتعارض هذ  القواعد األعم  مرتبة مر القواعد المتعمقة بالحصانة، فإن  ينبغي 
، حيػػث يترتػػب 4الدوليػػة دوف االعتػػداد بصػػفتزـ الرسػػميةبػػذلؾ تتحقػػؽ إمكانيػػة متابعػػة الرؤسػػاء عػػف الجػػراسـ 

عم  صفة القواعد اامرة المتعمقة بحظر ارتكاب جراسـ دولية التزاما قانونيا في مواجزػة كافػة الػدوؿ بمتابعػة 
 كذلؾ مكاف ارتكاب الجراسـ. جنسية الضحايا و ، بغض النظر عف جنسيتزـ و5محاكمة المسؤوليف عنزا و

بالقواعد اامرة مف شأن  أف يحػد مػف إطػ ؽ الحصػانة القضػاسية الجزاسيػة الممنوحػة  فااللتزاـ الدولي
لكػػف فػػي ظػػؿ تعميػػؽ هػػذا األمػػر  القضػػاء الػػدولي عمػػ  حػػد سػػواء، و لرؤسػػاء الػػدوؿ أمػػاـ القضػػاء اإلقميمػػي و

خػػ ؿ ذلػؾ مػف  انعػػداـ هػذ  القواعػد، و عمػ  اإلرادة المنفػردة لمػدوؿ، التػي تػػؤثر بشػكؿ مباشػر عمػ  وجػود و
المصػػادقة، أو بمقابػػؿ االنسػػحاب أو االمتنػػاع عػػف تطبيػػؽ  حريػػة الػػدوؿ فػػي ممارسػػة حقزػػا فػػي االنضػػماـ و

المواثيػػؽ الدوليػػة المتعمقػػة بحظػػر ارتكػػاب الجػػراسـ الدوليػػة دوف االعتػػداد بصػػفة الرسػػمية، ممػػا يجعػػؿ حجيتزػػا 
 ؿفػػي العػػادة فػػي الػػدو التػػي تتمثػػؿ  تنحصػػر فػػي نطػػاؽ ضػػيؽ، يقتصػػر عمػػ  بعػػض الػػدوؿ دوف األخػػرى، و

، والتػي تسػتند ب اعتبػارات أخػرىيػتغم األحػواؿتفضؿ فػي أغمػب  األخيرةحت  هذ   األطراؼ في االتفاقية، و

                                                             
قاعدة  نزا تتمثؿ "في كؿم  مفزـو القاعدة اامرة بقولزا أع 1969مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاهدات لسنة  53لقد عبرت المادة  و1

ال يمكف تعديمزا إال بقاعدة الحقة مف  يعترؼ بزا باعتبارها قاعدة ال يجوز اإلخ ؿ بزا، و تقبمزا الجماعة الدولية في مجموعزا، و
 قواعد القانوف الدولي العاـ ذات الصفة".

 .127، ص 149حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة -

 .607، ص نصر عبد العاؿ، المرجر السابؽأيمف  2

3 Pierre Marrie Dupuy, Crimes et immunités au dans quelle mesure la nature des premiers empêche 

l’exercice des secondes, Revue générale de droit international public, tome 103, N° 2 1999. P 293. 
4
Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, op. cit,  304. 

5
Cherif Bassioni, Réprimer les crimes internationaux : jus cogens et obligations erga omnes, revue 

internationale de la crois rouge (R.I.C.R) N° 826, 1997. P 30. 
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األمػػر الػػذي يتعػػارض مػػر متطمبػػات تحقيػػؽ االختصػػاص  ،فػػي مجممزػػا إلػػ  المصػػالح المشػػتركة بػػيف الػػدوؿ
 تضيات تفعيؿ العدالة الدولية.الذي ينعكس سمبا كذلؾ عم  مق و ،العالمي ضد الجراسـ الدولية

رسػـ داخػؿ داسػرة الممارسػػة لقواعػد اامػرة فػي مواجزػػة القاعػدة العرفيػة المتعمقػة بالحصػػانة يافمصػير 
يضػيؽ بتناسػب  التي يتحدد مركزها بتقرير الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ، يمتػد قطرهػا و الدولية

 ة الجريمة الدولية.مر مجاؿ ممارسة االختصاص الدولي في مواجز
فإذا كانت الحصانة القضػاسية الجزاسيػة تشػكؿ حػاجزا أمػاـ ممارسػة االختصػاص العػالمي انط قػا مػف كونزػا 

االختصػػػاص العػػػالمي ، فػػإف تكػػػريس الػػػدوؿ لمبػػدأ 1تمنػػر مباشػػػرة اإلجػػراءات القضػػػاسية اتجػػػا  المسػػتفيد منزػػػا
 .2القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿؽ الفعمي مف نطاؽ تطبيؽ الحصانة يترتب عمي  التضي

بما أف مسألة االسػتثناءات مػف الحصػانة تقػر ضػمف نطػاؽ التطػور التػدريجي لمقػانوف الػدولي، فإننػا 
ف هػذ  المسػألة تثيػر إشػكاالت أ ، خاصػة وف تطبػؽ فيػ  تمػؾ االسػتثناءاتبغػي أنتساءؿ عف المػدى الػذي ين

     المحاكمػػػات التػػػي تجػػػري غيابيػػػا سػػػية، والػػػدوافر السياخطيػػػرة، منزػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بالم حقػػػات القضػػػاسية ذات 
 .3المشاكؿ المتعمقة باإلثبات نتيجة ل فتقار إل  التعاوف الدوؿ المعنية و

نػػ  ال يمكػػف التمسػػؾ بػػبعض السػػوابؽ المشػػتتة إزاء اسػػتبعاد الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة إضػػافة إلػػ  ذلػػؾ فإ
ة شػػاغؿ لمنصػػب  نظػػرا الخػػت ؼ الوضػػر القػػانوني لػػرسيس تطبيقزػػا بشػػأف رسػػيس دولػػ لػػرسيس دولػػة سػػابؽ، و

لػػػذلؾ فإنػػػ  ال يمكػػػف األخػػػذ بزػػػذ  االسػػػتثناءات إال فػػػي نطػػػاؽ ضػػػيؽ يقتصػػػر عمػػػ   الدولػػػة بػػػيف الحػػػالتيف، و
بصػفة الرسػمية أو بمنصػب إزاء الجػراسـ  جوانب القانونيػة النظريػة المتعمقػة بمبػدأ عػدـ االعتػداد بالحصػانة و

  يبقػ  الواقػر العممػي مػرتبط بالممارسػات الدوليػة التػي تكػاد تنعػدـ  بػؿ رؤسػاء الػدوؿ، والدولية المرتكب مػف ق
التػي تقػؼ عنػد حػد إصػدار  عديمػة الفعاليػة حتػ  فيمػا يتعمػؽ بالمتابعػة أمػاـ المحكمػة الجناسيػة الدوليػة، و و

ف الحصػػانة أو أوامػر بػػالقبض مسػػحوبة األثػػر مسػػبقا فػػي ظػػؿ غيػػاب التعػػاوف الػػدولي فيمػػا يتعمػػؽ بالتنػػازؿ عػػ
 رسيس الدولة دوف أف تنتزي بمحاكمة تامة.تقديـ 

لػػذلؾ ال نسػػتطير أف نأخػػذ حاليػػا بػػالموقؼ المتعمػػؽ باسػػتثناء الجػػراسـ الدوليػػة مػػف نظػػاـ الحصػػانات   
ادة رسػػيس العػػودة لألصػػؿ تفػػرض اسػػتمرار اسػػتف ، والمقػػررة فػػي القػػانوف الػػدولي العرفػػي لصػػالح رسػػيس الدولػػة

ف تعمػؽ األمػر إ أماـ جزات القضػاء األجنبػي حتػ  و كاممة الحصانة القضاسية الجزاسية مطمقة والدولة مف 
 بارتكاب جراسـ دولية.

خاصػػة مػػا تعمػػؽ  ،تحقيػػؽ ضػػمانات تطبقزػػا إف توجػػ  اإلرادة الدوليػػة نحػػو تكػػريس القواعػػد اامػػرة و
ة الرؤساء، مف شػأن  أف يػؤدي إلػ  بتفعيؿ دور الجزات القضاسية الدولية التي ينعقد لزا االختصاص بمتابع

تراجػػر الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة خاصػػة فػػي ظػػؿ احتػػراـ مبػػدأ تػػدرج قواعػػد القػػانوف الػػدولي الػػذي يفػػرض 
                                                             

1
 Mohamed Salah. M. Mahmoud, Les leçons de l’affaire Pinochet  , Journal de Droit International 

N°4,1999- p 1035. 
2
 Pierre Marrie Dupuy, Crimes et immunités   ,O p. Cit, P 294. 

 .287، ص 144حصانة مسؤوؿ الدوؿ مف الوالية القضاسية األجنبية، الفصؿ السابر، المرجر السابؽ، فقرة،  3
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سمو هذ  القواعد المتعمقػة بحظػر أو قمػر الجػراسـ الدوليػة الخطيػرة، عمػ  القاعػدة العرفيػة المكرسػة لمحصػانة 
 القضاسية الجزاسية.

 جناسية الفردية عف جراسـ الدولية الحصانة تشكؿ عقبة حقيقية أماـ تطور المسؤولية البما أف  كما أن  و
ذلؾ أف التمسؾ بزا يعني عدـ إمكانية المتابعة، لذلؾ البد مف فرض واجب التعاوف ألجؿ التنازؿ عف 

رؤساء  ؽاسية الدولية في حثبوت المسؤولية الجز  الحصانة، ألن  بغير هذا الرفر ال يمكف تصور وجود و
 الدوؿ أماـ القضاء الدولي.

 الفرع الثاني: الحصانة القضائية الجزائية لرئيس الدولة السابق
بحصانة قضاسية كاممة ترتبط ارتباطا وثيقا بصفت  الرسػمية، حيػث أنزػا  األجنبييتمتر رسيس الدولة 

الحمايػػة القانونيػػة المتعمقػػة مػػر ذلػػؾ فػػإف  تػػزوؿ عنػػ  مبػػدسيا بتركػػ  لمنصػػب ، لكػػف و تبقػػ  م زمػػة لمركػػز  و
 تبقػ  قاسمػة لتغطػي جميػر األعمػػاؿ أنزػاة ال تسػقط حتػ  بعػد انتزػاء المزػاـ الوظيفيػة، حيػث يبوظيفػة الرساسػ

 المتصمة بأداء وظاسف  الرسمية. التصرفات الصادرة عف رسيس الدولة و الرسمية و
موضػػر القػػانوني الخػػاص لػػرسيس بػػذلؾ فػػإف الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة تتبػػايف فػػي أحكامزػػا نتيجػػة ل

فػػي  ونيػػة لألعمػػاؿ الصػػادرة عنػػ  )أوال(، قزػػا بػػاخت ؼ الطبيعػػة القانو االدولػػة السػػابؽ، حيػػث تختمػػؼ فػػي نط
تعػػارض بػػيف االتجاهػػات الفقزيػػة إزاء تحديػػد نطػػاؽ سػػرياف حصػػانة  ظػػؿ عػػدـ اسػػتقرار الممارسػػة الدوليػػة، و

       مية الرسػػػ األعمػػػاؿاس مػػػرف مضػػػمونة التمييػػػز بػػػيف الػػػرسيس السػػػابؽ بشػػػكؿ دقيػػػؽ، نظػػػرا ل سػػػتناد إلػػػ  أسػػػ
، لػػػػذلؾ كػػػػاف مػػػػف الصػػػػعب الوصػػػػوؿ إلػػػػ  اسػػػػتخ ص قاعػػػػدة ثابتػػػػة تصػػػػرفات الخاصػػػػة لػػػػرسيس السػػػػابؽ و

يزيػد الوضػر تعقيػدا، إذا مػا تعمػؽ االمػر باتزػاـ رسػيس  بخصوص مدى إمكانية متابعػة الرؤسػاء السػابقيف، و
 )ثانيا(.الدولة بارتكاب جراسـ دولية 

ة القانونيـة لععمـال الصـادرة عـن رئـيس بـاختالف الطبيعـ الجزائيـة أوال: تباين نطـاق الحصـانة القضـائية
 الدولة السابق

كػاف يسػتفيد منػ   يسقط عف رسيس الدولة بمغادرت  لمنصب  حق  فػي الوضػر القػانوني الخػاص الػذي
مػػة، حيػػث يتحػػدد مجػػاؿ سػػرياف حصػػانة ؾ فزػػو ال يتمتػػر بحصػػانة قضػػاسية جزاسيػػة كامبػػذل بحكػػـ مركػػز ، و

ذلػػؾ يكػػوف مػػف  رسػػيس الدولػػة السػػابؽ، انط قػػا مػػف ضػػبط النطػػاؽ المػػادي لمحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة، و
التصرفات التي تشممزا هذ  الحصانة، استنادا إلػ  تكييػؼ الطبيعػة القانونيػة لمعمػؿ  و األعماؿخ ؿ تحديد 

 .(1) محؿ المتابعة القضاسية
األعماؿ الخاصة الصادرة عػف رسػيس  الرسمية و األعماؿالتمييز بيف  أهميةهذا النزج تبرز  ضمف

سػػػقوط الحػػػؽ فػػػي  أوالدولػػػة السػػػابؽ، العتبارهػػػا السػػػند القػػػانوني الػػػذي عمػػػ  أساسػػػ  تقػػػاس مػػػدى اسػػػتمرارية 
 .(2)األجنبيالحصانة بالنسبة لرسيس الدولة السابؽ في مواجزة القضاء 
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 القضائية الجزائية النسبية لرئيس الدولة السابقالحصانة  -0
محػدودة النطػاؽ تقتصػر عمػ  أعمػاؿ  يتمتر رسيس الدولػة السػابؽ بحصػانة قضػاسية جزاسيػة نسػبية و

يسػػػتمر فػػي االسػػػتفادة مػػف الحصػػػانة  ، بػػػذلؾ فإنػػ 1الوظيفيػػة، دوف األعمػػاؿ األجنبيػػػة عػػف الوظيفػػػة الرسػػمية
مقابؿ تسػقط عنػ  الحصػانة بالنسػبة ألعمالػ  الب الوظيفية التي كاف يتمتر بزا لما كاف شاغؿ لمنصب  )أ(، و

 الخاصة )ب(.
 استمرار رئيس الدولة السابق في االستفادة من الحصانة الوظيفية -أ

قػػاـ بزػػا يسػػتمر رسػػيس الدولػػة السػػابؽ فػػي التمتػػر بالحصػػانة الموضػػوعية فيمػػا يتعمػػؽ باألفعػػاؿ التػػي 
اؿ التػػي قػػاـ بزػػا الػػرسيس مػػلكػػف هػػذ  الحصػػانة ال تشػػمؿ األع شػػغم  لممنصػػب، وبصػػفة الرسػػمية خػػ ؿ فتػػرة 

 .2لذلؾ فإف هذ  الحصانة لزا طابر محدود بعد ترك  ل ، و أوقبؿ تولي  المنصب 
لمبػػػدأ الػػػذي بموجبػػػ  يسػػػتمر رسػػػيس الدولػػػة السػػػابؽ فػػػي االسػػػتفادة مػػػف الحصػػػانة هػػػو نتيجػػػة نظريػػػة و إف ا

الضرورة الوظيفية، التي تحمػي إيجابيػا األعمػاؿ الرسػمية، و تبػرر سػمبية نطػاؽ الحصػانة الوظيفيػة لمرؤسػاء 
 .3السابقيف

عن  أثناء تأديتػ  لوظاسفػ  يتنػاقض فاألخذ بإمكانية متابعة رسيس الدولة سابقا عف كؿ األعماؿ التي صدرت 
، و استمرار الحصانة بعد انتزػاء واليػة رسػيس الدولػة يسػتند إلػ  4مر سبب وجود الحصانة القضاسية الجزاسية

 .5ارتباط الحصانة مف حيث الموضوع بالفعؿ المرتكب ال بمف قاـ ب 

مػػا كػػاف وصػػفزا، و التػػي ارتكبػػت فػػإف الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة تشػػمؿ مبػػدسيا كػػؿ الجػػراسـ مزنتيجػة لػػذلؾ 
و تتصػػؿ مباشػػرة بػأداء وظاسفػػ  الرسػػمية، حيػػث تمنػػر متابعتػػ  بشػػأنزا أمػػاـ  ،مػف طػػرؼ رسػػيس الدولػػة السػػابؽ

                                                             
تمؾ المعاصرة لزا، أو ال حقة لفترة ما بعد زواؿ الصفة  األعماؿ غير الرسمية في جمير األعماؿ السابقة لموظيفة الرساسية، وتتمثؿ   1

حيث يتمثؿ الصنؼ األوؿ في األعماؿ المنفصمة عف    يكمف أف نميز صنفيف مف األعماؿ األجنبية عف الوظيفية،  الرسمية، و
أية صعوبة في تكييفزا عم   لة قبؿ تولي هذا المنصب، ف  تثورلتي تكوف قد صدرت عف رسيس الدو هي تمؾ التصرفات ا والوظيفة: 
 فصمة تماما عف الوظيفة الرساسية.أنزا من

هي تمؾ األفعاؿ التي قد يرتكبزا رسيس الدولة أثناء  أما بالنسبة لمصنؼ الثاني فإن  يتمثؿ في طاسفة األعماؿ القابمة ل نفصاؿ: و
في هذ  الحالة يمكف أف تكوف أفعاال متصمة بالوظيفة الرساسية، كما يمكف أف تنفصؿ عف نطاؽ الوظاسؼ الرسمية،  رساسية، وعزدت  ال

 بالتالي تدخؿ في طاسفة األعماؿ غير رسمية. و
 .40قانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص في ال صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و-

  .286، ص109المرجر السابؽ ، فقرة الفصؿ السابر،  حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية،    2

 .128، المرجر السابؽ، ص ةسوسف أحمد عزيز   3
4
 Sylvain Métille. Op. Cit. p50 

  .149، ص 171السابؽ ، فقرة حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر   5
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، و بػػػذلؾ فػػػالرسيس يسػػػتفيد إزاء أعمالػػػ  الرسػػػمية مػػػف ال مسػػػؤولية جزاسيػػػة غيػػػر 1جزػػػات القضػػػاسية األجنبيػػػة
 .2محدودة

إلػػ  أف رسػػيس الدولػػة السػػابؽ  2001ار  الصػػادر فػػي بػػاريس عػػاـ ذهػػب مجمػػر القػػانوف الػػدولي فػػي قػػر  لقػػد و
عمػػؿ مػف األعمػػاؿ الرسػػمية إذا تعمقػػت الػػدعوى المرفوعػة ضػػد  ب يتمتػر بحصػػانات رسػيس الدولػػة فػػي الوظيفػة
 .3التي قاـ بزا أثناء ممارست  لمزام  الوظيفية

األعمػاؿ الخاصػػة لػػرسيس  فيػػة والتمييػػز بػيف األعمػػاؿ الوظي يبػرر غالبيػػة فقزػاء القػػانوف الػػدولي مبػدأ  
الدولػػة سػػابقا بنظريػػػة أعمػػاؿ الػػػدوؿ، ألف األعمػػاؿ التػػػي آتاهػػا الػػرسيس بصػػػفة رسػػمية صػػػدرت عنػػ  لتسػػػيير 

لػػذلؾ فزػػي تمنػػر مػػف  ،ة و الخارجيػػةيػػأمػػواؿ الدولػػة، و إدارة مقاليػػد الحكػػـ و إدارة الدولػػة مػػف الناحيػػة الداخم
 ية بصػفت  وكػي  لمدولػةد إل  كون  ارتكب هذ  األعمػاؿ الرسػمفاستنا ،4محاكمت  عنزا حت  بعد ترك  لمحكـ

و إنما بصفت  ممث  لدولتػ ، لػذلؾ فزػي تنسػب إلػ  الدولػة  ،حيث لـ تصدر عن  لتحقيؽ أغراض  الشخصية
و بػػذلؾ فػػإف الفقػػ  و القضػػاء قػػد أجمعػػا عمػػ  أف مػػف حػػؽ أي شػػخص  ،5كشػػخص معنػػوي و لػػيس لمػػرسيس

تسػتمر حتػ  بعػد انتزػاء  ةخاصة رسيس الدولة أف يتمتر بحصػانة وظيفيػ وظاسؼ لمصمحة الدولة، و يمارس
 .6مزام  الرساسية

إذ يترتػػب عمػػ  نظػػر المحػػاكـ الجزاسيػػة المحميػػة فػػي األعمػػاؿ الوظيفػػة الرسػػمية لػػرسيس الدولػػة أجنبػػي 
يس نتيجتيف هما: أوال تكوف المحاكـ األجنبية قػد أخطػأت فػي توجيػ  الػدعوى حيػث أنزػا حركػت مسػؤولية رسػ

الدولػػة عػػف أعمػػاؿ لػػيس مسػػؤوؿ عنزػػا شخصػػيا، ثانيػػا تعتبػػر األعمػػاؿ التػػي سػػوؼ تنظػػر فيزػػا أعمػػاؿ دولػػة 
أجنبيػػػة، ال تػػػدخؿ فػػػي نطػػػاؽ اختصاصػػػاتزا القضػػػاسية، و هػػػذا مػػػا يتعػػػارض مػػػر مبػػػدأ احتػػػراـ المسػػػاواة فػػػي 

ألنػػ  ال  ،خػػرى، و الػػذي يفػػرض عمػػ  الػػدوؿ أف تمتنػػر عػػف النظػػر فػػي أعمػػاؿ الػػدوؿ األ7السػػيادة بػػيف الػػدوؿ
  ند عم  ند.لوالية 

                                                             
1
 Jean Salmon , Manuel de Droit diplomatique . Op. Cit 602           
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 الجزائية بالنسبة لععمال الخاصةسقوط الحصانة القضائية  -ب

ؿ أعمالػػ  ذات يتمتػػر رسػػيس الدولػػة فػػي الوظيفػػة بحصػػانة قضػػاسية جزاسيػػة شخصػػية كاممػػة تشػػمؿ كػػ
بمجػرد انتزػاء مػدة رساسػت ، ألي سػبب كػاف  لكػف و ؾ التي ال ع قة لزػا بزػذ  الصػفة،مالصفة الرسمية، و ت

 .1يفقد حق  في هذ  الحصانة بالنسبة لتصرفات الخاصةفإن  

فػرسيس الدولػػة السػابؽ ال يسػػتفيد مػف الحصػػانة القضػاسية الجزاسيػػة إزاء الجػراسـ التػػي ارتكبزػا بعػػد زواؿ صػػفت  
   لمػػنح الحصػػانة القضػػاسية المبػػررتعػػد وظيفػػة الرساسػػية التػػي ، النعػػداـ الصػػمة بػػيف هػػذ  األعمػػاؿ و 2الرسػػمية

نفػػس الحكػػػـ ينطبػػػؽ بالنسػػػبة لألعمػػػاؿ الشخصػػػية المرتكبػػة قبػػػؿ بدايػػػة ممارسػػػة الوظيفػػػة و أيضػػػا بالنسػػػبة  و
 ـلألعمػػاؿ الخاصػػة التػػي مارسػػزا رسػػيس الدولػػة السػػابؽ أثنػػاء واليتػػ ، حيػػث مػػف ممكػػف أف يتػػابر بسػػببزا أمػػا

 .3الجزات القضاسية األجنبية المختصة

ممارسػػة الدوليػػة تختمػػؼ إزاء هػػذ  المسػػألة، فاالعتبػػار الحقيقػػي فػػي تمتػػر الرؤسػػاء السػػابقيف فػػي ال و
الحصانة مف عد  إنما يقـو عم  مصالح الدوؿ و ع قاتزا السياسية، فإذا وجدت أف إعماؿ حصػانة رسػيس 

ا تعمػػػد إلػػػ  تػػػ ، فإنزػػػالدولػػػة السػػػابؽ قػػػد يضػػػر بمصػػػالحزا مػػػر بػػػ د  أو الػػػدوؿ التػػػي تطمػػػب تسػػػميم  لمحاكم
ال تتػردد فػي مػنح  ال يضػر بزػا فإنزػا وأما إذا وجدت أف منح  الحصانة يتفؽ مر مصالحزا  تسميم  غالبا،

االمتيػػػازات  ولي مػػػا يمنػػػر مػػػف تقريػػػر الحصػػػانات وأنػػػ  لػػػيس فػػػي القػػػانوف الػػػد خاصػػػة و هػػػذ  الحصػػػانة، و
عػػػايير ألجػػؿ اسػػتناد إليزػػػا ة وضػػر مضػػرور  ضػػػمف هػػذا المجػػاؿ تبػػػرز أهميػػة و ،و4لرؤسػػاء الػػدوؿ السػػابقيف

                                                             

.33عبد المنعـ القاضي، المرجر السابؽ، ص  1
 

2
 Sylvain  Métille ,O p-Cit, p51. 

.128سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص   3 
عم  أف الحصانة ال تشمؿ الحاالت التي تمارس  2001مف القرار الصادر عف معزد القانوف الدولي لعاـ  13نصت المادة  لقدو  

 فيزا تمؾ األعماؿ مف أجؿ مصمحة شخصية بحتة.
163، ص 158  حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة   

605.-604، ص عاؿ، المرجر السابؽيمف نصر عبد أ  4 
"، حيث أوقفت قرار تسميم  ألجؿ يحبر حسيف "مثاؿ ذلؾ ما قامت ب  السمطات السنغالية بشأف قضية الرسيس التشادي السابؽ    و

عادت  لب د  ليحاكـ عف جراسـ وقعت من  أثناء تولي  السمطة.ا  
"، إال أنزا زيف العابدي بف عمي"تزا عم  تسميـ الرسيس التونسي السابؽ  كما أن  عم  الرغـ مف أف السمطات السعودية أبدت موافق

لؾ رغـ المطالبة الرسمية بعد صدور حكـ غيابي في حق .تراجعت  ذ  
.170  أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص   

رسيس جمزورية  لمحاكمة " لوراف كاب  " ،1998ـ كما رفضت كؿ مف فرنسا و بمجيكا الطمبات التي تقدمت بزا المنظمات الحقوقية عا
 الكونغو الديمقراطية.

4.  جميؿ عودة، المرجر السابؽ، ص   
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د يسػػتعمؿ لخدمػػة لػػؾ لغػػرض سػػد أي فػراغ قػػانوني قػػذ ، وتميػز بػػيف األعمػػاؿ الرسػػمية و األعمػاؿ الخاصػػةلم
 ال تربط في أي وج  باألسباب التي شرعت ألجمزا الحصانة. اعتبارات غريبة و

   ألعمال الرسمية و األعمال الخاصةالمعايير القانونية لمفصل بين ا -9

األعمػاؿ الخاصػة، حيػث  و األعمػاؿ الرسػميةالتمييػز بػيف هػتـ جانػب مػف الفقػ  الػدولي بمسػألة لقد ا 
ألعمػػاؿ الصػػادرة عػػف الػػرسيس الػػؾ عػػدة معػػايير يمكػػف عمػػ  أساسػػزا وضػػر حػػد فاصػػؿ بػػيف قتػػرح ألجػػؿ ذا

 بصفت  الرسمية و أعمال  الشخصية.

ار التمييػػػز بػػػيف األعمػػػاؿ معيػػػ ف:قػػػ  شػػػدد عمػػػ  تعريػػػؼ األعمػػػاؿ الوظيفيػػػة مػػػف خػػػ ؿ مسػػػألتيفحيػػػث أف ال
        و اسػتبعد معيػاريف مختصػريف، المعيػار الزمنػي  مسػألة عػدـ شػرعية العمػؿ، األعماؿ الرسمية، و الخاصة و

و المعيػػػار الجغرافػػػي الػػػذي  العمػػػؿ الػػػذي يمػػػارس أثنػػػاء الواليػػػة، هػػػو ،ي بموجبػػػ  يعتبػػػر العمػػػؿ الػػػوظيفيذالػػػ
 .1هو العمؿ الذي يمارس في األمكنة الرسمية ،بموجب  يعتبر العمؿ الرسمي

 بزػذ  األخيػرة يمكػف القػوؿ بأنػ  يقصػد ،2فكرة أف األعماؿ الرسمية مقابؿ لألعمػاؿ الخاصػةبأخذ ب و
تمػػػت بصػػػمة مباشػػػرة أو غيػػػر مباشػػػرة لألعمػػػاؿ الوظيفػػػة الرسػػػمية، عمػػػ  هػػػذا األسػػػاس، فػػػإف  ال تمػػػؾ التػػػي 

عنػد النظػر فػي موضػوع تمتػر  مناسب في كؿ حالة بصورة منفصمةالقضاء األجنبي يمكف أف يتخذ القرار ال
 .3دولة سابقا بالحصانة القضاسية أو عدـ تمتع  بزارسيس 

مػػف حيػػث المبػػدأ أعمػػاؿ غيػػر رسػػمية ة أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ باعتبػػار األعمػػاؿ غيػػر القانونيػػة أو اإلجراميػػ
بػدأ الحصػانة بحػد ميا، ذلػؾ ألف ، فإف هذا المنطؽ مستبعد مبدسرض تحديد الحصانة مف حيث الموضوعلغ

 .4ذات  سيجرد مف قسط كبير مف مضمون 

بالنسػػػبة لموقػػػؼ القضػػػاء فإنػػػ  عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف المناسػػػبات العديػػػدة التػػػي أتيحػػػت عمػػػ  مسػػػتوى  و 
الجزػػات القضػػاسية  ـالممارسػػة القضػػاسية، ألجػػؿ نظػػر مسػػألة نطػػاؽ المركػػز الجزاسػػي لػػرسيس دولػػة سػػابؽ أمػػا

يتوصػػؿ إلػػ  وضػػر خػػط الفاصػػؿ و الحاسػػـ بػػيف أعمػػاؿ الوظيفػػة و األعمػػاؿ األجنبيػػة  األجنبيػػة، إال أنػػ  لػػـ
عنزا، أو عم  األقؿ وضر معايير عامة تسػمح بزػذا التمييػز، حيػث عػادة مػا اكتفػ  القضػاء بإعػادة التأكيػد 

                                                             

 1   129-128سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص 

. 134حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، ص   2 

34.-33ص عبد المنعـ القاضي، المرجر السابؽ،   3 

.139، ص 160، الفقرة نفس حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية  الجناسية األجنبية، المرجر   4 
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 مزااألعمػاؿ الخاصػػة، كأسػػاس لتحديػد األعمػػاؿ التػػي تشػػم بػػدأ التمييػز بػػيف أعمػػاؿ الوظيفػػة وعمػ  تكػػريس م
 .1تمؾ التي تمتد لزا الحصانة القضاسية الجزاسية، و

القضاسية في هذا المجاؿ ما قرر  القضاء األمريكي حيػث رفػض الػدفر الػذي  نذكر مف بيف الشواهد
  بػػػأف الجػػػراسـ المنسػػػوبة إليػػػ  لػػػادعػػػ  مػػػف خ  الػػػذي ، و  رسػػػيس فنػػػزوي  السػػػابؽ" مػػػاركوس جيمػػػز"تقػػػدـ بػػػ

و لقػد اسػتند القضػاء فػي ذلػؾ إلػ  أف نظريػة  قد صػدرت عنػ  بصػفت  رسيسػا لمدولػة، اخت س أمواؿ الدولة()
كبػػػت مػػف المعنػػػي لمصػػػمحت  أعمػػاؿ الدولػػػة ال تنطبػػؽ فػػػي هػػػذ  القضػػية، ألف الجػػػراسـ محػػػؿ المتابعػػة قػػػد ارت

لػػػيس لحسػػػاب دولتػػػ ، و بالتػػالي فزػػػي غيػػػر مشػػػمولة بالحصػػانة، ألف رسػػػيس الدولػػػة السػػػابؽ ال  الشخصػػية و
 .2مف الحصانة إال بالنسبة ألعمال  الرسمية يستفيد

      قضػػاء لػػـ يزػػتـ كثيػػرا بمسػػألة التمييػػز بػػيف األعمػػاؿ الرسػػمية، و األعمػػاؿ األجنبيػػة عػػف الوظيفػػةالف
          ألجنبيػػػػة النمسػػػػاويةفػػػػإذا كانػػػػت المحػػػػاكـ ا ،لػػػػذلؾ فػػػػإف المعػػػػايير المتبعػػػػة تختمػػػػؼ مػػػػف قضػػػػاء إلػػػػ  أخػػػػر و

قػػد اعتمػػدت معيػػار طبيعػػة العمػػؿ عمػػ  غػػرار المحكمػػة الفيدراليػػة السويسػػرية، فػػإف اإليطاليػػة  و البمجيكيػػة و
 .3المحاكـ الفرنسية استندت إل  المعيار المتعمؽ بزدؼ العمؿ

يػػث يتمثػػؿ بعػػض ااراء الفقزيػػة اقتػػرح الحقػػا معيػػاريف آخػػريف، ح ، وبنػػاء عمػػ  القػػرارات القضػػاسية و  
بطبيعتػ  يشػكؿ  و الذي يعتبر" أف العمؿ الوظيفي هػو العمػؿ الػذي األوؿ : في المعيار المقيد لطبيعة الفعؿ

و يسػػتخمص هػػذا المفزػػـو مػػف  ،4"ممارسػػة مزػػاـ المؤسسػػة التػػي يتبعزػػامشػػاركة المسػػتفيد مػػف الحصػػانة فػػي 
التػي مفادهػا أف أعمػاؿ الوظيفػة هػي تمػؾ السػمطات التػي تػػدخؿ  ، والتطبيػؽ الضػيؽ لنظريػة أعمػاؿ الوظيفػة

مػػػػؾ تعمػػػ  ذلػػػػؾ فػػػإف وظػػػػاسؼ رسػػػيس الدولػػػػة هػػػي  صػػػاص العػػػػادي لممثمػػػي الدولػػػػة، والختمباشػػػرة ضػػػػمف ا
رغـ بساطة هذا المعيار و سزولة تطبيقػ ، إال أف األخػذ  ،السمطات التي حددتزا القوانيف الدستورية المختمفة

بزػػا بػ  يػػؤدي إلػػ  نتػػاسج غيػػر منطقيػػة تتمثػػؿ فػػي اسػػتبعاد أي حصػػانة قضػػاسية جزاسيػػة إزاء الجػػراسـ التػػي يرتك
رسيس الدولة استناد إل  أف ارتكاب الجراسـ ال يدخؿ ضمف اختصاصػات  العاديػة، عمػ  الػرغـ مػف أف رسػيس 
الدولػػة يتصػػرؼ عنػػد ارتكابػػ  لمجػػراسـ وفػػؽ لمظػػاهر السػػمطة العامػػة، سػػواء تمػػؾ التػػي تقػػر منػػ  خػػارج نطػػاؽ 

أعمالػػ  الرسػػػمية تحقيقػػػا  أو تمػػػؾ التػػػي صػػدرت عنػػػ  فػػي إطػػػار ،وظاسفػػ  الرسػػػمية لكػػف بسػػػببزا أو بمناسػػبتزا
 .5لمصمحة الدولة ذاتزا

                                                             
 .67، ص قانوف الدستوري، المرجر السابؽصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في ال 1

 .95-94شادية عميرة، المرجر السابؽ، ص  2

 .129سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  3

 .129المرجر نفس ،   4

 .69 -68 .ص، صقانوف الدستوري، المرجر نفس صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في ال  5
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الػػذي يكتفػػي بػػأف يػػرتبط العمػػؿ بالوظػػاسؼ  ، وي المعيػػار الموسػػر لزػػدؼ الفعػػؿأمػػا األسػػاس الثػػاني فيتمثػػؿ فػػ
 .19851 هو األمر الذي اعتمد  مجمر القانوف في قرار  لعاـ قة أو بأخرى لكي يعد عمؿ رسمي، وبطري

التػػػي بمقتضػػػاها تتعػػػدى أعمػػػاؿ  الموسػػػر لنظريػػػة أعمػػػاؿ الوظيفػػػة، و التطبيػػػؽيترتػػػب هػػػذا المعنػػػ  نتيجػػػة  و
الوظيفػػة مجػػاؿ اختصػػاص رسػػيس الدولػػة، إذ يمكػػف أف يػػدخؿ التصػػرؼ فػػي نطػػاؽ أعمػػاؿ الوظيفػػة حتػػ  فػػي 
حالػػة كونػػ  ال يػػدخؿ ضػػمف الوظػػاسؼ الدسػػتورية لػػرسيس الدولػػة متػػ  كػػاف متصػػ  بممارسػػزا أو يسػػاهـ فػػي 

الطبيعة القانونية الوظيفية لعمؿ ما ال تتغير لمجرد كون  غير مشروع في نظػر تشػرير ذلؾ، إضافة إل  أف 
 .2دولة االستقباؿ، فميس كؿ فعؿ مجـر أجنبي بطبيعت  عف الوظاسؼ الرسمية

كمػػا يؤيػػد جانػػب مػػف الفقػػ  إلػػ  حػػد مػػا أهميػػة " السػػمطة الظػػاهرة " فػػي تقريػػر الطبيعػػة الرسػػمية أو الخاصػػة 
 .3ع، ألغراض تحديد حصانة مسؤولي الدوؿ مف حيث الموضوعلمتصرؼ أو االمتنا

بيػة األعمػاؿ األجن ض التمييػز بػيف األعمػاؿ الرسػمية ونظرا ل خت ؼ حوؿ المعػايير المعتمػدة لغػر 
فضفاضػػة فػػي مضػػمونزا، فػػإف مسػػألة الفصػػؿ بػػيف األعمػػاؿ  غموضػػزا لكونزػػا غيػػر دقيقػػة و عػػف الوظيفػػة و

سػتناد لمػدى اتصػالزا بأعمػاؿ الوظيفيػة، ألجػؿ تحديػد نطػاؽ الحصػانة الصادرة عف الرسيس بحسب وصفزا ا
مػػف حيػػث الموضػػوع تظػػؿ خاضػػعة لمسػػمطة التقديريػػة لمجزػػة المختصػػة بالمتابعػػة، ممػػا يطػػرح إمكانيػػة األخػػذ 
باعتبػػارات أخػػرى غريبػػة عػػف المعػػايير القانونيػػة تػػؤثر بصػػورة مباشػػرة عمػػ  تقريػػر مػػنح أو حجػػب الحصػػانة 

         ف رسػػػػيس الدولػػػػة، و يػػػػزداد األمػػػػر تعقيػػػػدا عػػػػة التصػػػػرؼ غيػػػػر المشػػػػروع الصػػػػادر عػػػػبغػػػض النظػػػػر عػػػػف طبي
القضػاء حػوؿ الطبيعػة الخاصػة  راسـ دوليػة فػي ظػؿ اخػت ؼ الفقػ  وخطورة عنػد ارتكػاب رسػيس الدولػة لجػ و

 الخاصة. سمية وبتحديد مكانتزا بيف األعماؿ الر يتعمؽ لزت  الجراسـ فيما 

تكييف الطبيعة القانونيـة لمجريمـة الدوليـة قياسـا عمـى مكانتيـا بـين األعمـال الرسـمية و األعمـال  ثانيا :
 الخاصة

تتوقػػؼ إمكانيػػة المتابعػػة الجزاسيػػة فػػي مواجزػػة الحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة الممنوحػػة لػػرسيس الدولػػة 
بيػاف موقفػ   جريمة دوليػة، وتحديد نوع  بوصف  السابؽ عم  تكييؼ الطبيعة القانونية لمفعؿ غير مشروع، ب

فتيف يعػػد سالطػا إحػدى فتصػػنيؼ الجػراسـ الدوليػة ضػمفعمػاؿ الرسػمية أو األعمػاؿ الخاصػة، بمقاربتػ  إلػ  األ
 .لرسيس الدولة السابؽاألساس الذي يستند إلي  لتقرير االستثناء عم  نطاؽ الحصانة القضاسية الجزاسية 

                                                             
 .129سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  1

 .70-69صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي وفي القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص  2

 .135، ص158حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ ، الفقرة   3
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رسػػة القضػػاسية بشػػأف ضػػبط هػػذ  المسػػألة، حيػػث ذهػػب اتجػػا  إلػػ  و لقػػد تباينػػت ااراء الفقزيػػة، و كػػذا المما
اعتبػار الجػػراسـ الدوليػػة أعمػػاؿ أجنبيػػة عػػف الوظيفػػة الرسػػمية، ممػػا يترتػػب عميػػ  حرمػػاف رسػػيس الدولػػة السػػابؽ 

يقػػػرر اتجػػػا  معػػػارض لزػػػذا الػػػرأي ضػػػرورة إدراج  ، و عمػػػ  عكػػػس ذلػػػؾ(1)مػػػف الحصػػػانة القضػػػاسية الجزاسيػػػة
طػػػاؽ األعمػػػاؿ الوظيفيػػػة، ألنػػػ  ال يمكػػػف تصػػػور إمكانيػػػة ارتكابزػػػا دوف تػػػوافر الصػػػفة الجػػػراسـ الدوليػػػة فػػػي ن

الرسمية لممتزـ، مما ينتج عن  استمرار الحصانة القضاسية الجزاسية حت  و لػو تعمػؽ األمػر بارتكػاب الجػراسـ 
 .(2)الدولية

أمػػػاـ الجزػػػات القضػػػاسية  تابعػػػة الػػػرسيس عػػػف الجػػػراسـ الدوليػػػة،م إمكانيػػػةلتجػػػاوز هػػػذا الخػػػ ؼ حػػػوؿ مػػػدى  
 يػة بصػورة مباشػرة مػف نطػاؽ الحصػانةالجػراسـ الدول اسػتثناءالجزاسية األجنبية اتج  رأي أخػر إلػ  أخػذ بفكػرة 

مػػف العقػػاب بتعاقػػب  اإلفػػ تو هػػذا األمػػر يمكػػف تحقيقػػ  نظػػرا لخطػػورة هػػذا النػػوع مػػف الجػػراسـ حيػػث يمنػػر 
 .(3)قضاسية الجزاسية مف حيث الموضوعنطاؽ الحصانة ال القضاسية ألجؿ تضييؽالممارسات 

 الجرائم الدولية أعمال أجنبية عن الوظيفة الرسمية لرئيس الدولة -0

يػػذهب أصػػحاب هػػذا الػػرأي إلػػ  القػػوؿ بػػأف الجػػراسـ بموجػػب القػػانوف الػػدولي ال يعتبػػر أعمػػاال رسػػمية 
و بنػػاء  ،1أجنبيػػة عػػف الوظيفػػةألنزػػا ال تػػدخؿ فػػي نطػػاؽ المزػػاـ العاديػػة لمػػدوؿ، و بػػذلؾ فزػػي تعتبػػر أعمػػاؿ 

بػؿ محكمػة أجنبيػة عنػد تػرؾ مناصػب  قعم  ذلؾ يجوز محاكمة أصحاب المناصب الرسمية فػي الدولػة مػف 
مػف ثػـ ال مجػػاؿ  ؿ نسػبة هػذ  الجػراسـ إلػ  دولزػـ، وعػف الجػراسـ الدوليػة التػي ارتكبوهػا، و ال يمكػف بػأي حػا

 .2إلثارة المسؤولية الدولية لدولتزـ

جػػج التػػي اسػػتند إليزػػا الفقػػ  المؤيػػد لزػػا الػػرأي، فػػي أف الجػػراسـ الدوليػػة ال تػػدخؿ ضػػمف وظػػاسؼ تتمثػػؿ الحو 
و بالتػػالي فػػأي تصػػرؼ  ف احتػػراـ حقػػوؽ األفػػراد و حريػػاتزـ،رسػػيس الدولػػة، ألنػػ  يسػػزر بػػالعكس عمػػ  ضػػما

غيػر  صادر عف رسيس دولة خارج نطاؽ أعماؿ الوظيفة الرسمية يقر ضمف األعمػاؿ الخاصػة لمجػرد كونػ 
كمػا أنػ  يفتػرض افتراضػا قطعيػا  قػد انحػرؼ عػف المزػاـ الطبيعػة المنوطػة بػ ، مشروع، بمػا أف رسػيس الدولػة

                                                             
في قضيت األمز  Higgins, Koojmans, Buergenthat) و قد أشير إل  هذ  الحجة في الرأي المستقؿ المشترؾ لمقضاة )    1

 .164-163ص  ،191ة القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة راجر في ذلؾ: حصانة مسؤولي الدوؿ مف الواليبالقبض، 

 Alvaro Borghi , L’immunité des dirigeant politique en droit international , Op. Cit, pp 163-165. 

Professeur Eric David راجر في ذلؾ:  و كذلك رأي      
Bienvenu Okiemy , Le parcours judiciaire de M. Hissène Habré devant les juridictions sénégalaises 

Revue Juridique et politique des Etats Francophones, ( R.J.P.E.F) N° 3, 2006, p 381. 
 .736المرجر السابؽ، ص  محمد ص ح رجب،  2
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يعتػػرؼ بػػ   يػػدخؿ ضػػمف نطػػاؽ الوظيفػػة العامػػة و بأنػػ  ال يمكػػف أف يعتبػػر القػػانوف الػػدولي بػػأف تصػػرؼ مػػا
 .1باعتبار  جريمة دولية مف جزة ثانية  و يقـو بحظر  كذلؾ مف جزة أول ،

عػدـ امكػاف قيػاـ الػدوؿ   فإف هذا سػيؤدي إلػ ،ف الجراسـ الدولية تعد عم  رسمياث أن  لو اعتبرنا جدال أحي
 .2بمحاكمة الموظفيف الرسمييف الذيف قاموا بارتكاب هذ  الجراسـ و لو بعد تركزـ لمنصبزـ

الجػػػراسـ الدوليػػػة مػػػف نطػػػاؽ  اسػػػتثناءاعتمػػػد بعػػػض المػػػوردات نفػػػس الحجػػػج لغػػػرض فػػػي هػػػذا الشػػػأف 
الحصػانة القضػػاسية الجزاسيػة اسػػتناد إلػػ  اعتبارهػا بطبيعتزػػا أعمػػاؿ خاصػة تخػػرج عػػف نطػاؽ أعمػػاؿ السػػمطة 

بػػػأف قضػػػية  1998نػػػوفمبر  25اإلنجميػػػزي المػػػؤرخ فػػػي  و ذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ قػػػرار مجمػػػس المػػػوردات، العامػػػة
        بس مػػػػإذ كػػػػاف عمػػػػ  المجمػػػػس الفصػػػػؿ فػػػػي ال، 3بينوشػػػػي  المتعمقػػػػة بالتعػػػػذيب و التواطػػػػؤ الرتكػػػػاب التعػػػػذيب

حيػث  ،4الدولة السابؽ المتزـ بارتكػاب جػراسـ دوليػة أمػاـ القضػاء األجنبػي و الغموض المتعمؽ بمركز رسيس
ا لمقاعػػدة بينوشػػي " تشػػكؿ خرقػػبة إلػػ  الػػرسيس الشػػيمي السػػابؽ" أكػػد مجمػػس المػػوردات عمػػ  أف الوقػػاسر المنسػػو 

 .5سبب كاؼ لعدـ االعتراؼ ل  بالحصانة القضاسيةهو  واألمر بحظر التعذيب، 

موجػػب القػػانوف الػػدولي ال تعتبػػر بحكػػـ طبيعتزػػا ضػػمف بغيػػر أف الػػرأي الػػذي مضػػمون  أف الجػػراسـ 
فػػي الفقػػ  الػػدولي عمػػ  حػػد سػػواء، ذلػػؾ  اد عمػػ  مسػػتوى المحػػاكـ المحميػػة، واألعمػػاؿ الرسػػمية قوبػػؿ باالنتقػػ

بالتحديػػد مػػف قبػػؿ مسػػؤوليف رفعػػي المسػػتوى أو بػػدعـ مػػنزـ  ةالدوليػػألنػػ  فػػي معظػػـ الحػػاالت ترتكػػب الجػػراسـ 
فضػػ  عػػف ذلػػؾ قػػد  و تػػدخؿ فػػي نطػػاؽ األعمػػاؿ الرسػػمية،زء مػػف سياسػػة الدولػػة، و يمكػػف بالتػػالي أف جػػك

مبػدأ ولي أعمػاال خاصػة بحكػـ طبيعتزػا، و يصعب التوفيؽ بيف النزج الذي يعتبر الجراسـ بموجب القانوف الػد
 .6سؤولية عف الجراسـ التي ارتكبتزا األجززة التابعة لزاتحميؿ الدولة الم

                                                             
 . 184 -183، ص قانوف الدستوري، المرجر السابؽصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في ال 1

 .736محمد ص ح أبو رجب، المرجر السابؽ، ص  2

 بشأف نفس القضية، و مف ذلؾ الموقؼ الواضح 1999مارس  24لقد تقرر نفس األمر مف قبؿ بعض الموردات في القرار المؤرخ و  3
حؽ ل  في الحصانة عم  الذي مضمون  أف الرسيس السابؽ لمتشيمي ال و ،بشأف قضية بينوشي   « Lord Hutton »الذي اتخذ  
 -Lord Broune»ياغة أقؿ وضوحا رأي وبصو أيضا زمة مف مزاـ رسيس الدولة ارتكاب أعماؿ التعذيب ال يشكؿ مأساس أف 

Wilkison »  وأراء كؿ مف« Lord stem et Lord nicholls » .   
كما أكد القضاء الوطني في بعض المناسبات عم  نفس الحجة، فمث  في القضية المرفوعة ضد ديسي بوتيرسي الرسيس السابؽ 

 يمكف ارتكاب جراسـ الخطيرة ال " التمتر بالحصانة بناء عم  أف يساالستسناؼ في أمسترداـ ادعاء بوتير يناـ، رفضت محكمة  ور سل
 .مف ضمف المزاـ  الرسمية لرسيس الدولة " اعتبار 

 .165، ص 191راجر في ذلؾ: حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية المرجر السابؽ، فقرة  

 4 Anne Muxart. Immunité de l’ex chef d’Etat et compétence universelle : quelques réflexions à 

propos de l’affaire Pinochet, Revue Actualité et droit international, (R.A.D.I), Décembre 1998. P 1. 
5 Pierre-Marrie  Dupuy , Crimes et Immunités, Op. Cit, p 292. 

 .166-165، ص 192ؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة حصانة مس6
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 ولية تدخل في نطاق أعمال الوظيفةالجرائم الد -9

مػف ثػػـ فإنزػا  تنسػب إلػػ   و ،1أعمػػاال رسػمية بطبيعتزػا دحسػب هػذا االتجػا  فػػإف الجػراسـ الدوليػة تعػ
ذلػػؾ أف الجػػراسـ الدوليػػة  و ،2معػػاي أعوانزػػا فػػي آف واحػػد، حيػػث تثػػار مسػػؤولية الدولػػة و الجػػانو إلػػ  الدولػػة 

ترتكػػب مػػف األفػػراد بصػػفتزـ الرسػػمية ) أي بصػػفتزـ أعضػػاء الدولػػة ( ترتكػػب فػػي الغالػػب فػػي حالػػة حصػػوؿ 
 .3عنصرية قومية دينية... إلا (موعة مف األفراد بدوافر مختمفة )تعسؼ في استعماؿ السمطة ضد مج

         ؿاألعمػػػاؿ غيػػػر المشػػػروعة دوليػػػا تخاطػػػب الػػػدو بػػػذلؾ فػػػإف القواعػػػد الدوليػػػة التػػػي تتضػػػمف حظػػػر ارتكػػػاب  
 .4ال يمكف فصؿ مسؤولية الدولة عف مسؤولية أعوانزا إال في حاالت استثناسية ضيقة و  ،األفراد و

    لية الدوليػػة بالفصػؿ بػػيف الدولػػةعمػػ  مبػػدأ ازدواجيػة المسػػؤو القػػانوف الػدولي ضػمف هػػذا الػنزج اسػػتقر   
، و ذلػػؾ مػػف خػػ ؿ تقريػػر المسػػؤولية المدنيػػة التػػي تقػػر عمػػ  عػػاتؽ الدولػػة 5درجػػتزـموظفيزػػا مزمػػا كانػػت  و

غيػر مشػروع دوليػا الترتػب عػف الفعػؿ مألجؿ جبػر الضػرر ال ،باعتبارها شخص مف أشخاص القانوف الدولي
ار عمػ  اعتبػ ،المقابؿ تبق  المسؤولية الجزاسية لموظفيزا الرسمييف غير قابمة لمفصؿ عف مسػؤولية الػدوؿب و

 أف الجراسـ الدولية تدخؿ في نطاؽ أعماؿ الوظيفية لرسيس الدولة.

فػبحكـ أف الدولػػة كشػخص معنػػوي ال تتصػرؼ إال عػػف طريػؽ نشػػاط األشػخاص الطبيعيػػة التػي تمثػػؿ أجزػػزة 
لػػػذلؾ فػػػإف تصػػػرفاتزـ بنػػػاء عمػػػ  صػػػفتزـ هػػػذ  ال تنسػػػب إلػػػيزـ كأشػػػخاص، بػػػؿ تنسػػػب إلػػػ  الدولػػػة  ،الدولػػػة

 .6دولي باعتبارها شخص قانوني

مػػػف بػػػيف الحجػػػج التػػػي اسػػػتند إليزػػػا هػػػذا الموقػػػؼ، اسػػػتعماؿ وسػػػيمة المنصػػػب الرسػػػمي مػػػف أجػػػؿ ارتكػػػاب و 
فػػ  يكفػػي معيػػار هػػذ  الجػػراسـ فػػي إطػػار سياسػػة دولػػة،  االنتزاكػػات الخطيػػرة لحقػػوؽ اإلنسػػاف، حيػػث ترتكػػب

الدولػػػة ) إذ يسػػػتعمؿ ذوو ارتبػػػاط ارتكػػػاب الجػػػراسـ الدوليػػػة بممارسػػػة وظيفػػػة مدنيػػػة أو عسػػػكرية سػػػامية فػػػي 
         ابػػػة و التوجيػػػ المراتػػػب العميػػػا فػػػي الدولػػػة السػػػمطات التػػػي يخولزػػػا لزػػػـ منصػػػبزـ الرسػػػمي فػػػي ممارسػػػة الرق

                                                             
 موقؼ بعض الموردات بشأف قضية بينوشي  ) ضمف قرارات مجمس الموردات ( مثاؿ ذلؾ أراء كؿ مف : 1

( Lord Slynn of Hadley, Millet, Berwick Goff of chieveley) 

Jean -Yves De Cara, L’affaire Pinochet devant la chambre des lords , Annuaire Français de droit 

international ( A F D I),1999,p87.  
 .738ؽ، ص محمد ص ح أبو رجب، المرجر الساب 2

 2002ة، مصر، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندري د.ط،  عباس هشاـ السعدي، مسؤولية الفرد الجناسية عف الجريمة الدولية، 3
 .18ص 

 .185، ص قانوف الدستوري، المرجر السابؽصاـ الياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في ال 4

5 Marcellin- Nguele Abada, Le Crime d’agression au l’arlésienne du droit international, Revue De La 

Recherche  Juridique Droit Prospectif  ( RR J), N° 1, 2006, p 299.  
6 Dupuy Pierre-Marie, Observation sur le «  crime international de l’etat » Revue générale de Droit 

international public ( R.G.D.I.P), N° 02, 1980, p 451. 
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لوحػد ، ألجػػؿ الجػػـز بالطبيعػػة  (التعميمػػات إلػ  األجزػػزة العسػػكرية و األمنيػة فػػي الدولػػة إصػدار األوامػػر و و
د السبب في ذلؾ إل  أف المسػؤوليف السػامييف فػي الدولػة قػد يرتكبػوف يعو  ة لزذا النوع مف الجراسـ، ويلوظيفا

بعض الجراسـ الخطيػرة ألغػراض شخصػية بحتػة عمػ  غػرار الجػراسـ االقتصػادية الخطيػرة، و ذلػؾ باسػتعماؿ 
مػػر ذلػػؾ تبقػػ  هػػذ  الجػػراسـ أعمػػاال  و لوالهػػا لمػػا نجحػػوا فػػي ارتكابزػػا،و اسػػتغ ؿ سػػمطاتزـ الوظيفيػػة التػػي 

 ا.الوظيفة الرسمية، بما أف مرتكبزا ال يتصرؼ باسـ الدولة و لحسابز أجنبية عف

و يتمثػػؿ فػػي اسػػتناد الفعػػؿ إلػػ  الدولػػة، بمػػا أف  فة معيػػار ثػػاف مكمػػؿ لممعيػػار األوؿ،تبعػػا لػػذلؾ يجػػب إضػػا 
 .1مسطرة مف الدوؿ ذاتزا ةرض تحقيؽ سياسغ، بؿ تـ ذلؾ بةارتكابزا لـ يتـ لتحقيقزا أغراض شخصي

القوؿ بانتماء الجراسـ الدولية إل  طاسفة األعماؿ الرسمي، قػد يكػوف السػبيؿ لتحقيػؽ غايػة نرى أف  و
التػػي تجعمزػػا  و ،بيعػػة الخاصػػة لمجريمػػة الدوليػػةطالضػػماف اإلفػػ ت مػػف العقػػاب، و ذلػػؾ بغػػض النظػػر عػػف 

المتعمػػؽ فراغزػػا مػف محتواهػا إتفػرض تقاربزػا إلػ  األعمػػاؿ الرسػمية، ألف جعمزػا كعمػػؿ شخصػي يػؤدي إلػ  
 بغايتزا األساسية المصيقة بالمركز الرسمي ألجؿ تحقيؽ سياسة الدولة.

غيػر مشػروع مفزػـو غريػب عػف الحػؽ فػي ممارسػة األعمػاؿ الرسػمية  فارتكاب الجراسـ الدولية بوصػف  عمػ 
ؿ ضمف نطاؽ السمطة الشرعية المسندة لرسيس الدولة، لذلؾ فإف ارتكػاب الجػراسـ الدوليػة يشػكؿ سػوء اسػتغ 

مػف ذلػؾ كػػاف  ية، ولممنصػب و تعسػؼ فػي اسػػتعماؿ السػمطة، حيػث تعػد حالػػة لتجػاوز حػدود الصػفة الرسػػم
لػػػة ظػػػرؼ مػػػف الظػػػروؼ المشػػػددة مػػف األصػػػح أف تعتبػػػر حالػػػة ارتكػػػاب الجػػػراسـ الدوليػػػة مػػف قبػػػؿ رسػػػيس الدو 

ألجػػؿ تحقيػػؽ  دوليػػة فػػي حكػػـ الوظػػاسؼ الرسػػمية، وال تسػػتغؿ فكػػرة اعتبػػار الجػػراسـ ال حتػػ لػػؾ و ذ لمعقػػاب،
ذلػػؾ كػػػاف البػػػد مػػػف األخػػػذ بفكػػػرة اسػػػتثناسزا بصػػػورة مباشػػرة بغػػػض النظػػػر عػػػف تكييػػػؼ طبيعتزػػػا مػػػف مجػػػاؿ 

 الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة.

  عمى نطاق الحصانة من حيث الموضوعدولية استثناء يقره القانون الدولي الجرائم الارتكاب  -3

ينكػػػر إمكانيػػة اعتبػػػار الجػػػراسـ بموجػػب القػػػانوف الػػػدولي أعمػػػاؿ رغػػـ أف جانػػػب مػػػف الفقػػ  الػػػدولي ال 
رسمية ألغراض الحصانة مف حيػث الموضػوع، إال أف االتجػا  الغالػب يػرى بػأف هػذا النػوع مػف الحصػانة ال 

الجػػراسـ نظػػرا السػػتثناء يقػػر  القػػانوف الػػدولي، و لقػػد كػػاف ذلػػؾ أيضػػا الػػنزج الػػذي اتبعػػ  القػػانوف   يشػػمؿ هػػذ
، حيػػث تفػػادى المعزػػد الخػػوض فػػي الجػػدؿ بشػػأف 2001مػػف قػػرار  الصػػادر فػػي عػػاـ  13دة الػػدولي فػػي المػػا

                                                             

 .ص، صنوف الدستوري، المرجر السابؽانوف الدولي و في القاراجر في ذلؾ: صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في الق 1 
187- 189 . 
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مدى اعتبار الجراسـ بموجب القانوف الدولي أعمػاؿ رسػمية، بػأف عمػد ببسػاطة إلػ  اسػتثناء هػذ  الجػراسـ مػف 
 .1تطبيؽ مبدأ الحصانة الموضوعية لرؤساء الدوؿ

اسػػتثناء الجػػراسـ الدوليػػة الخطيػػرة مػػف نطػػاؽ  قػػرر قضػػاة مجمػػس المػػوردات االنجميػػزيفػػي هػػذا الشػػأف 
حيث استند إلػ  معيػار الجػراسـ الدوليػة الخطيػرة ألجػؿ تقريػر المتابعػة القضػاسية  ،الحصانة القضاسي الجزاسية

المحاكـ األجنبية، و ذلؾ بغض النظر عف تكييؼ طبيعة الجراسـ الدولية قياسػا عمػ   ـضد رسيس الدولة أما
 وظيفة و األعماؿ الخاصة.موقعزا بيف األعماؿ ال

بنػػػاء عمػػػ  معيػػػار  " بينوشػػػي " حيػػػث توصػػػؿ قضػػػاة مجمػػػس المػػػوردات بشػػػأف قضػػػية الػػػرسيس الشػػػيمي السػػػابؽ
الجراسـ الدولية الخطيرة إلػ  القػوؿ بػأف الحصػانة القضػاسية الجزاسيػة تشػمؿ كػؿ األعمػاؿ الصػادرة عػف رسػيس 

يكػوف عرضػة إلجػراءات المتابعػة القضػاسية بعػد زواؿ الدولة أثناء أداء وظيفتػ  و بمناسػبتزا، و ال يجػوز أف 
إال فػػػي الحالػػػة التػػػي تشػػػكؿ فيزػػػا هػػػذ  األعمػػػاؿ جريمػػػة مػػػف جػػػراسـ  ،صػػػفت  الرسػػػمية أمػػػاـ المحػػػاكـ األجنبيػػػة

 .2القانوف الدولي الخطيرة

تبعػا  ،ثناء مػف مبػدأ حصػانة أعمػاؿ الدولػةالمسؤولية الجزاسية ألعػواف الدولػة عػف الجػراسـ الدوليػة تعتبػر اسػتف
التخفػػي وراء نظريػػة " أعمػػاؿ الدولػػة " مسػػتبعد تمقاسيػػا، بمػػا أف الدولػػة ذاتزػػا قػػد تجػػاوزت  إمكانيػػةلػػذلؾ فػػإف 
فارتكػػاب الجػػراسـ الدوليػػة يػػؤدي إلػػ  تجريػػد أعػػواف الدولػػة مػػف  التػػي يرسػػمزا لزػػا القػػانوف الػػدولي، السػػمطات

 .3األفراد العادييفالصفة الرسمية كأجززة دولة، لكي يصبحوا مسؤوليف كغيرهـ مف 

فػػػػي سػػػػياؽ نفسػػػػ  أعربػػػػت لجنػػػػة تابعػػػػة لرابطػػػػة القػػػػانوف الػػػػدولي عػػػػف وجزػػػػة نظػػػػر مضػػػػمونزا و أف 
الحصانة مف حيث الموضوع غير متوافقة جوهريا مػر إعمػاؿ الواليػة القضػاسية العالميػة، و ذلػؾ فيمػا يتعمػؽ 

فالواليػة القضػاسية العالميػة تجعػؿ لمػدوؿ كافػة واليػة متسػاوية، و بنػاء  ،باالنتزاكات الجسمية لحقػوؽ اإلنسػاف
عم  ذلؾ فإف الدوؿ التي تعمؿ الوالية القضاسية العالمية فيما يتصؿ بالجراسـ الدولية تنسج فػي الواقػر شػبكة 

ربمػػا مػف الع قػػات األفقيػػة فػػي مجػػاؿ الواليػة مػػف شػػأنزا أف تجعػػؿ التمسػػؾ بالػدفر بالحصػػانة أمػػرا صػػعبا، و 
كػاف بعيػد عػف التحقػؽ، غيػر أف التطبيػؽ المحمػي لنظػػاـ رومػا األساسػي لممحكمػة الجناسيػة الدوليػة قػد يكػػوف 

 . 4دلي  عم  نشوء هذا اتجا 

                                                             
 .167، ص193حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة  1

2 Anne Muxart, Op- Cit, p 4. 

 .194، ص المرجر السابؽصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، 3  

 .180، ص 206، فقرة نفس حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر  4
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اقتنعػػت  و،إتباعزػػا يمكػػف أف تتحػػوؿ الممارسػػة القضػػاسية لمػػدوؿ إلػػ  قاعػػدة عرفيػػة، إذا اسػػتقرت الػػدوؿ عمػػ  
لػػؾ صػػراحة، لكػػف هػػذا األمػػر قاعػػدة مكتوبػػة متػػ  عبػػرت الػػدوؿ عػػف ذبأنزػا تشػػكؿ قاعػػدة قانونيػػة ممزمػػة، أو 

 .1ليس بالسزؿ، نظرا إل  أف الدوؿ تتصرؼ وفؽ الم سمة السياسة بشكؿ يوحي بأف كؿ حالة تشكؿ سابقة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .197، ص قانوف الدستوري، المرجر السابؽالصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في  1
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 خالصة الفصل األول
المباشػر فػي خمػؽ مبػدأ الرؤساء األثر  مسؤولية الحكاـ و لقد كاف لمتطور التاريخي لمفزـو سمطة و

تكويف العناصػر التػي تشػكؿ الطبيعػة القانونيػة لزػا، إذ تختمػؼ طبيعػة الحصػانة مػف مطمقػة إلػ   الحصانة و
تقييػد السػمطة ينػتج عنػ   و نسبية تبعا لتبايف مجاؿ سمطة ، فالسمطة المطمقة تترتب عنزا الحصػانة المطمقػة

 تضييؽ مجاؿ الحصانة.
يػػػػة لمحصػػػػانة الممنوحػػػػة لرؤسػػػػاء الػػػػدوؿ بػػػػاخت ؼ مصػػػػدرها لتتمػػػػايز بػػػػذلؾ تختمػػػػؼ الطبيعػػػػة القانون

الحصػػػانة الجزاسيػػػة الدوليػػػة  أشػػػكالزا بػػػيف الحصػػػانة الجزاسيػػػة الداخميػػػة المقػػػررة بموجػػػب دسػػػتور كػػػؿ دولػػػة، و
 المكتسبة بموجب القانوف الدولي العرفي.

تفرضزا مقتضيات  تمثؿ الحصانة حماية قانونية خاصة تمنح لرسيس الدولة بصفت  ممثؿ لدولت  
الوظيفة الدولية بما يخدـ المصمحة العامة، مما ينفي عف الحصانة الطابر الشخصي كونزا تتعارض في 
مضمونزا مر فكرة تحقيؽ المصمحة الشخصية لرسيس الدولة، كما شرعت الحصانة ألجؿ المحافظة عم  

 ة.يحسف سير الع قات الدول
تنحصر في شخص رسيس الدولة بؿ تتجاوز  لتشمؿ غير   بناء عمي  تمتد الحصانة في نطاقزا ف 

مف األشخاص الذيف تجمعزـ ب  روابط أسرية أو ع قات وظيفية، تسمح بامتداد نطاؽ الحصانة ليستفيد 
تشمؿ بعضزـ ااخر حصانة تجد مبرراتزا  البعض منزـ مف جزء مف الحصانة الممنوحة لرسيس الدولة، و

لمحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة  ألجؿ ذلؾ وجب أف يمنح لرسيس في امتداد النطاؽ الشخصي 
      مطمقة تمتد في نطاقزا المادي لتشمؿ جمير األعماؿ الدولة األجنبية حصانة قضاسية جزاسية كاممة و

سية التصرفات الصادرة عن  بما فيزا تمؾ الموصوفة باألفعاؿ اإلجرامية المنسوبة إلي ، فالحصانة القضا و
الجزاسية الممنوحة لرسيس الدولة تتسر في مداها لتشمؿ الحصانة الوظيفية فض  عف الحصانة الشخصية 

تبعا لذلؾ يتسر مجاؿ سريانزا، بينما يختمؼ نطاؽ هذ  الحصانة مف حيث الموضوع وفقا لتبايف الوضر  و
 د والعدـ.وظيفة في الوجو الالقانوني لرسيس الدولة األجنبية ألف الحصانة مرتبطة ب
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 الممارسة القضائية في مواجية الحصانة القضائية الجزائية لرؤساء الدول الفصل الثاني :

إل  وضر بعض القيود االستثناسية التي عمدت الدوؿ الديمقراطية خاصة ذات األنظمة الجمزورية 
إمكانية مساءلة الرؤساء تقرير ترد عم  النطاؽ الموضوعي لمحصانة القضاسية الجزاسية، و ذلؾ مف خ ؿ 

خاصة الحاالت و وفقا لإلجراءات العم  الجراسـ الداخمية أماـ الجزات القضاسية الوطنية، حسب 
 المنصوص عميزا في دستور كؿ دولة.

كما أن  و في سبيؿ تقرير استثناءات عم  اإلعفاء المطمؽ الذي كاف يستفيد من  رؤساء الدوؿ في مواجزة 
اتجزت بعض الدوؿ مف خ ؿ الممارسة القضاسية إل  محاولة تكريس مبدأ  جنبية،سية األالجزات القضا

االختصاص العالمي ألجؿ قمر الجراسـ الدولية المرتكبة مف قبؿ رؤساء الدوؿ، و إف كانت هذ  الغاية 
تبق  مرهونة بتغميب إحدى المصمحتيف المتضاربتيف، مصمحة المجتمر الدولي في قمر اإلف ت مف 

مما يوحي بعدـ استقرار الممارسة القضاسية  في الحفاظ عم  ع قاتزا الدولية، و مصمحة الدوؿ العقاب،
 الوطنية إزاء الجراسـ المرتكبة مف قبؿ رؤساء الدوؿ )المبحث األوؿ(.

ببروز الحاجة الممحة لمنر اإلف ت مف العقاب في ظؿ تزايد الجراسـ المرتكبة مف الرؤساء الدوؿ   
زا مقابؿ عدـ فعالية القضاء الوطني في مواجزتزا، اتجزت اإلدارة الدولية إل  وجوب قمر و تفاقـ خطورت

اسية الدولية ة الجز الجراسـ الدولية الماسة بالقيـ اإلنسانية و المصالح المشتركة بيف الدوؿ، بتكريس المسؤولي
جب القانوف الدولي الجراسـ الدولية بمو  ارتكابر لرؤساء الدوؿ، مف خ ؿ التأكيد عم  مفزـو حظ

، و يستشؼ ذلؾ خاصة مف خ ؿ األنظمة القانونية لممحاكـ الجناسية الدولية خاصة النظاـ االتفاقي
بالصفة الرسمية و بالحصانة  االعتداءاألساسي لممحكمة الجناسية الدولية، الذي أكد عم  مبدأ عدـ 

 القضاسية وفقا لمقانوف الدولي الجناسي.

لممحكمة الجناسية الدولية لمحاكمة رؤساء الدوؿ حسب مبدأ التكامؿ مر القضاء حيث ينعقد االختصاص 
عم  سيادة الدوؿ، األمر الذي ينعكس سمبا عم  فعالية  االوطني الذي يبق  ل  االختصاص األصيؿ حفاظ

القضاء الدولي الجناسي بسبب الصعوبات التي تتخمؿ مسألة التعاوف القضاسي مر المحكمة الجناسية 
ولية، لذلؾ كاف البد مف إيجاد بعض االيات و المبادئ ألجؿ تجاوز كؿ العراقيؿ و تفعيؿ دور القضاء الد

 الدولي في ضماف اإلف ت مف العقاب )المبحث الثاني(.
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  المبحث األول : الحصانة القضائية الجزائية لرؤساء الدول أمام القضاء الداخمي

لمقررة لرسيس الدولة جممة مف ااثار القانونية التي يترتب عف الحصانة القضاسية الجزاسية ا 
تنصرؼ إل  مركز  القانوني الجزاسي، بحيث تبرز مف خ ؿ تضييؽ و تحديد حاالت تحريؾ المسؤولية 
الجزاسية ضد رسيس الدولة أماـ الجزات القضاسية الوطنية، و زيادة عم  ذلؾ استفادة رسيس الدولة مف 

ضاسي يتناف  مر حصانت  اإلجراسية، و ذلؾ مف خ ؿ خضوع  ألي إجراء ق راسية تضمف عدـامتيازات إج
 إفراد  بنظاـ إجراسي خاص يشمؿ كؿ اإلجراءات المتعمقة بمحاكمت  عم  الصعيد الداخمي)المطمب األوؿ(.

كما تعد الحصانة القضاسية الجزاسية أهـ الركاسز األساسية المكونة لموضر القانوني الدولي لرؤساء 
لكف  الدوؿ في مواجزة القضاء األجنبي، حيث يستند إليزا لضماف ال مسؤولية الجزاسية لرؤساء ،الدوؿ

درجة نتيجة لتزايد حاالت التعسؼ في استعماؿ الحصانة بسبب سوء استغ ؿ المنصب بقياـ بأفعاؿ تتفاقـ 
فقا لمممارسة ا ألمف و س مة البشرية، ألجؿ ذلؾ سعت بعض الدوؿ و خطورتزا لتشكؿ انتزاكا صارخ

القضاسية إل  وضر سبؿ لتجاوز عقبة الحصانة، و ذلؾ مف خ ؿ محاولة وضر نظاـ قانوني و قضاسي 
منر جؿ مبدأ االختصاص العالمي أللخاص ألجؿ مساسمة رؤساء الدوؿ عف الجراسـ الدولية تطبيقا 

 اإلف ت مف العقاب )المطمب الثاني(.

مف ذلؾ فإف األحكاـ و التطبيقات المتعمقة بالحصانة القضاسية الجزاسية أماـ القضاء  انط قا 
الوطني تتبايف باخت ؼ موقؼ العمؿ الدولي إزاء الجراسـ )داخمية أو الدولية( المرتكبة مف طرؼ رؤساء 

 الدوؿ )المطمب الثالث(.

 الجرائم الداخمية المطمب األول : اختصاص القضاء الوطني بمتابعة رؤساء الدول عن

سية لرؤساء الدوؿ عم  صعيد الداخمي دوف تحديد نطاقزا مف اال يمكف تقرير وجود المسؤولية الجز 
خ ؿ محاولة ضبط بعض القواعد التي تحكـ الجوانب الموضوعية و اإلجراسية المتعمقة بالنظاـ القانوني 

و ذلؾ مف خ ؿ استثناء بعض الحاالت  ،لرؤساء الدوؿ أماـ القضاء الوطنيالخاص بالمساسمة الجزاسية 
و الذي تفرض  مقتضيات الحماية  ،التي تتأثر بصورة مباشرة بالمركز الجزاسي الخاص لرسيس الدولة

الدستورية المقررة لموظيفة الرساسية، مما يحصر حاالت اتزاـ رسيس الدولة خ فا لألصؿ المقرر في الحالة 
 ، بحسب ما هو محدد وفقا لدستور الدولة.الجراسـ الخطيرة دوف سواهاد بعض العامة لألفراد العادييف بصد

، ذلؾ أف الجراسـ التي حكاـ قانوف العقوباتألف حصانة الرسيس في هذ  الحالة تعفي  مف الخضوع أل 
األشخاص العادييف )الفرع مف  ارتكابزاف  يتصور  ،ترتكب مف رسيس الدولة تصدر عن  بحكـ مركز 

وع  إل  إجراءات خاصة دوف اإلخ ؿ بالحصانة اإلجراسية لرسيس الدولة و التي تكفؿ خضذلؾ  األوؿ(، و
 )الفرع الثاني(.    في بعض القوانيف المكممة ل  ، و التي يتـ النص عميزا في دستور الدولة أوفي محاكمت 
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   يعات الدستوريةالفرع األول : تحديد النطاق الموضوعي لممسؤولية الجزائية لرئيس الدولة وفقا لمتشر 

لرسيس الدولة         الجزاسية األنظمة الدستورية المختمفة فيما بينزا حوؿ نطاؽ المسؤوليةتتبايف 
يسأؿ كشخص عادي عف الجراسـ التي يرتكبزا خارج مزاـ منصب ، أما بالنسبة  القاعدة األساسية أن  و

في حاالت استثناسية تقرر بموجب دساتير اسيا إال الوظاسؼ الرسمية ف  يسأؿ عنزا جز لتمؾ المتصمة ب
 .1كاف يستفيد منزا رسيس الدولة الدوؿ التي وضعت قيود عم  مبدأ ال مسؤولية الجزاسية الذي

حيث نصت أغمب الدساتير عم  مسؤولية رسيس الدولة مبدسيا عم  بعض الجراسـ التي تعتبر  
، ذلؾ أن  ال يمكف تصور وقوعزا مف بحكـ طبيعتزا الخاصة مف األفعاؿ المصيقة بمنصب الرساسة

تتمثؿ هذ   دستورية لرسيس الدولة في المنصب، واألشخاص العادييف، كما أف تحققزا يتعمؽ باستمرارية ال
كما يمكف أف  أو انتزاؾ الدستور )أوال(، ة خرؽالجراسـ في العادة في جريمة الخيانة العظم  و جريم

تكوف ناتجة عف سوء استغ ؿ أو استعماؿ السمطة و التي يرتكب رسيس الدولة صور أخرى مف جراسـ 
 تصنؼ ضمف داسرة جراسـ القانوف العاـ أو الجراسـ العادية )ثانيا(.

   أوال : المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة إزاء الجرائم المصيقة بمنصب الرئاسة

راؼ أقرت الدساتير في مجممزا بوضر قيود و ضوابط عم  ممارسة السمطة الرساسية لمنر أي انح 
 لجزاسية عند إتيان  ألفعاؿ مجرمةذلؾ بإخضاع رسيس الدولة لممساءلة ا وو تجاوز و إساءة استعمالزا، أ

ضمف األسباب  إنما يتعمؽ بحاالت استثناسية تتدرج ،لكف مجاؿ مسؤولية رسيس الجمزورية ليس مطمقا
التي تكمف في ارتكاب رسيس الدولة لألفعاؿ  ة حسب ما هو مقرر بموجب الدستور، والموجبة لممسؤولي

فة عامة، و التي ما كانت ألحكاـ جوهرية تتعمؽ بنظاـ الحكـ أو مبادئ دستورية بصا التي تشكؿ خرقا بين
 .سـ لصيقة بمنصب الرساسةاألمر يجعؿ منزا جرا لتقر لوال توافر صفة الرساسة في الفاعؿ،

س ة الرؤساء حاؿ ارتكابزـ لجراسـ تمو ضمف هذا النزج يتجم  دور الدساتير الوطنية في تقرير مسؤولي 
التي نظر لخطورتزا تتخذ إما وصؼ الخيانة العظم  حسب ما هو مقرر في مجمؿ  ، والوحدة الوطنية

لتي تشكؿ إخ ؿ بالتزامات و وظاسؼ رسيس أو بمعن  أكثر اتساعا يشمؿ كؿ األفعاؿ ا ،(1)الدساتير 
 .   (2)زاؾ ألحكاـ الدستورانتالتي تشكؿ  والجمزورية الدستورية 

 

 
                                                             

األمر الذي ال يسمح مع  بوضر قاعدة عامة في هذا الشأف، إذ ،لقد اختمفت الدساتير في تحديد حاالت اتزاـ رسيس الجمزورية   1
لدساتير د مف او أخرى نصت فقط عم  حالة االنتزاؾ ألحكاـ الدستور ، كما توج ،هناؾ دساتير تضمنت فقط حالة الخيانة العظم 

 ات )الجراسـ الجناسية( بصفة عامة .....ألا.  لبعض مف الدساتير عم  الجنح و الجنايبحالتيف مًعا، فيما نصت ا مف تقر
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  جريمة الخيانة العظمى -0 

س بمصالحزا التي تقر ضد أمف الدولة ألنزا تم تعد جريمة الخيانة العظم  مف أخطر الجراسـ
سف لثقة الشعب الذي ألفعاؿ تأخذ وصؼ الخيانة العظم  يعد خا فبإتياف رسيس الدولة ،سيادتزاو  العميا

أن  خرؽ رابطة الوالء المقدس لوطن ، لذلؾ نصت أغمبية التشريعات الدستورية  إذ س الدولة،اختار  عم  رأ
عم  تقرير مسؤولية رسيس الجمزورية عف جراسـ الخيانة العظم ، حيث خصزا المشرع بأولوية و األسبقية 

 .يتزايـ نظرا لخطورتزا و ألهمية المصالح التي يحرص عم  حماعند التجر 

و عم  الرغـ مف ذلؾ فمقد تباينت هذ  التشريعات حوؿ ضبط القواعد التي تتعمؽ بالنطاؽ الموضوعي  
كما خمت أحكامزا مف تبياف  ،(أ )ذلؾ مف اخت ؼ حوؿ تحديد طبيعتزاو ما ترتب عف  ،لمخيانة العظم 

األساس القانوني لممسؤولية الناشسة عنزا، األمر الذي يستدعي التوضيح مف خ ؿ تحديد العناصر 
 األساسية و الجوهرية التي تدخؿ في تكويف جريمة الخيانة العظم  )ب(.

   بحث طبيعة الخيانة العظمى  -أ

الجمزورية غير مسؤوؿ عف األعماؿ  نصت أغمب الدساتير في ظؿ الجمزوريات عم  أف رسيس
 .1الوظيفية باستثناء حالة الخيانة العظم  التي تسمح بإمكانية محاسبت  قبؿ انتزاء عزدت 

حيث يستشؼ مف التشريعات الدستورية في الدوؿ التي أقرت مساسمة رسيس الدولة في حالة الخيانة 
وى الموضوعي لحالة اتبعت  في تحديد المحتالعظم ، أف هذ  التشريعات قد تمايزت في المنزج الذي 

                                                             
، كمية الحقوؽ و العمـو راسات األكاديمية، العدد السابر بيف الحصانة و العزؿ، مجمة الباحث لمد حناف مفتاح، رسيس الجمزورية:  1

 287، ص 2015سبتمبر جامعة باتنة، السياسية، 
   (، اليمف 63(، موريتانيا )ـ 85مصر )ـ  ،(60، لبناف )ـ (91(، سوريا )ـ 45/3السوداف )ـ  :* أنظر عم  سبيؿ المثاؿ دساتير

 ......إلا( .3/3(، الواليات المتحدة األمريكية )ـ 90/1(، إيطاليا )ـ 68(، فرنسا )ـ )76الصوماؿ )ـ  ،(60(، العراؽ )ـ126)ـ 
يتضح أف طبيعة مسؤولية رسيس الجمزورية هي  55و  47و مف خ ؿ المادتيف  1963دساتير الجزاسر نجد أف دستور  و باستقراء 

لرسيس الجمزورية في حالة  المقابؿ تقررت المسؤولية الجزاسيةو ال حت  في حالة الخيانة العظم ، و بجزاسية مسؤولية سياسة و ليست 
)تقابمزا ـ  1996مف دستور   158/1و ذلؾ بموجب نص المادة  ،خيانة العظم  التي يرتكبزا بمناسبة تأدية مزام واحدة و هي ال

 . 2016( مف التعديؿ الدستوري 177
 . 146 -145ص  ،، جامعة الكوفةعمارة فتيحة، مسؤولية رسيس الجمزورية، مجمة الكوفة، العدد الخامس

بيف بوضوح أف المجوء إل  محكمة خاصة لمحاكمة رسيس الدولة ؿ تفسيريف : التفسير األوؿ يأنزا تحتم 158تضح مف نص المادة ي 
التامة لكؿ ما هو  لرسيس الدولة كشخص و هيسة يفترض بزما المراعاة إمكانية إقرار المسؤولية الجزاسيةيبرز خطورة الفعؿ المقترؼ و 

ادية، حيث ال يمكف إخضاع رسيس دولة تابعة رسيس الدولة أماـ هيسة عة مأما التفسير الثاني فيسمح بطرح صعوب مساس بالقانوف،
 لنفس القواعد القانونية التي تحكـ المخاطبيف بزا عامة.

مجمة الباحث لمدراسات  –دراسة في إطار القيود الدستورية  -لعربية لممحكمة الجناسية الدولية جودي زينب، إشكالية إنظاـ الدوؿ ا -
 .    469 -468، ص 2018، جانفي 1، جامعة باتنة كمية الحقوؽ و العمـو السياسية  ،العدد الثاني عشر ،األكاديمية
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و تختمط فيزا  ،مما يجعؿ مف الخيانة العظم  فكرة مطاطة يصعب تحديد مدلولزا، 1الخيانة العظم 
االعتبارات المكونة لزا أو العقوبات المطبقة بشأنزا، األمر الذي يستوضح تجاهؿ المؤسس الدستوري 

منذ القدـ فرغـ استعماؿ عبارة الخيانة العظم  ، 2فق  الدستوري  تاركا ذلؾ إل  اللمدلوؿ الخيانة العظم
 .3قانوني محدد و دقيؽإال أنزا ال تزاؿ، مصطمح يفتقد إل  التعريؼ الفي الدساتير المتعاقبة 

                                                             
: يتمثؿ المنزج األوؿ في تحديد بشكؿ مباشر لمفكرة الموضوعية لمخيانة العظم ، و هذا يث اتجزت في ذلؾ إل  ث ثة مناهجح  1

و الدستور  ،1787يعات الدستورية، و تتمثؿ في الدستور األمريكي لعاـ تحقؽ في بعض التشر متفردا  المنزج يكاد يكوف منزجا
، حيث أشارت بعض لمفكرة الموضوعية لمخيانة العظم أما النزج الثاني فعمد إل  التحديد بشكؿ غير مباشر ، 1848الفرنسي لعاـ 

ر قانوف مكمؿ لمدستور يحدد محتوى الخيانة بالسمطة التشريعية، إصداأناطت ورية إل  حالة الخيانة العظم ، و التشريعات الدست
 .1994و الدستور اليمني لعاـ  ،1971العظم  و ماهية األفعاؿ المكونة لزا، و لقد تبن  هذا االتجا ، الدستور المصري لعاـ 

ؿ التي تدخؿ في فيما تمثؿ المنزج الثالث في عدـ تحديد الفكرة الموضوعية لمخيانة العظم ، و عدـ تبياف ماهية و طبيعة األفعا
و سار في هذا االتجا  دستور ، 1958 ية و مف أبرزها الدساتير الفرنسي لعاـتكوينزا، و تبنت هذا النزج غالبية التشريعات الدستور 

 .2005العراؽ لعاـ 
 2014زير، عماف،افر خضر صالح شبر، المسؤولية الجناسية لرسيس الدولة ،الطبعة األول ، دار الرضواف لمنشر والتو : ر راجر في ذلؾ

 .24-23ص 
، إذ أقر مسؤولية رسيس الجمزورية في حالة الخيانة العظم  في 1926كما برز المنزج الثالث في الدستور المبناني الصادر في عاـ 

 ، و لكن  سكت عف تحديد مضموف الخيانة العظم .60المادة 
محمد المجدوب، القانوف الدستوري و النظاـ السياسي في لبناف و أهـ النظـ الدستورية و السياسية في  لمزيد مف التفصيؿ أنظر :

 .335، ص 2002، منشورات الحمبي، بيروت، لبناف،العالـ، الطبعة الرابعة
 .159، ص 1988عية، بيروت، لبناف، الدار الجامد.ط،  حسيف عثماف محمد عثماف، النظـ السياسية و القانوف الدستوري، -

 .147ص  المرجر السابؽ،عمارة فتيحة، مسؤولية رسيس الجمزورية،   2

)حاالت تنازؿ الممؾ عف العرش( تـ في ميثاقي  1791سبتمبر  3وردت عبارة الخيانة العظم  سابقا في فرنسا بموجب دستور فمقد   3
توري الفرنسي بفكرة مسؤولية رسيس الجمزورية سياسيا ارتبط مصطمح الخيانة العظم  في القانوف الدسحيث  ،(68)ـ  1830، 1814

 و ذلؾ في حالة المساس بمبدأ الفصؿ الصاـر و الجامد بيف السمطتيف التنفيذية و التشريعية.
 . 29ص  (4 -3)الزامش، المرجر السابؽ،وفي القانوف الدستوري لرسيس الدولة في القانوف الدولي صاـ إلياس، المركز الجزاسي

، لذا فقد قاـ بعض الفقزاء عظم ، كما لـ يعرفزا أي قانوف الدساتير الفرنسية المتعاقبة مث  لـ تعرؼ جريمة الخيانة الكما أف -
تستحؽ وصؼ جريمة الخيانة  بعممية حصر و تعداد األعماؿ التي 1878سنة     (Pascal Dupret)القدام  أمثاؿ باسكاؿ دوبرا

إذا وضر الرسيس بطريقة غير مشروعة عقب  أماـ السمطة التشريعية تحوؿ دوف مباشرتزا  -أ حيث تـ إجمالزا فيما يمي : " العظم 
 لعممزا. 

 ارتكاب الرسيس جريمة جسيمة ضد أمف الدولة واردة في قانوف العقوبات. -ب
 إع ف الحرب دوف أخذ رأي البرلماف. –جػ 
 كؿ عمؿ أو محاولة تؤدي إل  خرؽ القواعد الدستورية"   -د

 .321-320، ص * راجر في ذلؾ: عقؿ يوسؼ مصطف  مقابمة، المرجر السابؽ
(، و ال صمة بيف هذ  الجريمة ومزاـ منصب رسيس 85)ـ  1971كما لـ يحدد معن  الخيانة العظم  في الدستور المصري لعاـ 

 قوبات.الجمزورية، و أكتف  المشرع بتحديد األعماؿ التي تشكؿ خيانة عظم  وفقا ألحكاـ قانوف الع
مد سعد المزندي، الحصانة الجناسية لذوي الصفة الرسمية، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة القاهرة، مصر  حسف مح

 .215ص 
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شكمت جريمة الخيانة العظم  مفزـو ذا محتوى متغير في وجزة نظر فقزاء القانوف الدستوري كما 
 اخت ؼ ااراء الفقي  حوؿ تعريؼ الخيانة العظم .  األمر الذي نممس  مف خ ؿ

     ار بزابأنزا اعتداء عم  أمف الدولة يؤدي إل  اإلضر  "حيث عرفت الخيانة العظم  في المعن  العاـ 
اء كاف ذلؾ بإرادت  فزي تشكؿ واقعة يرتكبزا شخص وطني إضرار بأمت  سو  ،"ذلؾ لمصمحة دولة أخرى و

العظم  بذلؾ سموكا الخيانة تعد جريمة و  1،مصالح دولة أجنبية عم  مصالح أمت ؿ فيزا أـ ال ، و يفض
 .2يقـو ب  الفرد يقطر رابطة الوالء بأمت  و دولت  و يعرضزا لممخاطر

بتصنيؼ جريمة الخيانة العظم  ضمف داسرة جراسـ أمف الدولة الداخمي و الخارجي، فإف األمر  و
كذلؾ ألجؿ ضبط  ،3لجريمة عف باقي جراسـ أمف الدولةيقتضي وضر معيار أو عدة معايير لتميز هذ  ا

خاصة  ،المعن نطاؽ التجريـ المتعمؽ بجريمة الخيانة العظم  لتميزها عف بعض الجراسـ المقاربة لزا في 
 .4في ظؿ الغموض الذي يحيط بالمحتوى الموضوعي لفكرة الخيانة العظم  

                                                             
لجراسـ الخيانة العظم  و التجسس في التشرير  -دراسة تحميمية تطبيقية -الحماية الجناسية ألسرار الدولة حافظ مجدي محمود،  1

 .233، ص 1991، ري و المقارف، الطبعة األول المص

 ، مجمة الحقوؽ و العمـو السياسيةمحمود بوقطؼ، الخيانة العظم  جريمة ماسة بأمف الدولة في التشرير الجزاسري –بف مكي نجاة   2
 .127، ص2014فيفري  ،رور خنشمةجامعة عباس لغ العدد األوؿ ،

مف استقراء التشريعات المقارنة نجد أنزا اعتمدت عم  معيارا ماديا إلط ؽ وصؼ الخيانة العظم  عم  جراسـ أمف الدولة، حيث    3
يتصؿ هذا المعيار بالفعؿ المكوف لمجريمة أو بالمصمحة المحمية، و استناد إل  هذا المعيار فإف جراسـ الخيانة العظم  تتمثؿ في 

 األوقات الحرجة كوقت الحرب مث  .لدولة ذات الفعؿ الجسيـ أو المرتكب في مجموعة مف جراسـ أمف ا
و الذي يرتبط بمدى توافر خصاسص قانونية و معنوية  ،و اعتمدت بعض التشريعات المعيار الشخصي لتميز جريمة الخيانة العظم 

ة الخاصة التي يتطمبزا المشرع في الجاني قد تكوف معينة في الفاعؿ، إذ أف جراسـ الخيانة العظم  هي جراسـ الفاعؿ الخاص، و الصف
 راجعة إل  الجنسية أو الوظيفة ، إذ يتطمب إط ؽ وصؼ الخيانة عم  الفعؿ أف يكوف الجاني وطنيا أو أف يتول  وظيفة عامة.

 .185-180سابؽ، ص المرجر الراجر في ذلؾ : أردالف نور الديف محمود، -
     مختمط الذي يجمر بيف الضوابط المادية و الشخصية المستند إليزا ألجؿ تمييز الخيانة العظم و مف األفضؿ أف يعتمد المعيار ال

 ، و ذلؾ ألجؿ ضبط نطاؽ التجريـ المتعمؽ بالخيانة العظم .  ة في الفاعؿ عند ارتكاب الجريمةو كذلؾ بحث مدى توافر النية اإلجرامي

سس مف حيث المعن ، و ألجؿ ذلؾ اقترح الفق  الفرنسي لمتمييز بيف الجريمتيف ث ثة تتقارب جريمة الخيانة العظم  مر جريمة التج  4
، أما معايير : حيث يتمثؿ المعيار األوؿ في المعيار المادي أو الموضوعي و الذي يتعمؽ بطبيعة الفعؿ المادي المرتكب و تدرج 

يذهب االتجا  الغالب في  فيماالذي حرؾ الجاني لمقياـ بجريمت ، كز إل  الدافر أو الباعث المعيار الثاني فزو شخصي أو ذاتي، و يرت
و مؤدا  أف األفعاؿ التي تدخؿ في حكـ الخيانة هي التي يرتكبزا  ،في معيار الجنسيةالمتمثؿ المعيار الثالث إل  االخذ ب الفق 

  .المواطف، أما األفعاؿ التي يقترفزا األجنبي فإنزا تدخؿ في حكـ التجسس
 .147، ص 1987، الطبعة الثالثة، وزارة الثقافة، دمشؽ، قعة عم  أمف الدولة، الجزء األوؿ، الجراسـ الوامحمد فاضؿأنظر: 

* كما تقرر في غالب مف التشريعات المعاصرة استبعاد الجراسـ الماسة بأمف الدولة الخارجي بما فيزا جراسـ الخيانة العظم  مف مجاؿ 
يث تخضر مرتكبزا ما يتمتر ب  المجـر السياسي، فتعد جراسـ الخيانة العظم  مف قبيؿ الجراسـ العادية ح الجراسـ السياسية، ليفقد بذلؾ

 ة .اعتداء عم  الحقوؽ السياسية البحت، عم  الرغـ مف أف الدافر إليزا سياسيا، إذ تشكؿ ألحكاـ التجريـ و العقاب
 .72، ص 1990سنة السبعوف، سبتمبر العدد السابر، ال،اماة المح ية، مجمةعبد الوهاب محمد عمر البطراوي، الجريمة السياس -
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مر ذلؾ تبق  محاولة تحديد مضموف و نطاؽ الخيانة العظم  أمر في غاية الصعوبة و التعقيد   
تعريؼ دستوري و قانوني دقيؽ لزذ  الجريمة، و يزيد األمر تعقيدا في ظؿ االخت ؼ  النعداـنتيجة 

حيث اختمؼ الفق  حوؿ  ،1لرساسية عم  أساس الخيانة العظم الفقزي حوؿ الطبيعة القانونية لممسؤولية ا
ر ما إذا كانت الخيانة العظم  جريمة جناسية محددة المضموف، أـ أنزا جريمة يغمب عميزا الطاب

 .2و لقد انقسمت مواقؼ الفق  إل  ث ثة اتجاهاتلسياسي؟ ا

من  استبعادها مف نطاؽ المسؤولية و ، حيث يرى االتجا  األوؿ بأف الخيانة العظم  جريمة جناسية
       عميزا صراحة في قانوف العقوباتإل  أف جريمة الخيانة العظم  قد نص  اذلؾ استناد السياسية، و

 .3ي الطبيعة الجناسية لزذ  الجريمةجناسية، و مف ثـ ف  شؾ فحددت عقوبتزا ال و

نة العظم  ذات طبيعة أما االتجا  الثاني و الذي يشكؿ الرأي الغالب في الفق  فمقد ذهب إل  أف الخيا 
باعتبارها استثناء مف مبدأ ال مسؤولية السياسية، فالخيانة العظم  تتحقؽ في حاالت عدة  ،4سياسية بحتة

    كالمجوء التعسفي لمسمطات االستثناسية ،الوظيفية الختصاصات بسوء ممارسة رسيس الجمزورية تتعمؽ 
 .5أن  أف يشكؿ خرقا ألحكاـ الدستورأو اإلخ ؿ الجسيـ بالتزامات  الدستورية و إتيان  أي فعؿ مف ش

فزي بذلؾ تتمثؿ عادة في تصرؼ رسيس الجمزورية بشكؿ يتعارض و الدستور أو مر مصالح العميا  
ال يمكف اعتبارها جريمة بسبب عدـ تعريفزا و تحديد العقوبات التي  و ،سة الدستورية في الدولةلممؤس

                                                             
 .30-29صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص    1

جواف جامعة الشزيد حمة لخضر بالوادي ، ،اعمارة فتيحة، المسؤولية الجناسية لرسيس الجمزورية، مجمة العمـو القانونية، العدد الثالث  2
 .192، ص  2011

  .294ص ، (1حناف مفتاح ، المرجر السابؽ، الزامش )  

باإلعداـ أو عم  أن  "يعاقب رسيس الجمزورية  1956لسنة  147المادة السادسة مف القانوف رقـ ي ففالمشرع المصري مث  نص    3
و بالرجوع إل  ما جاء في المذكرة اإليضاحية لمقانوف رقـ أعماؿ الخيانة العظم  ...."،   مفد إذا ارتكب عم األشغاؿ الشاقة المؤب

ماؿ الخيانة العظم  ألحكاـ بخصوص المادة السادسة نجد أنزا تنص عم  أف "... و قد ترؾ المشرع تحديد أع 1956لسنة  247
 العقوبات ....."قانوف 

  .192ص  ،(12-11الجمزورية، المرجر السابؽ، )الزامش أعمارة فتيحة، المسؤولية الجناسية لرسيس  -

انة العظم  جريمة ذات طابر سياسي إل  أف الخي  Bertelemy  و  Duvergerيذهب معظـ رجاؿ الفق  القانوني الفرنسي مثؿ    4
إل  أن  يترتب عم  اتزاـ رسيس الجمزورية بالخيانة العظم  مسؤولية سياسية حقيقية  payerو ضمف هذا النزج ذهب األستاذ  

هذا باإلضافة  ،فالخيانة العظم  جريمة سياسية، و ليست جريمة جناسية، فتوجي  االتزاـ إل  رسيس الجمزورية مف اختصاص البرلماف
 .رجة األول  إذ تتشكؿ مف أعضاء البرلمافية مف الدمختصة بمحاكمت  عف هذا االتزاـ هي محكمة سياسإل  أف المحكمة ال

مرواف محمد محروس المدرس، مسؤولية رسيس الدولة في النظاـ الرساسي و الفق  اإلس مي، دراسة مقارنة، الطبعة األول ، دار  -
 .65، ص 2002األع ـ، األردف، 

5 - Marie- Anne Cohendet, le président de la république, 2
e
 édition, DALLOZ, 02/2012, P36. 

- Jeans Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politique, 16
e
 édition, Montchrestien , Paris, 1999  

P 649.   
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ريمة مثؿ ج فزي تختمؼ عف بقية الجنح و الجراسـ المنصوص عمي  في قانوف العقوباتومن  تقابمزا، 
 .1الخيانة أو التخابر مر العدو

 ، يرى بأف الخيانة العظم  بصفة أصمية جريمة ذات طبيعة سياسية في حيف ظزر اتجا  ثالث في الفق 
فمسؤولية رسيس الجمزورية تبدأ سياسية و تنتزي جناسية عف  ،2احتياطية جريمة جناسيةو بصفة تبعية أو 

 .3نصوص الدستوربعض أفعاؿ الرسيس المحددة بموجب 

قر بيف المجاؿ تعتبر الخيانة العظم  ذات طبيعة مختمطة ، فزي ترتب مسؤولية مزدوجة تجعمزا ت
ذلؾ أف الخيانة العظم  تتمثؿ في انتزاؾ ذو طابر سياسي اللتزامات الوظيفية  السياسي و الجزاسي،

تضمنت وقاسر مجرمة بموجب  الممقاة عم  عاتؽ رسيس الجمزورية، و مر ذلؾ يمكف أف تشكؿ جريمة، إذا
 4قانوف العقوبات.

حيث يوج   ،5جريمة الخيانة العظم  المتزـ بزافجمير مظاهر عدـ مسؤولية رسيس الجمزورية تختفي أماـ 
يوج  ل  االتزاـ مف طرؽ البرلماف الذي يمثؿ جزة سياسية تمزيدا لمحاكمت  أماـ جزة قضاسية هي 

الجمزورية مف منصب  و إنزاء نيابت ، و من  فالخيانة  المحكمة العميا، ليترتب عف ذلؾ عزؿ رسيس
العظم  تأخذ الوصؼ الجناسي استناد إل  طبيعة الجوانب اإلجراسية لممتابعة، كما تعد ذات طابر سياسي 

 .6و مف حيث الجزاء المترتب عنزا ،مف حيث ارتباطزا، بالوظيفة السياسية لرسيس الجمزورية

ل  رسيس الجمزورية عم  عظم  مت  تـ تكييؼ الجريمة المنسوبة إتبعا لذلؾ نكوف إزاء خيانة 
حيث تقتضي طبيعة الخيانة العظم  عدـ التحديد المسبؽ، و ذلؾ مف أجؿ إعطاء الجزات  أنزا كذلؾ

                                                             
 .30صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   1

حيدر محمد حسف األسدي، عزؿ رسيس الجمزورية في حالة الخيانة العظم  ، دراسة مقارنة، الطبعة األول ، مؤسسة دار الصادؽ   2
 .82، ص 2012الثقافية، العراؽ، 

 .161السي وي، المرجر السابؽ ، ص  زينة صاحب كوزاف  3
4
  Claude Leclercq , Droit constitutionnel et institutions politiques, 9

ème
 édition, Litec, Paris, p 639 .                                                                                                                                     

هر عدـ مسؤولية رسيس الجمزورية أقؿ بصفة مطمقة مف تمؾ المقررة ألعضاء البرلماف التي جمير مظا أف "   Vedel يري األستاذ   5
 التي تغطي جمير أعماؿ الوظيفة و تستبعد احتماؿ االتزاـ الجناسي أيا كاف".

 جامعة الكوفة، مجمة الكوفة، العدد الخامس، ،عمي يوسؼ الشكري، االتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رسيس الدولة في فرنسا-
 .13ص 

 جمة العمـو القانونية و السياسيةبمجاني وردة، المسؤولية الدستورية لرسيس الدولة في النظاميف السياسييف الجزاسري و األمريكي، م  6
 .227-226، ص 2015جانفي، الجزاسر، العدد العاشر، جامعة الشزيد حمة لخضر، الوادي، 

الجزاسري ، فإف القمة القميمة التي تعرضت لمدلوؿ الخيانة العظم ، نجدها قد سايرت فكرة الطبيعة  أما بالنسبة لموقؼ الفق  الدستوري
 المزدوجة لزذ  الجريمة.

 .194اعمارة فتيحة ، المسؤولية الجناسية لرسيس الجمزورية، المرجر السابؽ، ص  -
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يمكف أف تشمؿ الخيانة العظم  عم   ، حيثالمختصة حرية في تكييؼ أي تصرؼ خطير عم  أن  كذلؾ
 .1ف يؤثر ذلؾ في تكييفزا عم  أنزا مخالفة ذات طبيعة سياسيةجراسـ قانوف العقوبات دوف أ

يبدو أف الرأي األخير أقرب لمصواب، ألن  ال يمكف الحديث عف المسؤولية الجزاسية لرسيس 
لمساسمة الجمزورية دوف المجوء إل  االية القانونية المتمثمة في العزؿ التي تمزد لجعؿ الرسيس موضر ا

د عم  أن  ال يمكف وضر حد فاصؿ بيف المسؤولية السياسية كأصؿ و المسؤولية كيالجزاسية، و في ذلؾ تأ
ؾ فإف أي بدأ سياسية و تنتزي جزاسية، و بذلالجزاسية الناتجة عنزا، فالمسؤولية عف الخيانة العظم  ت

 محاولة لتحديد طبيعة الخيانة العظم  ستتناف  مر مقتضيات إط ؽ المحتوى الموضوعي لزا، ألنزا قد
تشكؿ سببا لإلف ت مف العقاب، ذلؾ ألف الغموض الذي يحيط بالخيانة العظم  مقصود مف قبؿ المشرع 

 .الدستوري ألجؿ توسير مضموف الخيانة العظم  لتجنب تحديد مجاؿ األفعاؿ الموجبة لممسؤولية عنزا

تصة بالمتابعة رسيس و في ذلؾ ضمانة لممارسة سمطة التكييؼ بحرية تامة مف قبؿ الزيسة أو الجزة المخ 
الجمزورية ، لكف األمر ال يخمو مف المجازفة ألن  قد يعد كقصور أو فراغ تشريعي يستغؿ ألغراض 
في و  ،تتعارض مر مقاصد تحقيؽ العدالة، حيث يفتح المجاؿ أماـ المتابعات الكيدية ضد رسيس الجمزورية

مقابؿ فإف عدـ تحديد األفعاؿ التي تشكؿ الو استغ ؿ أهـ مؤسسة دستورية، و ب الستقرارذلؾ تزديد 
خيانة عظم  قد يمنح لمرسيس وسيمة تكفؿ ل  التزرب مف المسؤولية مؤسسا دفع  لزا عم  عدـ تجريـ 

 الفعؿ.

مف أف التنظيـ الدستوري لمخيانة العظم  يتسـ بالنقص و القصور تارة، و الغموض تارة  انط قا
فإف اتزاـ رسيس الدولة بارتكاب فعؿ  ،و هو ما يطمؽ عمي  بالنقص الفطري في أحكاـ الدستور ،أخرى

تي تثار فيزا ع الدستوري لتحديد األفعاؿ الـز تدخؿ المشر خيانة العظم  يستمينطوي تحت مفزـو ال
 .2المسؤولية الرساسية

 

 

                                                             
 .31لقانوف الدستوري، المرجر السابؽ ، ص رسيس الدولة في القانوف الدولي و في اصاـ إلياس، المركز الجزاسي ل  1
 .83، 82حيدر محمد حسف األسدي، المرجر السابؽ، ص  -

جراسـ ، )جراسـ اإلبادة، جراسـ الحرب ،في ظؿ عدـ الدقة القانونية لعبارة الخيانة العظم  أخذ اتجا  فقزي بإمكانية تكييؼ الجراسـ الدولية
اصة في حالة ارتكاب قؽ إمكانية اتزاـ ومحاكمة رسيس الجمزورية وفقا المتيازات إجراسية خضد اإلنسانية( بأنزا خيانة عظم ، مما يح

 جراسـ دولية.
- Louis Favoreu,  De La responsabilité pénale à la responsabilité politique du président de la 

République, Revue Française de droit constitutionnel,49, 2002 , P 27.                              
 .75رافر خضر شبر، المرجر السابؽ، ص   2
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  العناصر المكونة لمخيانة العظمى -ب

ردت اإلشارة إليزا في بعض  جوهرية، و عف فكرة الخيانة العظم ، عناصر أساسية و تنبثؽ
الدساتير و القوانيف المكممة لزا، و قد حاوؿ جانب مف الفق  تحديد الحاالت و األفعاؿ التي تدخؿ في 

 تكويف الخيانة العظم  المنسوبة لرسيس الدولة.

              في : اإلخ ؿ الجسيـ بأداء الواجبات الدستورية و أبرز العناصر المكونة لمخيانة العظم  تتمثؿ
اإلضرار بالشخصية الداخمية لمدولة، و تشمؿ تغيير أو تعطيؿ أحكاـ الدستور و عرقمة عمؿ السمطات  و

 .1و يضاؼ لما تقدـ اإلضرار بالشخصية الخارجية لمدولة ،العامة

 اإلخالل بالواجبات الدستورية  -0ب

صمتزا بحالة  ية والدستوري في تحديد حاالت إخ ؿ رسيس الدولة بواجبات  الدستور اجتزد الفق  
بأف الخيانة العظم  يمكف أف تفزـ عم  أنزا  " Philippe foillard" حيث يرى الفقي  الخيانة العظم ، 

ضر تقصير خطير في أداء الرسيس اللتزامات ، و يمكف أف يتصور ذلؾ إذا لـ يتحرؾ الرسيس لمواجزة و 
 .2ق ؿ الوطف أو وحدة أراضي  في خطراألزمة التي تضر است

و يمكف تطبيقزا في حالة  ،بأنزا تشمؿ اإلهماؿ الشديد لموجبات الوظيفية "Hauriouبينما يرى األستاذ "
كما لو رفض الرسيس أف يرتب النتاسج السياسية عم  إعادة  ،الخ ؼ الشديد مر إحدى السمطات العامة
  بذلؾ يمكف مساءلة رسيس الدولة جزاسيا عف أي عمؿ يقـو ب ، 3انتخاب ذات البرلماف الذي حم  مف قبؿ

و يمثؿ إخ ال بواجبات وظيفت  تمؾ التي يكوف منصوصا عميزا في الدستور و تتعارض مر ممارست  
 .4سي الذي هو مصدر السمطاتعب الفرنلنيابت  عف الش

عم  نفس النزج سار جانب مف الفق  المصري بتحديد  لمضموف الخيانة العظم  باالنحراؼ في أداء 
الواجبات المحددة في الدستور، حيث يرى األستاذ "عبد الغني بسيوني" أف الخيانة العظم  التي يرتكبزا 

در عف رسيس الجمزورية، و يعتبر إهماال تتضمف كؿ عمؿ يص سيس الجمزورية، هي جريمة جناسية،ر 
 .5لزا أو اعتداء عم  أحكاـ الدستورجسيما في الحفاظ عم  سيادة الدولة و استق 

                                                             
 .75رافر خضر شبر، المرجر السابؽ، ص   1

 .46حيدر محمد حسف األسدي، المرجر السابؽ، ص    2

  .192المسؤولية الجناسية لرسيس الجمزورية، المرجر السابؽ، ص  ،اعمارة فتيحة 3

  .194محمود ، المرجر السابؽ ، ص  أردالف نور الديف 4

 .741عبد اهلل عبد الغني بسيوني، النظـ السياسية و القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص  5
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تكشؼ دراسة آراء الفقزاء أف العناصر التي تدخؿ في مكونات الخيانة العظم  تدور حوؿ فكرتيف   
فقا لمفكرة األول ، فإف عناصر و و  ،لعمديدي و الثانية فكرة الفعؿ اأساسيتيف: األول  الخطأ غير العم

الخيانة العظم  تتحدد في الخطأ غير العمدي الذي يصدر عف رسيس الجمزورية أثناء مباشرت  ألعباء 
أما حسب الفكرة الثانية فإف عناصر  ،منصب ، و يشترط في الخطأ أف يكوف جسيما أو شديد  أو خطير

الصادر عف رسيس الجمزورية، و نطاؽ الفعؿ المتعمد قد يكوف الخيانة العظم  تتحدد في الفعؿ المتعمد 
واسعا و يشمؿ كؿ اختصاصات رسيس الجمزورية، و قد يكوف ضيقا و يقتصر عم  بعض االختصاصات 

 1المزمة المنوطة ب .

    2المساس بالشخصية الداخمية لمدولة -9ب

عم  النظاـ الداخمي  االعتداءتتمثؿ جراسـ أمف الدولة الداخمي في تمؾ الجراسـ التي تنطوي عم  
و في ذلؾ تصنؼ جريمة الخيانة العظم  ضمف نطاؽ جراسـ أمف  ،االستقرارلمدولة و المساس باألمف و 

خيانة العظم  تشمؿ الدولة، لكف ال يمكف اعتبار جمير جراسـ أمف الدولة جراسـ خيانة عظم ، ذلؾ ألف ال
جانب مف جراسـ أمف الدولة، و يتعمؽ األمر بالجراسـ التي تنطوي عم  اعتداء جسيـ يقر مف رسيس الدولة 
ضد أمف الدولة الداخمي، و يعاقب عميزا باإلعداـ أو السجف المؤبد أو المؤقت، و التي يتمثؿ أهمزا في 

أو تغيير  ،تي يكوف الغرض منزا قمب نظاـ الحكـالجراسـ الماسة بس مة اإلقميـ، و كذلؾ األفعاؿ ال
  .3دستور الدولة، أو شكؿ الحكومة

                                                             
 .58رافر صالح شير، المرجر السابؽ، ص  1

ف الدولة الداخمي، هو الكياف يراد بأمف الدولة الداخمي ، استمرار السيادة مف جانب الدولة عم  المحكوميف بزا ، و تبعا لذلؾ فإف أم  2
لمدولة، الشكؿ  و يدخؿ في معن  األمف الداخميمحكوميف و المقيميف عم  إقميمزا، المادي أو األدبي لمدولة في أعيف األفراد ال

 . 117، ص 2005مصر،منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  د.ط، رمسيس بزناـ، قانوف العقوبات، جراسـ القسـ الخاص، الدستوري لمدولة،

 .210 -206راجر في ذلؾ : أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص   3
* و بالرجوع إل  الواقر العممي يمكف أف نستنتج بعض األفعاؿ التي تشكؿ اعتداء عم  األمف الداخمي لمدولة، و تعد بذلؾ جريمة 

" كارليس بوتشيموف " أماـ القضاء البمجيكي بناء عم   ا المقاؿؿ نذكر مث  متابعة رسيس كاتالونيخيانة عظم ، و ضمف هذا المجا
     و قد وجزت ل  تزمة التمرد ،  2017بعد إع ف استق ؿ مف جانب واحد في أكتوبر  ،مذكرة توقيؼ دولية صادرة بحق  مف اسبانيا

 .و االنشقاؽ، و ذلؾ بعد أف رفض المثوؿ أماـ المحكمة الوطنية
 عم  الموقر: 2017/ديسمبر/04 :بتارياجددا أماـ القضاء البمجيكي، مقاؿ منشور ا المقاؿ يمثؿ مرسيس كاتالوني

        www.almanar.com   
بارتكاب  16/07/2015كمباوري" مف قبؿ المجمس االنتقالي في بوركينافاسو بتاريا  كما اتزـ رسيس بوركينافاسو المستقيؿ "بميز -

أماـ عودت  إل  الرساسة  و ذلؾ بسبب محاولت  تعديؿ المادة الدستورية التي تقؼ عقبة، جريمة الخيانة العظم  و المساس بالدستور 
قد تتطمب في حالة رافقتزا إجراءات قضاسية فعمية، تسميـ و هي اتزامات  احت بحكم ،بعد االحتجاجات الشعبية التي أط مف جديد

 كمباوري إل  سمطات ب د  لمبت فيزا.
 sharq.com-https://www.alعم  الموقر:    03/11/2014:  ، مقاؿ منشور بتاريا عشرة رؤساء أفارقة في المنف -

http://www.almanar.com/
http://www.almanar.com/
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ميز التشرير الدستوري الفرنسي بالتفرد في المنزج الذي اتبع  في تنظيـ األحكاـ الخاصة يت
، و تفريد ف حيث النص عم  جوانبزا األساسيةبالخيانة العظم  المرتكبة مف رسيس الدولة، سواء م

إذ ف المدلوؿ الضيؽ لمخيانة العظم ، محؿ الحماية الدستورية لزا ، أـ مف ناحية وضعزا ضمالمصمحة 
اتجزت إرادة المشرع الفرنسي إل  اعتبار الخيانة العظم  متحققة في األفعاؿ التي تصدر عف رسيس 

 .1و يترتب عميزا المساس بشخصية الدولة مف الناحية الداخمية، الجمزورية

، فإف األفعاؿ المكونة لمخيانة العظم ، و المتعمقة بأمف الدولة مف جزة الداخؿ، يمكف مف هذا المنطمؽ  
ا ردها إل  كؿ فعؿ في  مساس بكياف الدولة الداخمي، فالقاعدة العامة في هذ  الفسة مف األعماؿ، إنم

لحكـ، و كذلؾ و ما تتضمن  مف القواعد المتعمقة بشكؿ الدولة، نظاـ ا تحمي الوثيقة الدستورية لمدولة،
القواعد المنظمة لنشاط السمطات العامة، و القواعد التي تحدد و تضمف و تحمي حقوؽ اإلنساف، و من  

، سواء بتغير أحكامزا، أو بإيقاؼ تطبيقا يترتب عمي  مساس بوثيقة الدستور يعد خيانة عظم ، كؿ فعؿ
 .2تمؾ األحكاـ كميا أو جزسيا

 لمدولةالمساس بالشخصية الخارجية  -3ب

مضرة بأمف الدولة مف تعتبر الخيانة العظم  متحققة إذا تمت إدانة رسيس الدولة ، بارتكاب أفعاؿ 
اتجزت بعض التشريعات إل  اعتبار االعتداء عم  أمف الدولة الخارجي، متمث  في  جزة الخارج، إذ

 .3األفعاؿ الماسة بسيادة الدولة و بس مة أراضيزا و ع قتزا الدولية

األسبؽ في مجاؿ التشريعات الدستورية، في اعتبار  1787يعد الدستور األمريكي الصادر عاـ حيث 
األفعاؿ الماسة بأمف الدولة الخارجي، مف قبيؿ الخيانة، حيث نص في الفقرة الثالثة مف المادة الثالثة من  

        عنصريفعم  األعماؿ التي ينتج عنزا إضرار بمصالح الدولة مف جزة الخارج و قصرها عم  
                                                             

       أف قياـ الخيانة العظم  يمكف أف يكوف نتيجة خ ؼ بيف البرلماف و رسيس الجمزورية « PRELOT »يرى في هذا الشأف    1
و اعتبار  مجرما في إطار القانوف العاـ، بؿ يكفي أف يكوف  ضرورة إعطاء وصؼ لرسيس الجمزوريةو االتزاـ بالخيانة العظم  ليس بال

 مة.ل  موقؼ سياسي يجعم  في خ ؼ صريح بين  و بيف ممثمي األ
 . 226 – 225بمجاني وردة ، المرجر السابؽ، ص  

مقابؿ تختمؼ حوؿ األفعاؿ التتفؽ أغمب الدساتير حوؿ اإلطار العاـ المحدد لمفزـو االعتداء عم  األمف الداخمي لمدولة، لكنزا ب - 2
موجب التشريعات الداخمية ، وفي ذلؾ و يمكف إرجاع ذلؾ إل  التبايف حوؿ المبادئ الواجبة الحماية ب ،التي تدخؿ في نطاؽ التجريـ

يبرز تمييز التشرير اليمني مث ، حيث نجد أن  قد نص عم  عناصر الخيانة العظم ، ذات الصمة بالشخصية الداخمية لمدولة في 
دؼ إل  ، و حددها باألعماؿ التي تز1995( لسنة 6قانوف إجراءات إتزاـ و محاكمة شاغمي وظاسؼ السمطة التنفيذية العميا رقـ )

 المساس بالنظاـ الجمزوري، و مبادئ الثورة اليمنية و أضاؼ إليزا ، أعماؿ التي يتحقؽ إجماع المذاهب اإلس مية عم  أنزا تعد كفرا.
 و المشرع في نزج  هذا، إنما يؤكد أف مف أهـ صفات رسيس دولة مسممة هو اإلس ـ و أهـ واجبات  ، حفظ الديف و الدفاع عن .

 . 65-59ص  .خضر صالح شبر، المرجر السابؽ، صراجر : رافر 

  .88حيدر محمد حسف األسدي، المرجر السابؽ، ص  3
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فأخذ بالمدلوؿ يـ المساعدة أو التسزي ت لمعدو، و تقد هما : الوالء لمعدو)مناصرت  بأية وسيمة كانت(،
الخطر التي ال تتطمب تحقؽ  الشكمي لمنتيجة اإلجرامية، فقد جـر المؤامرة ضد الدولة و اعتبرها مف جراسـ

و هي كذلؾ ال تشترط تحقؽ الضرر  ،مساعدة لزـكما جـر مساندة األعداء أو تقديـ العوف و ال الضرر،
بالعمميات الحربية لمدولة، فجريمة الخيانة العظم  تعد مف جراسـ الخطر، إذ تشكؿ خطرا جسيما يعتبر 

 .1السبب في تأثيمزا و العقاب عميزا دوف أف يكوف الزما تحقق  بالفعؿ

الدولة و التي تتجم  في عدة  معاداة ف الخيانة العظم  تتمثؿ فيفالساسد في التشريعات المقارنة أ
أشكاؿ يمكف إجمالزا في أمريف : يتمثؿ إحداهما في المساس باستق ؿ الدولة و وحدتزا و س مة 

أراضيزا، و ذلؾ مف خ ؿ إخضاع إقميـ الدولة أو جزء من  إل  سمطاف دولة أجنبية، أو بانتقاص مف 
بية بإخضاعزا لمحماية أو الوصاية ميـ إل  دولة أجناستق ؿ الدولة بنقؿ جانب مف سمطاتزا عم  اإلق

كاف خاضعا لسيادة إقميـ الدولة بتوزيع  عم  وحدات إقميمية كؿ منزا مستقمة أو بفصؿ إقميـ  كذاؾ بتفتيت
لمتأثير عميزا، سواء بموالة  اعتداءأما ااخر فيتعمؽ بالمساس بالع قات الدولية حيث يجـر أي الدولة، 
  2أو بالتأثير عم  روابط التعايش و المصالح المتبادلة مر الدوؿ األخرى. ،أعداسزا

عم  الرغـ مف المحاوالت الفقزية ألجؿ تحديد العناصر التي تشكؿ الركف المادي لجريمة الخيانة 
ـ العظم ، إال أنزا تبق  مفزوما غامضا يفتقد لمدقة الفقزية و القانونية، ذلؾ ألف ذاتيتزا مشتقة مف مفاهي

و التي تحتاج بدورها لمضبط، إذ  ،أكثر مرونة تتعمؽ بفكرة المساس باألمف الداخمي و الخارجي لمدولة
تتسر لتشمؿ عناصر متشبعة ال يمكف حصرها خاصة في ظؿ عزوؼ المشرع عف تحديدها، مما يجعؿ 

جاؿ المسؤولية أي مبادرة لتحديد مضموف الخيانة العظم  قد تعد تمزيدا لخمؽ ضوابط و قيود ترد عم  م
 مقابؿ قد يعتبر ذلؾ ضماف لمحصانة القضاسية الجزاسية المطمقةالو ب ،الجزاسية عف جريمة الخيانة العظم 

 .لرسيس الدولة

 ولة بالقانوف في مواجزة القانوف سترة المسؤولية الجزاسية بزذا الشكؿ يترتب عنزا تحصيف رسيس الددف 
المحتوى الموضوعي لمخيانة العظم ، و ضمف هذا ضبط ألجؿ ذلؾ برزت ضرورة إيجاد سبؿ أخرى ل

ح جانب مف الفق  و صادقت بعض التشريعات عم  استبداؿ تعبير المتعمؽ بجريمة الخيانة النزج اقتر 
 ديدا تتمثؿ في جريمة خرؽ أو انتزاؾ أحكاـ الدستور.ة أكثر تحالعظم  بعبار 

                                                             
  .192أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص  1

أحدهما يرد إل   و لقد درج الفق  في فرنسا عم  التمييز مف حيث تصنيؼ الجراسـ الماسة بشخصية الدولة و أمنزا الدولي إل  قسميف :
 فكرة الخيانة العظم ، أما ااخر فيمحؽ بفكرة التجسس.

 .19ص  ، 1991، ار النزضة العربية، القاهرة ، مصردد.ط، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانوف العقوبات، القسـ الخاص،  -

 .70-69ر، المرجر السابؽ، ص رافر خضر صالح شب  2
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   جريمة انتياك الدستور )خرق الدستور( -9

إرادة المشرع الدستوري إل  إجارة تحريؾ اإلجراءات القانونية المتعمقة باتزاـ و محاكمة لقد اتجزت 
. و المحددة لنطاؽ ممارسة السمطة رسيس الدولة في حالة خرق  أو انتزاك  لمقواعد المتضمنة في الدستور

يمكف تحريؾ حيث كرست بعض الدساتير الجمزورية مفزوما واسعا لمبدأ مسؤولية رسيس الجمزورية، إذ 
   .1مية في حالة انتزاؾ أحكاـ الدستورإجراءات االتزاـ ضد  عف التصرفات المرتبطة بوظاسف  الرس

خرؽ الدستور في اتياف فعؿ مف طرؼ رسيس الدولة يشكؿ مخالفة صريحة أو ضمنية لنص  يتمثؿ
الدستورية يعد  بات جوهري مف نصوص الدستور، كما يتج  البعض إل  أف امتناع الرسيس عف قياـ بوج

ف  يمكف أف يرتكب رسيس الجمزورية "خرقا لمدستور" إال في إطار ممارسة الوظاسؼ  ،2خرقا لمدستور
الرسمية التي تنص عميزا أحكاـ الدستور صراحة، حيث يقر من  هذا الفعؿ بامتناع  عف أداء الوظاسؼ 

ة عم  نحو يتناف  و ممارسة العزدة المخولة ل  بمقتض  أحكاـ الدستور، أو تجاوز  ص حيات  الدستوري
 .3الرساسية

يتسـ التنظيـ الدستوري لحالة االنتزاؾ كذلؾ بالغموض و القصور، مف حيث إغفال  تحديد  و
اؿ المكونة ل ، مما أثار معن  و مضموف االنتزاؾ و خمو أحكام  مف تبياف عناصر االنتزاؾ و األفع

نزا و بيف المسوغات الة انتزاؾ الدستور، و مدى التبايف بيو تداخ  حوؿ المحتوى الموضوعي لح التباسا
 .4ة لمساءلة رسيس الدولة كحالة الخيانة العظم األخرى الموجب

فمقد ذهب البعض مف الفقزاء إل  أف مفزـو خرؽ الدستور يكوف أكثر اتساعا و شموال مف مفزـو الخيانة 
     ، فزناؾ الكثير مف األفعاؿ التي يرتكبزا رسيس الجمزورية   بحيث يمكن  استيعاب هذا األخيرالعظم

إذ أف كؿ إخ ؿ بموجبات و وظاسؼ رسيس الجمزورية الدستورية  ،و التي يمكف اعتبارها خرقا لمدستور
 .5أثناء قيام  بوظيفت  يمكف وصف  بخرؽ الدستور و باالعتداء عم  أحكام 

                                                             
  (142/2(، النمسا )ـ 61/1حيث تقرر تجريـ األفعاؿ التي تشكؿ انتزاؾ ألحكاـ الدستور بموجب دساتير كؿ مف ألمانيا )ـ   1

 ( ..الا.13( ، المجر )ـ 95/1(، رومانيا )ـ 198(، كولومبيا )ـ 109(، سولوفينيا )ـ 90(، إيطاليا )ـ49/1اليوناف )ـ 
 . 31ولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الد

 .238أردالف نور الديف ، المرجر السابؽ ، ص   2

 .31، ص القانوف الدستوري ، المرجر نفس صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في   3

 .175رافر خضر صالح شبر، المرجر السابؽ، ص   4

 238-2007و ذلؾ بموجب القانوف الدستوري  (P.AVRIL)سار وفؽ القتراحات األستاذ قد نجد أف المشرع الفرنسي مث    5
 أشمؿ و أكثر تحديدا مف الخيانة العظم . ،  حيث اعتبر أف مضموف انتزاؾ أحكاـ الدستور2007فيفري  23المؤرخ في 

 .ص، ص 2013الجناسية لرؤساء الدوؿ، أطروحة دكتورا ، كمية الحقوؽ ، جامعة الجزاسر، رخرور عبد اهلل، المسؤولية الدولية  -
208- 209 . 
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ي مف بينزا و الت ،لعظم  تتضمف مجموعة مف جراسـ أمف الدولةلكف و بالمقابؿ نجد أف جريمة الخيانة ا 
ت التي يمكف أف تشكؿ خيانة و بذلؾ فإف خرؽ الدستور يعد حالة مف الحاال االعتداء عم  الدستور،

 و ربما أف ذلؾ هو سبب عدـ النص في غالبية دساتير عم  مسؤولية رسيس الدولة عف خرؽ عظم ،
عم  مسؤولية الرسيس عف خرؽ الدستور، ذلؾ ض إل  أن  البد مف النص تج  البعو مر ذلؾ االدستور، 

ألف النص عم  مسؤوليت  عف الخيانة العظم  فقط ال تفني عف مسؤوليت  عف خرؽ الدستور الخت ؼ 
 .1مفزـو كؿ منزما عف ااخر

من  عم  زا يمكف أف نستدؿ االستسناس بإف تحميؿ االتجاهات الدستورية و التشريعية و الفقزية و 
    أف حالة انتزاؾ الدستور تتحقؽ إذا ارتكب رسيس الدولة أحد األفعاؿ ااتية : مخالفة القواعد الدستورية

و التي قد تكوف عم  صعيد االختصاص أو األشكاؿ و اإلجراءات التي يحددها الدستور لممارسة الرسيس 
د الدستورية، و بذلؾ يخضر رسيس الدولة اختصاصات ، تعميؽ أو تعطيؿ القواعد الدستورية، تعديؿ القواع

 .2لممساسمة في حالة ارتكاب  أفعاال ينتج عنزا مساسا غير مشروع بنصوص الدستور

حيث يتبيف لنا أف مبرر التجريـ و العقاب لحالة خرؽ الدستور يمكف في استخداـ الجاني )رسيس الدولة( 
تغيير دستور الدولة، و مف ثـ تقـو الجريمة إذا وسيمة مخالفة لموساسؿ التي يسمح الدستور باستخدامزا ل

استخدـ الجاني وساسؿ أخرى غير التي تضمنزا الدستور إلحداث التغيير، و ال تقر هذ  الجريمة إذا لـ 
 .3أو لـ يتضمف وساسؿ و طرؽ التغييريحدد الدستور 

لرسيس الجمزورية  إف بحث الطبيعة القانونية لحالة خرؽ الدستور كسبب موجب لممسؤولية الجزاسية
يبيف بوضوح أنزا تمثؿ امتداد مف حيث المضموف لجريمة الخيانة العظم ، إذ تشكؿ تحديدا لنطاؽ 

 ف المادي لجريمة الخيانة العظم .العناصر المكونة لمرك

                                                             
   (، لبناف 90/1(، إيطاليا )ـ103/1اريا )ـ تيف معا عم  غرار دساتير كؿ مف لغعم  الحال لقد تضمنت بعض الدساتير النص -1

إرجاع ذلؾ إل  أن  بينما يظزر لنا أف الخيانة العظم  مف جزة أوسر مف ( ....ألا، و يمكف 60( العراؽ )126/1(، اليمف )ـ 60)ـ 
خرؽ الدستور، فإن  يتحقؽ العكس مف جزة ثانية، فالخيانة العظم  تقتصر عم  األفعاؿ الجسيمة، بينما يتحقؽ خرؽ الدستور دوف 

 اشتراط أف يكوف ذلؾ.
 .239- 238 .صأردالف نور الديف ، المرجر السابؽ، ص -

سياؽ نفس  نرى أف الحكـ بإدخاؿ الفعؿ ضمف نطاؽ التجريـ بوصف  خرقا لمدستور ال يحتمؿ أي معن  مخالؼ، فاستعماؿ  و ضمف
مصطمح "خرؽ" يعني أف فعؿ يجب أف يقترف بصفة الجسامة لكي يأخذ هذا الوصؼ، فكؿ فعؿ يشكؿ اعتداء عم  أحكاـ الدستور يعد 

يث يبدو "اإلخ ؿ الجوهري" حرنسي، في استعمال  لعبارة  ستحسف ما ذهب إلي  المشرع الففع  جسيما مزما كانت درجت ، و في ذلؾ ي
هذا التعبير أكثر شموال و دقة، فالمعن  في هذ  الحالة يحيمنا إل  أف كؿ فعؿ ينجـ عف سوء استعماؿ الرسيس لسمطت  مخالفا اللتزامات  

  الدستورية يدخؿ في مجاؿ التجريـ.  

 .173-141 .صراجر : رافر خضر صالح شبر، المرجر السابؽ، ص لمتفصيؿ أكثر  2

 .250، ص نور الديف محمود ، المرجر نفس  أردالف  3
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بناء عم  ذلؾ فإف ما قررت  بعض االتجاهات الدستورية مف اعتبار حالة خرؽ الدستور مفزوما شام   
 عدـ ص حية عبارة الخيانة العظم  شكؿ إخ ال مف الرسيس بالتزامات  الدستورية عوضا عف لكؿ فعؿ ي

  و إف كاف غرض من  توسير مبدأ ، فحتؿ أو تغيير شكمي لتعابير قانونيةال يعتبر إال مجرد استبدا
ؽ هذا فإننا نممس استحالة تحق ،مسؤولية رسيس الجمزورية عف األعماؿ المتصمة بالوظيفة الرساسية

المطمب خاصة في ظؿ القصور و الغموض الذي ظؿ يطبر المحتوى الموضوعي المتعمؽ بالتجريـ في 
 كمتا الحالتيف.

ألجؿ ذلؾ عمدت بعض الدساتير إل  توسير نطاؽ التجريـ بالمجوء إل  تكريس مسؤولية الرسيس عف كؿ 
في غالب ضمف مجاؿ جراسـ  الجراسـ الناتجة عف سوء استخداـ أو استعماؿ السمطة، و التي أدرجت

 القانوف العاـ.

  ثانيا : الجرائم الناتجة عن سوء استخدام أو استعمال السمطة )جرائم القانون العام(

و ذلؾ عف  ،وضعت بعض الدساتير الجمزورية مفزوما واسعا لمبدأ مسؤولية رسيس الجمزورية
التي يرتكبزا في إطار ممارسة وظاسف  طريؽ تكريس إمكانية متابعت  و مساءلت  عف الجنايات و الجنح 

  .1الرسمية

مقد ثار خ ؼ و جدؿ بشأف حد إزاء مسؤولية الرسيس عنزا، فلكف توجزات التشريعية الدستورية لـ تتو 
مضموف الجنح و الجراسـ الكبرى، فذهب الرأي األوؿ إل  األخذ بالمعن  الضيؽ، و تحديد مضمونزا 

يعاقب عميزا قانوف العقوبات، في حيف ذهب الرأي الثاني إل  األخذ بالجراسـ الجناسية الخطيرة التي 
       بالمفزـو الواسر، و تحديد مضمونزا بالجراسـ الجناسية، و األفعاؿ التي تشكؿ إساءة الستعماؿ السمطة

                                                             
 (57/1)ـ (، أرمينيا145/1(، بولونيا )ـ 130/1(، البرتغاؿ )ـ95(، المالي )ـ85/1كما هو الشأف بالنسبة إل  دستور مصر )  1

( بحكـ مخالؼ ، حيث نص عم  أف إمكانية متابعة 65/3و أخذ دستور تشيكوسموفاكيا )ـ، ( .....الا 143( ، النمسا )ـ13المجر )ـ
 رسيس الجمزورية عف الجنايات المرتكبة مف طرف  أثناء الفترة الرساسية مستبعد نزاسيا.

 .32، ص انوف الدستوري ، المرجر السابؽصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في الق
تساؤؿ عف مدى   جريمة مف جراسـ قانوف العقوبات، يحالة ارتكاب و إزاء عدـ التنصيص أغمب الدساتير عم  مساسمة الرسيس في  -

 ؟يكوف مانر لقياـ المسؤولية الجزاسيةإمكانية اعتبار ذلؾ إعفاء مف العقوبة؟ أي هؿ مركز  الرساسي 
 تمييز بيف الحالتيف :و في ذلؾ اتج  جانب مف الفق  الدستوري إل  

عمي  الحالة األول  : و هي حالة ارتكاب الفعؿ المجـر خارج إطار الوظيفة الرساسية و يعتبر رسيس الجمزورية بذلؾ فردا عاديا تسري  
.أحكاـ قانوف العقوبات و تطب  ؽ عمي  العقوبة المقررة لمفعؿ المجـر

 سية.المسؤولية الجزا يفة ففي هذ  الحالة فقط ال يمكف معاقبت  النتفاءالحالة الثانية : إذا ارتكب الفعؿ أثناء تأدية الوظ
    في حيف ذهب جانب آخر مف الفقزاء إل  أن  يمكف إدراج ارتكاب الجراسـ الجناسية أثناء أداء الوظيفة ضمف مفزـو الخيانة العظم 

 ال حاجة لمتنصيص عميزا.  و بزذا
 .147س الجمزورية، المرجر السابؽ، ص اعمارة فتيحة، مسؤولية الجناسية لرسي -
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و خروجا مف الثقة العامة، أما أصحاب الرأي الثالث فيبالغوف في التوسر في سمطة الكونغرس في 
  1و يتركوف تقديرها لمجمسي االتزاـ و المحاكمة.  ،ة البرلمانيةالمحاكم

أصبحت  ،بعض جراسـ القانوف العاـ تحريؾ مسؤولية رسيس الجمزورية عف  بتكريس إمكانية  
جريمة الخيانة العظم  تعبير تقميديا مقارنة بما يرتكب  رؤساء الدوؿ حديثا مف جراسـ تستحؽ أف توضر 

و غير ذلؾ مف الجراسـ التي تحاوؿ بعض  ،(1)فيما تعمؽ بجراسـ الفساد المالي  و باألخص ،في الحسباف
و ذلؾ مف خ ؿ  ،الدوؿ أف تؤكد عم  إدخالزا ضمف مجاؿ األسباب الموجبة لتوجي  االتزاـ لرسيس الدولة

 .(2)و خاصة بعد مغادرتزا لسدة الحكـ  ،محاولة توسير مجاؿ الممارسة القضاسية ضد رؤساء الدوؿ

   بحث مجال متابعة الرؤساء عن جرائم الفساد المالي -1

         امة لموظيفة الع يؽ منافر خاصة أو االستغ ؿ السيءيقصد بالفساد استخداـ الوظيفة لتحق
بذلؾ تعد جراسـ الفساد المالي في القطاع العاـ مف الجراسـ المضرة  2و الرسمية مف أجؿ مصمحة خاصة،

 االست ءاالخت س و  ،أ( )خذ في ذلؾ أشكاال مختمفة لعؿ أخطرها ، جراسـ الرشوة بالمصمحة العامة، و تأ
 .(، استغ ؿ النفوذ )جػػػػالعاـ )ب( عم  الماؿ

                                                             
 .200رافر خضر صالح شير، المرجر السابؽ، ص  1
و لقد  ترض وجود عقوبة تتبر مرتكب الفعؿ،و التي يف، يقصد بالجراسـ الجناسية تمؾ األفعاؿ المنصوص عميزا في قانوف العقوبات  -

"يكوف إتزاـ رسيس الجمزورية بالخيانة العظم  أو بارتكاب  فيزا أن من ، و التي جاء  85لمدستور المصري في المادة نص عميزا طبقا 
 جريمة جناسية ...."

ستور الواليات ( مف د2/4" مف قبؿ المشرع األمريكي حيث أدرجت في نص المادة ) الجنايات و الجنح الخطيرة كما استخدمت عبارة "
. بعد تقديم  لمحاكمت  برلمانية و ثبوت إدانت  بارتكاب ... أو أي مف و التي جاء فيزا أن  " يعزؿ الرسيس .... المتحدة األمريكية،

و عمي  فإف األخذ بالرأي ، لـ يبيف المشرع األمريكي المقصود بعبارة إذ لـ يصدر تفسير لزا جنايات و الجنح الخطيرة األخرى"، وال
 األوؿ أقرب لمصواب.

 .229بمجاني وردة، المرجر السابؽ، ص  -

استخداـ السمطة العامة  التعريؼ الذي قدم  البنؾ الدولي ، كما عرؼ الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية بأن  " و ذلؾ وفقا  2
االتفاقيات الدولية في لتحقيؽ كسب خاص"، و ألف الفساد أصبح ظاهرة عالمية خطيرة، فإف ذلؾ أدى إل  ضرورة استصدار العديد مف 

، تحت عنواف "إجراءات 1996اتخذت  الجمعية العامة لألمـ المتحدة في شزر ديسمبر مف عاـ  لعؿ أبرزها قرار كانت قد هذا الشأف،
    2000مكافحة الفساد"، و أماـ اتساع ظاهرة الفساد أصدرت األمـ المتحدة "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" نوفمبر 

 .2003اتفاقية و 
مالي العابرة لمحدود في ضوء القانوف الدولي، مجمة العمـو القانونية و السياسية، العدد الخامس راجر : مبروؾ بودور، جراسـ الفساد ال

 .5، ص 2017عشر، جامعة حمة اخضر بالوادي، الجزاسر، جانفي 
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ال تتوقؼ مخاطر الفساد عند الحدود الوطنية بؿ تمتد خارجزا، حيث يشكؿ بذلؾ ظاهرة عالمية و  
 . 1غسيؿ األمواؿرتباط  بالجراسـ العابرة لمحدود، و خاصة جريمة ال

      رأس الدولة العتبارهـضمف هذا المجاؿ يتحدد نطاؽ التجريـ المتعمؽ بالفساد المالي لرؤساء الدوؿ  
حت   و أهـ مؤسسة دستورية، ذلؾ أن  مف األول  مكافحة الفساد عم  مستوى أعم  المراتب في الدولة

ط ؽ مجاؿ   تأثر بسمو المركز إليتنام احتماؿ ارتكاب جراسـ الفسادألف  نحد مف انتشار  كظاهرة،
 ممارسة السمطة.

  وةـــــجريمة الرش -أ

لما  ،تعد جريمة الرشوة مف أهـ مظاهر الفساد و مف أخطر الجراسـ التي يرتكبزا الموظؼ العاـ
تسيير المرافؽ العامة  تنطوي عمي  مف مساس بالنزاهة و الثقة التي أوكمت إلي  لكي يشارؾ بأمانة في

 .2اسفزا المختمفة بانتظاـ و اضطرادلمنزوض بوظ

قابؿ أداسزـ لزا مرتبا مف زا في األصؿ موظفوف يتقاضوف مرتبط بالوظيفة العامة التي يؤديفالرشوة ت
ال يدفر المنتفعوف جراء ذلؾ أي مقابؿ لمموظفيف، و حاجة األفراد إل  بعض تمؾ المصالح و  الدولة،

       ؽ بعض المكاسب و المنافر بغير حؽبعض الموظفيف يحاولوف استغ ؿ مراكزهـ لتحقي تجعؿ مف
و يؤدي ذلؾ إل  إثراء غير مشروع بالنسبة لممرتشي، كما يعطؿ مصالح األفراد و المجتمر و نفس الشيء 

 .3 بالنسبة لمراشي الذي يساهـ في خمؽ هذا الوضر بتشجيع  الموظؼ عم  اإلخ ؿ بأعماؿ وظيفت

طمب أو  تضي أف يكوف المتزـ موظفا عموميا،حيث تتمثؿ أركاف جريمة الرشوة في : صفة المرتشي و تق
مف قبوؿ مزية غير مستحقة، أف يكوف الغرض مف المزية المستحقة حمؿ المرتشي عم  أداء عمؿ 

بات الوظيفة العامة تعد بذلؾ جريمة الرشوة مف الجراسـ الواقعة عم  واج ،4واجبات  أو االمتناع عف أداس 
 .5)االتجار بالخدمة العامة(

                                                             
كتجارة فغرض مف غسيؿ األمواؿ يتمثؿ في إخفاء و تموي  المصادر غير المشروعة لألمواؿ الناتجة عف ارتكاب الجراسـ المنظمة،   1

و مف ثـ إدخاؿ هذ  األمواؿ ضمف نطاؽ  ؽ، و اخت س الماؿ العاـ ....الا،المخدرات و تزريب األسمحة و تزوير النقود و تجارة الرقي
 الدورة االقتصادية الشرعية وصوال إل  تداولزا بصورة طبيعية ومشروعة.

أطروحة دكتورا  في القانوف الجناسي لألعماؿ، كمية  ،جزاسريحساـ عمر، جراسـ الفساد المالي و آليات مكافحتزا في التشرير ال -
 .67، ص 2017 -2016الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة تممساف، الجزاسر، 

 .254اردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص   2

 .58، ص 2012منصور الرحماني، القانوف الجناسي لمماؿ و األعماؿ، الجزء األوؿ، دار العمـو لمنشر و التوزير، الجزاسر،   3

 انية، العدد السادس، جامعة الشمؼفرقاؼ معمر، الرشوة في قانوف مكافحة الفساد، المجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية و اإلنس  4
 . 43، ص 2011الجزاسر، 

 .320، ص 2005منشأة المعارؼ، اإلسكندرية ، مصر،  د.ط، رمسيس بزناـ، قانوف العقوبات، جراسـ القسـ الخاص،  5
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تكمفت القوانيف الجناسية بتعريؼ جريمة الرشوة، و تحديد أركانزا في األصؿ العاـ، لكف و باعتبار  
لذلؾ نجد أف مف الدوؿ ما تضمف  ي يمكف أف يسأؿ عنزا رسيس الدولة،جريمة الرشوة تعد مف الجراسـ الت

يكي مف إمكانية المساءلة ستوري، و مثاؿ ذلؾ ما نص عمي  الدستور األمر النص عميزا في التشرير الد
  .1لمرسيس في حالة ارتكاب  لجريمة الرشوة التي تدخؿ ضمف مجاؿ الجنايات و الجنح الخطيرة الجزاسية

بؿ ذلؾ راجر إل   فرغـ أف المشرع نص عميزا بصورة مستقمة، إال أف ذلؾ ال يعني إفرادها بحكـ خاص،
 .2يد عم  الخطورة االستثناسية لجريمة الرشوة الناتجة عف سوء استغ ؿ الوظيفة الرساسيةفي التأكرغبت  

فجريمة الرشوة تخؿ و تؤثر عم  المزاولة الطبيعية لنشاط الدولة و أجززتزا عف أداء نشاطزا المرصود لزا 
 .3مف أجؿ الصالح العاـ

  جريمة االختالس و االستالء عمى المال العام -ب

تتمثؿ جريمة اخت س الماؿ العاـ في كؿ سموؾ أو تصرؼ يقـو ب  الموظؼ العمومي، يقصد مف 
ل  حيازة نزاسية خ ل  تحويؿ الماؿ الذي عزد إلي  بحكـ وظيفت  مف حيازة وقتي  عم  سبيؿ االستماف إ

الماؿ، أو و تستنتج نية ضـ الماؿ إل  ممكيت  مف مختمؼ األفعاؿ، كالتصرؼ في  ،4عم  سبيؿ التممؾ
نية الجاني عم  تحويؿ حيازت  الناقصة  انعقادبز ك ، أو سرقت  أو ضياع ، أو بأي فعؿ يؤكد  االدعاء

  .5إل  حيازة كاممة

بذلؾ يتسر مفزـو االخت س ليشمؿ كؿ فعؿ يشكؿ تبديدا، أو إت ؼ، أو احتجاز بدوف وج  حؽ، أو 
في ممتمكات أو أمواؿ أو أوراؽ مالية أو أي استعماؿ عم  نحو غير شرعي، و يتمثؿ محؿ الجريمة 

  .6أشياء أخرى ذات قيمة، و التي يقر عميزا االخت س

                                                             
حيث تنص الفقرة الرابعة مف المادة الثانية، مف الدستور األمريكي عم  أن  "يعزؿ الرسيس و ناسب الرسيس و جمير موظفي الواليات  1

كبرى، و أدينوا بمثؿ هذ  صبزـ إذا وج  لزـ اتزاـ نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جنح و جراسـ المتحدة الرسمييف المدنييف مف منا
  . 198رافر خضر صالح شبر، المرجر السابؽ، ص التزـ"، 

ؽ و يرى البعض أف سبب احتواء النص الدستوري المتناوؿ لمسؤولية رسيس الجمزورية عم  جريمة الرشوة، يرجر كذلؾ إل  السواب  2
و في ذلؾ ذكر أحد أعضاء مؤتمر في دفيا )موريس( بأف )شارؿ األوؿ( سبؽ و أف لتي تؤكد ارتشاء رؤساء بعض الدوؿ، التاريخية ا

 ارتش مف )لويس الرابر عشر(.
 . 229بمجاني وردة، المرجر السابؽ، ص  -

دار الفكر العربي د.ط، قانوف العقوبات، القسـ الخاص، الجزء األوؿ، الجراسـ المضرة بالمصمحة العامة،  مأموف محمد س مة ،  3
 .149، ص 1988القاهرة، مصر، 

مف القانوف الجزاسري المتعمؽ بالوقاية مف الفساد و مكافحت  المعدلة و المتممة بموجب  29و ذلؾ حسب ما نصت عمي  المادة   4
 . 2011أوت  2المؤرخ في  11/15القانوف رقـ 

 .47حساـ عمر، المرجر السابؽ، ص   5

 .85منصور رحماني ، المرجر السابؽ، ص   6
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 جريمة استغالل النفوذ -ج

عرؼ جريمة استغ ؿ النفوذ بأنزا المتاجرة بالنفوذ لمحصوؿ أو لمحاولة الحصوؿ لصاحب ت
عم  أو امتناع داخؿ حدود المصمحة عم  مزية مف السمطة العامة مفروض بداءة أف ال شأف لزا بأي 

انونية أو فاالستغ ؿ النفوذ يتمثؿ في االستفادة مف السمطة أو قدرة التأثير فيزا بصورة غير ق ،1وظيفية
 .2غير مشروعة

لتحقؽ هذ  الجريمة البد مف توافر ث ثة أركاف، الركف الخاص و يتمثؿ في نفوذ الموظؼ أو المكمؼ و 
بخدمة العامة، و الركف المادي و يتمثؿ في النشاط الذي يقـو ب  الموظؼ )حيث يطمب لنفس  أو لغير  

( هبة، هدية أو أية منفعة أخرى، أو يأخذ وعدا أو عطية أما  ،متذرعا في ذلؾ بنفوذ  الحقيقي أو المزعـو
 .3الركف المعنوي فيتمثؿ في القصد الجناسي العاـ

تجريـ استغ ؿ النفوذ إل  المصمحة المحمية مف فقزاء القانوف الجناسي حكمة يرجر البعض مف 
تغ ؿ الوظيفة وراء تجريمزا، و التي تتمثؿ في المحافظة عم  حسف سير العمؿ لجزة اإلدارة و عدـ اس

العامة و ما تمنح  مف نفوذ في عرقمة النشاط الوظيفي، و ذلؾ إذا كاف الجاني موظفا عموميا، و احتراـ 
إذا كاف النفوذ مزعوما أو كاف الجاني مف غير الموظفيف  ،جزة اإلدارة و دعـ الثقة بأنشطتزا المختمفة

 .4العمومييف

فإف ذلؾ ينتج  ،العامةعم  المصمحة بما أف استغ ؿ النفوذ يقـو عم  تغميب المصمحة الخاصة   
عن  خمؿ في انتظاـ سير المرافؽ العامة، لكف و عم  الرغـ مف ذلؾ فإننا نجد أن  نادر ما تحاؿ القضايا 

صحاب النفوذ، و المراكز المتعمقة ب  إل  القضاء عمميا أو فعميا نظرا الرتباط هذ  الجريمة في الغالب بأ
لزذا فإف القبض عم  مرتكبيزا و جمر األدلة يكوف في  شيء مف  ، العميا و في مقدمتزـ رؤساء الدوؿ

تكاد تظزر كسموؾ عاديا رغـ أنزا تشكؿ جريمة و صورة مف صور الفساد التي  اخاصة و أنز ،الصعوبة
 .5تنخر المجتمر

                                                             
 .380رمسيس بزناـ، قانوف العقوبات، المرجر السابؽ، ص   1

استمد  معظمزـ مف رغـ أف معظـ الفقزاء القانوف الجزاسي تناولوا هذ  الجريمة ، إال أف البعض منزـ فقط وضر تعريفا محددا لزا   2
 النصوص القانونية الخاصة بجريمة استغ ؿ النفوذ في قوانيف دولزـ العقابية.

 . 280أردالف نور الديف محمود ، المرجر السابؽ، ص  -

أطروحة  –دراسة مقارنة  –لتفصؿ أكثر راجر : نجار الويزة، التصدي المؤسساتي و الجزاسي لظاهرة الفساد في التشرير الجزاسري   3
 .315 – 313ص  .ص ، 2014دكتورا ، كمية الحقوؽ ، جامعة منتوري قسنطينة، 

 .282مأموف محمد س مة، المرجر السابؽ، ص   4

 .316-315ص  ،نفس نجار الويزة، المرجر   5
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جريمة استغ ؿ النفوذ كجريمة عادية حسب ما نص مر ذلؾ يمكف أف يسأؿ رسيس الدولة عف   
ال يجوز لرسيس الجمزورية و رسيس  التي جاء فيزا أن  " و من ، 127ور العراقي بموجب المادة عمي  الدست

أو أف  ،و أعضاء مجمس الوزراء أف يستغموا نفوذهـ في أف يشتروا أو يستأجروا شيسا مف أمواؿ الدولة
أو أف يبرموا مر الدولة عقدا بوصفزـ ممتزميف  ،ا مف أموالزـ و أف يقاضوها عميزايأجروا أو يبيعوا لزا شيس
  .1أو مورديف أو مقاوليف"

لكف و في ظؿ عدـ تنصيص أغمب الدساتير عم  مسألة متابعة الرؤساء عف جراسـ الفساد   
متابعة الرؤساء  ةخاصة و عف الجراسـ العادية بصورة عامة، و كذلؾ لعزوؼ المشرع عف ذلؾ، فإف إمكاني

تتغير حدود  حسب مدى إط ؽ السمطة التقديرية لجزة  ،ضمف مجاؿ ضيؽ عنزا تبق  منحصرة
المختصة بتوجي  االتزاـ و متابعة رؤساء الدوؿ عف الجراسـ العادية، و ذلؾ مف حيث تكييؼ األفعاؿ 

بصفة التجريـ كاستثناء  ابإسباغزالصادرة عف رؤساء الدوؿ أثناء تأدية الوظيفة و الخارج عف حدودها 
طالما أف هناؾ مصمحة أول  بحماية تتجم  في المصمحة العامة في  ،عف مركز القانوني لرؤساء الدوؿ

و تحقيقا لزذ   ،توقير العقوبة عم  الجاني بغض النظر عف مركز  تجسيدا لمبدأ المساواة أماـ القانوف
كبة مف رؤساء الدوؿ خاصة بعد مغادرتزـ لمحكـ السبيؿ الغاية تبق  الممارسة القضاسية إزاء الجراسـ المرت

          الوحيد لتكريس إمكانية متابعة الرؤساء عف الجراسـ العادية المنصوص عميزا في قانوف العقوبات 
 القوانيف المكممة ل . و 

   توسيع مجال األسباب الموجبة لتوجيو االتيام ضد رؤساء الدول من خالل الممارسة الدولية –9

عم  الرغـ مف القصور و الفراغ القانوني الذي طبر مسألة متابعة رؤساء الدوؿ خاصة فيما تعمؽ 
 فرزتزا الممارسة الدوليةباألسباب الموجبة ل تزاـ، إال أف الواقر العممي لـ يخموا مف بعض الشواهد التي أ

كؿ سوابؽ قضاسية تمزد   الممارسات مف شأن  أف يشء الدوؿ السابقيف، كما أف تنامي هذضد رؤسا
 لتكريس إمكانية إتزاـ و محاكمة رؤساء الدوؿ في الوظيفة عف الجراسـ العادية.

 اجزوا وضعية اإلقالةضمف هذا النزج نذكر أف بعض مف رؤساء الدوؿ أجبروا عم  تقديـ استقالتزـ و و  
تتعمؽ ألخرى التي أو في بعض القضايا ا ،و ذلؾ بسبب اتزامزـ في قضايا فساد و استغ ؿ السمطة

و ذلؾ ألجؿ تجريدهـ مف الحصانة تمزيدا لمحاكمتزـ عف جراسـ القانوف  بجراسـ عادية ال تقؿ خطورة،
 العاـ.

                                                             
من  عم  إمكانية متابعة رسيس  127التشرير الوحيد الذي نص بموجب المادة  2005و يعد الدستور العراقي الصادر عاـ   1

 الجمزورية عف جريمة استغ ؿ النفوذ.
 . 283أردالف نور الديف محمود ، المرجر السابؽ ، ص  -
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و تـ  30/12/1992كولور" استقالت  في  حيث حدث في البرازيؿ مث ، أف قدـ الرسيس البرازيمي "
بتزمة الفساد و سوء استغ ؿ السمطة، إال أف  تجريد  مف حصانة، لتبدأ محاكمت  أماـ الكونجرس البرازيمي

ألدلة تثبت تورط  في شبكة  االدعاءرغـ تقديـ  ،المحكمة العميا حكمة ببراءت  مف تزمة الفساد و الرشوة
  .1مميوف دوالر رشاوي مف مقاولي مشروعات األشغاؿ العامة 100استولت عم  

 2012كريستياف فيمزيمـ فالترفولؼ" عم  تقديـ استقالت  في فيفري  كما تـ إجبار الرسيس األلماني "
العاـ في مدينة هانوفر  االدعاءبعد تزايد الضغوط عمي  مف قبؿ المجتمر األلماني، باإلضافة إل  طمب 

رفر الحصانة عن ، و ذلؾ بسبب القروض غير مشروعة التي تبيف أن  اقترضزا قبؿ تولي  الرساسة عاـ 
    .2ثروات ب د   نزبلا زرساسة في إخفاء فضاسح فساد ارتكبمنصب ال مستغ  2010

مزاـ الرسيس الفنزويمي "كارلوس أندرس بيريز" المتزـ باخت س أمواؿ و اإلثراء  كذلؾ عمقت و   
 .19933أوت  31غير المشروع، و أكد البرلماف إقالت  في 

ة الطويمة هاي" التي عزلت مؤخرا إل  ال سح  -مت رسيسة كوريا الجنوبية "بارؾ غيوفانضو   
روا عم  االستقالة، و ذلؾ بعد سمسمة مف اإلجراءات التي اتخذت ضدها بسبب لرؤساء الدوؿ الذيف اجب

اتزامزا في قضايا فساد و استغ ؿ لمسمطة، حيث خضعت ل ستجواب عف مسؤوليتزا عف تدخؿ 
الدولة مف خ ؿ ممارسة النفوذ و تسريب مستندات في شؤوف   (سيؿ –سوف  تشوى)صديقتزا المقربة 

الرساسة، و تعييف كبار الموظفيف الحكومييف، و ابتزاز كبرى شركات الب د بالماؿ، و ذلؾ دوف أف يكوف 
 .4لزا منصب رسمي، حيث اتزمت النيابة العامة الرسيسة بتواطؤ

ضايا الفساد، فرغـ ارتباط بعض فاألصؿ أف ترفر الحصانة عف رؤساء الدوؿ عندما يتعمؽ األمر بق 
اإلعماؿ مثؿ االخت س أو االتجار بالمخدرات بممارسة السمطة، إال أن  ال يمكف تصنيفزا ضمف إطار 

   .5أعماؿ الوظيفة

                                                             
 .324إلزاـ محمد حسف عاقؿ، المرجر السابؽ، ص   1

.  2012مارس  23تاريا ( ب45763، مقاؿ منشور بجريدة األهراـ المصرية )العدد بضاسح الرؤساء تحت ميكروسكوب الشعو ف 2
 www.ahram.org.eg/archive  عم  الموقر :

                                       . 2018/فيفري/14الرؤساء المتزميف في قضايا الفساد، مقاؿ منشور بجريدة الدستور بتاريا  أبرز 3
    .www.doctor.org/2058065عم  الموقر: 

.            30/11/2016الجنوبية/ الرسيسة مستعدة لممغادرة و البرلماف مستمر في عممية إقالتزا، مقاؿ منشور بتاريا : كوريا   4
       akhbar.com-www.alعم  الموقر: 

 .182 -181، ص 209حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ ، الفقرة   5

http://www.doctor.org/2058065
http://www.al-akhbar.com/
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في العديد مف المناسبات  اسية،بذلؾ تثبت إمكانية المتابعة عنزا حسب ما استقرت عمي  الممارسات القض
في هذا السياؽ نذكر أف إحدى لجاف الكونغرس في فنزوي  قد  و الدوؿ السابقيف،ة بالنسبة لرؤساء خاص

 وافقت عم  رفر الحصانة عف الرسيس الفنزويمي األسبؽ "لوسنتشي" تمزيدا لمحاكمت  بتزمة الفساد.

الرسيس السابؽ "روتاي وو " التزام  بالحصوؿ عم  الرشوة  1995كما اعتقمت سمطات كوريا في عاـ 
(، ليعتبر أوؿ رسيس في تاريا كوريا الجنوبية يتـ اعتقال  و إيداع  1993 – 1988فترة رساست  )أثناء 

بالسجف لمدة  26/08/1996السجف، بعد أف صدر عمي  حكـ مف محكمة الجنايات في سوؿ بتاريا 
 .1اؼ إل  السجف لمدة سبعة عشر عاماثـ خفؼ الحكـ بعد االستسن و عشريف عاما و نصؼ، اثنيف

 2003آرنالدوا اليماف" في ديسمبر عاـ  ( "2002-1997حكـ عم  رسيس نيكاراجوا السابؽ )و 
بالسجف لمدة عشروف عاما بتزمة ارتكاب  لسمسمة مف جراسـ الفساد منزا االخت س و غسيؿ األمواؿ، حيث 

ي التاريا صنفت  منظمة الشفافية الدولية في المرتبة التاسعة ضمف قاسمة أكثر زعماء العالـ فساد ف
مميوف دوالر أمريكي مف أمواؿ الدولة، و بسبب حالت  الصحية وضر قيد  100الحديث بعد استي س  عم  

 .2يكاراجوا الحكـ السجفألغت المحكمة العميا في ن 2009اـ اإلقامة الجبرية في منزل ، و في ع

د تتعمؽ بشراء الذمـ بقضايا الفسا 2007كما اتزـ الرسيس الفرنسي السابؽ "جاؾ شيراؾ" في عاـ 
حكـ عمي  في  و ،1995عمدة لبمدية باريس قبؿ عاـ و ذلؾ أثناء أداء  لوظيفة  ،)الوظاسؼ الوهمية(

 .3بالحبس لمدة عاميف مر وقؼ التنفيذ بعد ثبوت التزمة بحق  2011

                                                             
 .325حسف عاقؿ، المرجر السابؽ، ص إلزاـ محمد   1

 السابؽ.المرجر لشعوب، فضاسح الرؤساء تحت ميكروسكوب ا  2

   www.alittihad.aeعم  الموقر: ، 2007نوفمبر  22بتاريا  اتزاـ شيراؾ باالخت س ، مقاؿ منشور  3
     قانوف العقوباتيعاقب عميزا  1995، بشأف اتزاـ الرسيس جاؾ شيراؾ بارتكاب أفعاؿ قبؿ عاـ 1997* لقد أثير نقاش واسر عاـ 

أنصب الخ ؼ عم  تحديد مدى ع قة تمؾ األفعاؿ بممارسة وظيفة رسيس جمزورية، فانفصاؿ تمؾ األفعاؿ عف الوظيفة الرساسية و 
كاف يعني إمكانية مثوؿ الرسيس أماـ المحكمة الجناسية في إطار القانوف العاـ، و بالعكس فإف عدـ قابمية تمؾ األفعاؿ ل نفصاؿ عف 

و في ذلؾ قضت محكمة استسناؼ باريس  غطاء الحصانة الرساسية،مارسة الوظيفة الرساسية يعني النأي بالرسيس عف المساءلة تحت م
بعدـ اختصاص القضاء بالتحقيؽ و اتخاذ اإلجراءات القضاسية تجا  رسيس الدولة بسبب األعماؿ المرتكبة خارج  2001في عاـ 

في قرارها  مقابؿ قضت محكمة النقصالو ب س الدولة و ما يتمتر ب  مف حجية ،لقرار مجم ااستناد الوظيفة دوف النظر لوقت ارتكابزا
بأف األفعاؿ المرتكبة قبؿ الوالة تعتبر ممكنة الفصؿ عف ممارسة الوظيفة الرساسية، و مر هذا و مف أجؿ  ،10/10/2010المؤرخ في 

و بعد انتزاء والية  حكمة القضاسية العميا طيمة مدة واليت  الرساسية،اـ المحماية الوظيفة الرساسية يحتفظ الرسيس بحؽ الحصانة أم
أصبح باإلمكاف إحالت  إل  القضاء ألجؿ مقاضات  عف األفعاؿ التي تشكؿ جناية أو جنحة وفقا قانوف  2007الرسيس جاؾ شيراؾ في 

 العقوبات الفرنسي.
 .    16 - 15 .صمسؤولية رسيس الدولة في فرنسا، المرجر السابؽ، صعمي يوسؼ شكري ، االتجاهات الحديثة في تحديد  -

http://www.alittihad.ae/
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( "نيكوال ساركوزي" تزمة الفساد و استغ ؿ 2012 – 2007جزت كذلؾ لمرسيس الفرنسي السابؽ ) و 
، و ذلؾ بعد احتجاز  و التحقيؽ 2007النفوذ عم  خميفة التمويؿ غير الشرعي لحممت  االنتخابية في عاـ 

ر فيزا رسيس و تعد هذ  المرة األول  التي يوض ساعة( مف طرؼ شرطة مكافحة الفساد، 15مع  )لمدة 
  .1أسقط القضاء الفرنسي التزمة عف الرسيس 2013فرنسي قيد االحتجاز، و في أكتوبر 

ألبرتو فوجيموري" في تشيمي تـ تسميم  ليحاكـ  بعد إلقاء القبض عم  رسيس البيرو السابؽ " و
حكـ عمي  بالسجف ست سنوات إلدانت  بتمقي رشاوى و سوء  2007عم  عدد مف التزـ ، ففي عاـ 

سنة بسبب انتزاكات حقوؽ اإلنساف  25، بالسجف مدة 2009استخداـ السمطة، كما حكـ عمي  في عاـ 
ليستفيد  ،2الدامية لمسمحي حركة الدرب المضيء اليسارية(  التي ارتكبزا خ ؿ فترة رساست  )عمميات القمر

مف الرسيس "بيدرو كوشينسكي" و ذلؾ ألسباب  2017ديسمبر  24بعد ذلؾ مف العفو الذي أصدر بتاريا 
 .3إنسانية

و زوجت  قيد  بوضر الرسيس السابؽ "أوالنتا هوماال"  13/07/2017كما أمرت محكمة في بيرو بتاريا 
       شزر، حيث اتزـ الرسيس السابؽ 18اطي عم  ذمة قضية فساد قبيؿ محاكمتزما لمدة الحبس االحتي

زوجت  بغسيؿ األمواؿ و التتمر الرتكاب جريمة في إطار فضيحة فساد تدور حوؿ شركة البناء و 
  .4رار خارج الب دباعتقالزما لمنعزما مف الف االدعاء، و طالب ة "أوديبريشت"البرازيمي

قة تزـ فساد متعم ،2018فيفري  13القبض عمي  بتاريا سيس جواتيم  األسبؽ "ألفاروكولوـ" بعد و يواج  ر 
مميوف دوالر عم  األقؿ في مشروع  35حيث يعتقد أن  قاـ باخت س  بالتزوير و اخت س أمواؿ عامة

 .5واتيماالو ذلؾ طبقا لما ذكر  المدعي عاـ و المجنة الدولية ضد الحصانة في ج ،الحاف ت العامة

                                                             
 .02/07/2014بتاريا  ساركوزي مف الرساسة إل  قفص االتزاـ، مقاؿ منشور  1

       http://arabic.rt.com/news/751165     عم  الموقر :

  ( 6060إي ؼ )العدد  ،مقاؿ منشور باليومية االلكترونيةفوجيموري مف السجف إل  المستشف  ، نقؿ رسيس البيرو السابؽ ألبرتو   2
    elaph.com    عم  الموقر:، 2017ديسمبر  24بتاريا 

  .25/12/2017بتاريا  ألبرتو فوجيموري"، مقاؿ منشور بصحيفة المصري اليـو  عفو رساسي عف رسيس بيرو األسبؽ "  3
     alyoum.com www.almasry      عم  الموقر : 

و زوجت  عم  ذمة قضية فساد، مقاؿ منشور في صحيفة المصري  " أوالنتاهوماال" محكمة في بيرو تأمر بحبس الرسيس السابؽ   4
،   alyoum.com www.almasry        عم  الموقر : ، 14/07/2017بتاريا : اليـو

كما تضيؽ المجنة التي أسستزا األمـ المتحدة حاليا الخناؽ عم  المسؤوليف الفاسديف في جواتيماال، حيث وضعت المجنة بالفعؿ   5
ابن  ، باإلضافة " و قيؽ الرسيس الحالي "جيمي موالليسرسيس آخر هو "أوتوبيريز مولينا" وراء القضباف، كما تحقؽ المجنة كذلؾ مر ش

 إل  العشرات مف السياسييف.
 .2018فيفري  24بتاريا  اتزاـ رسيس جواتيماال األسبؽ كولـو بالفساد، مقاؿ منشور في صحيفة رأي اليـو  -

    https://www.raialyoum.com/835856عم  الموقر : 

http://www.almasry/
http://www.almasry/
https://www.raialyoum.com/835856
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انط ؽ مما سبؽ عرض  نجد أف الواقر العممي أفرز حاالت عديدة تتعمؽ بمتابعة رؤساء دوؿ   
ـ رسيس دولة لممحاكمة و هو ال يزاؿ في كف بالمقابؿ نجد أن  نادرا ما يقدسابقيف عف قضايا فساد، ل

أندرو جونسوف" الذي اتزـ رسميا بالتقصير و سوء  سمطة، و ذلؾ كما حدث في حالة الرسيس األمريكي "
اإلدارة مف مجمس النواب األمريكي، و انتزت محاكمت  بالبراءة، و أيضا الرسيس "نيكسوف" و انتز  األمر 

 .1ليتـ العفو عن  مف قبؿ الرسيس فورد ،ترجيتو باالستقالة، و ذلؾ بسبب فضيحة  

مة مقيدة في هذ  الحالة بتعريؼ الجنايات و الجنح مر أف الجزة الدستورية المختصة بالمحاكو   
بالنظر إل  طبيعة الجزة  ،وفؽ قانوف العقوبات تبق  المسؤولية عف جراسـ القانوف العاـ مسؤولية سياسية

 .2و الجزاء المترتب عنزا ،المختصة باالتزاـ و المحاكمة

لنصوص الدستورية بؿ لـ تقتصر حاالت اتزاـ رؤساء الدوؿ عم  المجاؿ المحدد بموجب ا  
مف قبيؿ الجراسـ الواقعة  ،حيث وجزت لرؤساء دوؿ سابقيف تزـ مختمؼ تتعمؽ بجراسـ أخرى ،تجاوزت ذلؾ

عم  األشخاص، إذا وقعت عم  نطاؽ واسر، و ذلؾ وفقا لما ترتب مف خ ؿ الممارسة القضاسية لعديد 
 مف الدوؿ.

لجمزورية أفريقيا الوسط  "ص ح الديف بوكاسا"  نذكر ضمف هذا المجاؿ أن  حكـ عم  الرسيس السابؽ 
عف تزمة تعذيب و قتؿ خصوم  السياسييف ثـ خفؼ الحكـ إل   1986باإلعداـ غيابيا في ديسمبر 
  .19933عاما و أفرج عن  بعد العفو عاـ  20السجف مدى الحياة ، فسجف 

األشغاؿ الشاقة المؤبدة في أوت بؽ لمدغشقر "مارؾ رافالومانانا" بسكما حكـ غيابيا عم  الرسيس األ
عف تزمة قتؿ ث ثيف مف أنصار خصم  السياسي أندري  راجولينا، خ ؿ األزمة السياسية التي  2010

، و لدى عودت  مف منفا  بجنوب أفريقيا حيث قض  خمس سنوات، أوقؼ في 2009شزدتزا مدغشقر في 
 .4، و وضر رهف اإلقامة الجبرية2014أكتوبر 

                                                             
 .191-190 .صاألسدي، المرجر السابؽ، صحيدر محمد حسف  1

 .32صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص  2

 ية و االستخداـ غير المشروع لمممككما وجزت لمرسيس السابؽ لجمزورية أفريقيا الوسط  عدة تزـ مف بينزا : الخيانة و االخت س   3
 و لكف أبشر التزـ التي وجزت إلي  تمثمت في أكؿ لحـو البشر و التي تعد جنحة في قوانيف جمزورية أفريقيا الوسط .

 فضاسح الرؤساء تحت ميكروسكوب الشعوب، المقاؿ السابؽ.  -

 .13/10/2014:  بتاريا: رسيس مدغشقر السابر يعود مف المنف ، مقاؿ منشور في جريدة الشرؽ ،  لمتفصيؿ أكثر راجر  4
       sharq.com/news/details/278228-https://www.al:  عم  الموقر

https://www.al-sharq.com/news/details/278228
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بالسجف سبر سنوات مر  2011نوفمبر  22لرسيس اإلسراسيمي السابؽ "موشي  كتساؼ" في و حكـ عم  ا
  .1ألؼ دوالر أمريكي بعد إدانت  في قضايا اغتصاب و تحرش 28دفر تعويض قيمت  

حكما غيابيا  2012جواف  13أصدرت المحكمة العسكرية الداسمة في الكاؼ )تونس( بتاريا كما 
الرسيس التونسي السابؽ "زيف الديف بف عمي" عف تزمة المشاركة في القتؿ العمد بالسجف مدى الحياة ضد 

لممتظاهريف، كما أصدرت المحكمة العسكرية الداسمة في تونس العاصمة حكما غيابيا بسجف بف عمي لمدة 
 .2عشريف سنة بتزمة التحريض عم  استعماؿ األسمحة و إثارة الفتنة

 25بالسجف المؤبد لمدة  2012"حسني مبارؾ" في عاـ  حكـ عم  الرسيس المصري السابؽ و
يناير في مصر(، و بعد الطعف  25سنة عف تزمة التحريض عم  قتؿ المتظاهريف )خ ؿ أحداث ثورة 

)و خصوصا المتعمقة    بما فيزا قضايا الفسادفي الحكـ، تمت تبرست  في جمير القضايا المنسوبة ضد
  2014نوفمبر  29عار أقؿ مف السوؽ(، و ذلؾ بتاريا راسيؿ بأسبصفق  بير غاز الطبيعي المصري إلس

  .20153و ثبتت محكمة النقض ذلؾ في 

، أصدرت محكمة النقض حكما نزاسيا بالسجف المؤبد لمدة عشريف سنة ضد 2016أكتوبر  22في و  
و العنؼ الرسيس المصري السابؽ "محمد مرسي" في قضية أحداث االتحادية )عف تزمتي استعراض القوة 

و احتجاز معارضي اإلع ف الدستوري الذي أصدر  الرسيس األسبؽ خ ؿ أحداث العنؼ التي وقعت في 
 .4(2012ديسمبر  5محيط قصر االتحادية بتاريا 

                                                             
 السابؽ. الشعوب، المرجر فضاسح الرؤساء تحت ميكروسكوب  1

و رغـ صدور مذكرة توقيؼ دولية ،  2011جانفي  14زيف الديف بف عمي" إل  السعودية في  و لقد فر  الرسيس التونسي السابؽ "  2
ضد  إال أف الحكومة التونسية لـ تبذؿ جزود الكافية السترجاع  مف السعودية و محاكمت ، فمـ يكف أماـ المحاكـ العسكرية في تونس 

 ة جديدة قاسما إذا عاد إل  تونس.مر بقاء حق  في محاكم ،إال أف تصدر أحكاما غيابية ضد بف عمي
تظاهريف مف شأن  تقويض حكـ غيابي في قضية قتؿ الم –األحكاـ الصادرة في قضية بف عمي تشوبزا بعض العيوب  –* تونس 
   https://www.hrw.org عم  الموقر :،   07/2012/ 05 مقاؿ منشور بتاريا -العدالة

لسمطة، تزريب التتمر ضد أمف الداخمي لمب د، و سوء استخداـ اا اتزـ الرسيس التونسي السابؽ بالتورط في عدة قضايا مف بينزا :كم -
 المخدرات، االخت س.

 .2011ماي  06مقاؿ منشور في جريدة االتحاد اإلماراتية بتاريا "،  التتمر عم  أمف الدولة تونس : اتزاـ بف عم  و زوجت  بػ " 
 www.alittihad.ae/4319550 عم  الموقر :

 .2/11/2014بتاريا   إسداؿ الستار عم  المشزد األخير مف محاكمة القرف بالبراءة، مقاؿ منشور في جريدة األهراـ العربي  3
  -  ahram.org.eg.news/57838.aspx   -arabiعم  الموقر :

جانفي  30مقاؿ منشور بتاريا :  ،قضايا أماـ المحاكـ  4عاما و  20صحيفة سوابؽ محمد مرسي .... حكـ نزاسي بالسجف    4
  www.youm7.com./story/3080251عم  الموقر: ، 2017

https://www.hrw.org/
http://www.youm7.com./story/2017/01/30/3080251
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سة القضاسية عم  الرغـ مف محاولة تقرير المسؤولية الجزاسية لرسيس الجمزورية مف خ ؿ الممار 
إال أنزا تبق  غاية مرهونة بخصوصية المركز القانوني لرسيس الدولة في التنظيـ  ضد الحصانة الجزاسية،

الدستوري، و الذي يشكؿ عاسقا قانونيا و فعميا أماـ إمكانية تحريؾ المساءلة الجزسية، إذ يتطمب لذلؾ إتباع 
تابعة إجراءات جزاسية استثناسية و خاصة تختمؼ عف تمؾ المقررة بموجب القواعد العامة ألجؿ م

 األشخاص العادييف.

 الفرع الثاني : اإلجراءات الخاصة المتعمقة بمحاكمة رؤساء الدول أمام القضاء الوطني

يتحقؽ مجاؿ إعماؿ مبدأ المسؤولية الجزاسية لرؤساء الدوؿ أماـ القضاء الوطني وفقا لحؽ رسيس 
 مف امتياز مركز  الجزاسي تمس ذلؾحيث يماءات قضاسية خاصة مكفولة دستوريا، الدولة في خضوع إلجر 

الذي يقتضي أف تتـ المساءلة الجزاسية وفقا ل ليات الدستورية، حيث تعتبر محاكمة رؤساء الدوؿ بمثابة 
إذ تختمؼ األحكاـ المتعمقة بسير  مشرع الدستوري بنظاـ إجراسيا خاص،محاكمة استثناسية، خصزا ال

ث ال يخضر لمقواعد اإلجراسية الجزاسية العامة و يبرز حي ،إجراءات الدعوى الجزاسية بحؽ رسيس الجمزورية
و كذلؾ فيما تعمؽ  ،هذا االستثناء بالنسبة لإلجراءات الخاصة بممارسة سمطة االتزاـ الجناسي )أوال(

 بالقواعد اإلجراسية الخاصة بالمحاكمة )ثانيا(.

 أوال : سمطة توجيو االتيام الجنائي 

ة مجموعة مف القواعد اإلجراسية الخاصة التي تتبر في وضعت التشريعات الدستورية المقارن
التحقيؽ االبتداسي ألجؿ توجي  االتزاـ الجناسي لرسيس الجمزورية تمزيدا لمحاكمت ، بدء مف تحريؾ االتزاـ 

ب الموجبة لممساءلة الجناسي عف طريؽ المبادرة باإلجراءات المتعمقة بذلؾ إذا توافر سبب مف األسبا
  غاية صدور قرار االتزاـ و الذي يتحدد بناء عمي  مصير الخصومة الجزاسية، فالمصادقة إل،(1)الجزاسية 

و بالمقابؿ  ،عم  االتزاـ مف قبؿ الجزة المختصة تعني بالضرورة تقرير اإلحالة لمجزة المكمفة بالمحاكمة
 .(2)فإف رفض االتزاـ يؤدي إل  غمؽ ممؼ التحقيؽ 

 االتيام الجنائي ضد رئيس الدولة تحريك  -0

نصت أغمب التشريعات الدستورية عم  االختصاص األصيؿ لمزيسات النيابية الوطنية في المبادرة 
باإلجراءات المتعمقة باالتزاـ الجناسي لرسيس الجمزورية ألجؿ إقامة الدعوى الجزاسية كاستثناء مف القواعد 

إال أف ممارسة  ،حاالت المنصوص عميزا في الدستور )أ(مت  توفرت حالة مف ال ،اإلجراسية العامة
البرلماف لسمطة االتزاـ تتقيد مف الناحية العممية بالضمانات المكفولة لرسيس الجمزورية في مواجزة هذ  

 السمطة، األمر الذي يصعب مف تحريؾ إجراءات االتزاـ ضد رسيس الجمزورية )ب(.
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              اذ اإلجراءات المتعمقة باالتيام الجنائياختصاص البرلمان في المبادرة باتخ –أ 

تستثني القوانيف الدستورية طاسفة مف األشخاص الذيف يشغموف مناصب سامية مف الخضوع 
  لمقواعد اإلجراسية الجزاسية العامة، حيث يتمثؿ مضموف هذا االستثناء في حرماف ك  مف النيابة العامة 

       إجراءات اتزاـ و متابعة رسيس الجمزورية طيمة فترة أداء وظاسف  الرسميةو األفراد مف إمكانية تحريؾ 
  .1و حت  بعدها بالنسبة لجمير األعماؿ الرسمية

مفزـو المخالفة فإف اإلجراءات الخاصة بتحقؽ المسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة تسري في فترة الرساسة بف
ية في تمؾ الفترة، بؿ جريمة دستور إف ثبت ارتكاب الرسيس لالرساسة و فقط، و ال تسري في فترة ما بعد 

 .2ة في القوانيف اإلجراسية العاديةالقواعد العامة الوارد يعاد تطبيؽ

استنادا إل  مبدأ دستوري ثابت ال يمكف عزؿ سمطة منتخبة )رسيس الجمزورية( إال مف قبؿ 
و الحكمة مف  ،3الممثمة و المنتخبة مف الشعب(طة نظيرتزا أي السمطة المقابمة لزا )البرلماف بوصف  سم

، و يتجم  هدؼ المشرع مف إتباع هذا 4 قة بيف البرلماف و رسيس الدولةذلؾ، هي تحقيؽ التوازف في الع
 ـو ب  مف أعباء الوظيفة الرساسيةالسبيؿ، في توفير ضمانة إجراسية تحوط رسيس الجمزورية ، فيما يق

و بناء عم  ذلؾ نصت ، 5داس  ألعمال ، بما يتحقؽ مع  الصالح العاـبالشكؿ الذي ينعكس عم  حسف أ
غالبية دساتير الدوؿ ذات األنظمة الجمزورية عم  اختصاص البرلماف بإقامة الدعوى الجزاسية ضد رسيس 

 المبادرة بتحريؾ إجراءات االتزاـ.الجمزورية مف خ ؿ 

بيف مطمبيف متناقضيف مسؤولية رسيس الجمزورية  ضمف هذا المجاؿ يحقؽ هذا االمتياز اإلجراسي التوفيؽ 
 و االتزاـ مف طرؼ الزيسة النيابية الوطنية طبقا لمبدأ مساواة أماـ القانوف مف جزة أول ،عم  بمبدأ ال

 .6الفصؿ بيف السمطات مف جزة ثانية

لعدـ و ذلؾ ضمانا ، ألجؿ ذلؾ أحاط المؤسس الدستوري مرحمة توجي  االتزاـ بإجراءات خاصة  
ثـ حيث يتـ ابتداء االقتراح باتزاـ رسيس الجمزورية ف في استخداـ سمطة توجي  االتزاـ، تعسؼ البرلما

 .7ليصدر في األخير قرار االتزاـ موضوع االقتراح، اعتماد االتزاـ بعد التحقيؽ في

                                                             
 .33الدستوري، المرجر السابؽ، ص  الدولة في القانوف الدولي و في القانوفصاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس   1

 .376، المرجر السابؽ، ص أردالف نور الديف محمود  2
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 Marceau Long, Le statut pénal du président de la République, Revue Française de droit 
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 .322محمد حسف األسدي، المرجر السابؽ، ص حيدر   5

 .33-32 .ص، صنفس مركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر صاـ إلياس، ال  6
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سي أف يكوف و اقتراح االتزاـ يكوف مف طرؼ أغمبية برلمانية معينة، و في ذلؾ اشترط الدستور الفرن
مجمس الشيوخ(، و يتحقؽ نصاب معيف يحدد باألغمبية  –االقتراح مف قبؿ الغرفتيف معا )الجمعية الوطنية 

بينما أسند الدستور المصري إل  مجمس الشعب سمطة توجي  االتزاـ، حيث يتـ تقديـ اقتراح  ،1المطمقة
نصاب معينا حددت  المادة  اشترط لتقديم االتزاـ مف هذ  الغرفة دوف الغرفة الثانية )مجمس الشورى(، و 

  .2األعضاء المكونيف لممجمس و ليس األعضاء الحاضريف بثمث 85

بد مف تحقؽ األغمبية البرلمانية ألجؿ توجي  االتزاـ لرسيس الجمزورية، و ذلؾ تجنبا ألي اتزاـ فردي ف 
 في تصور فرد بعين ، فيترتب متسرع ينسب في  لرسيس الجمزورية وقاسر معينة، قد ال تشكؿ جريمة إال

عم  هذا االتزاـ إلحاؽ األذى برسيس الجمزورية، و الحيمولة بين  و بيف مباشرة مزاـ منصب  عم  الوج  
      .3األكمؿ و األمثؿ

 طة االتزاـ الجناسي لرسيس الدولةرغـ أف الدوؿ تتفؽ عم  مبدأ مشترؾ مضمون  منح البرلماف سم
تتغير حسب مدى مبادئ متباينة السموب المنتزج ألجؿ اعتماد االتزاـ، حيث إال أنزا اختمفت حوؿ األ

   .4البرلماف أو اشتراكزما في ممارسة سمطة االتزاـ انفراد أحد مجمسي

    ب مختمؼ تتـ إقامة الدعوى الجزاسية عم  رسيس الدولة في الواليات المتحدة األمريكية بأسمو  و
فردية تقدـ مف قبؿ ناسب واحد، أو جماعية تقدـ مف طرؼ  -شفزية أو كتابية -و متميز يتمثؿ في الشكوى

مجموعة مف النواب، تتضمف قاسمة بالتزـ المنسوبة لمرسيس بسبب الجريمة التي وقعت من ، و يطمب مف 
خ لزا إجراء تحقيؽ لمكشؼ عما إذا كانت التزـ المنسوبة لمرسيس تشكؿ سببا كافيا التخاذ إجراءات 

     5اـ الجناسي إلقامة الدعوى ضد الرسيس أـ ال ؟االتز

                                                             
 .2007( المعدؿ في 1958مف الدستور الفرنسي ) 68المادة   1

 .216ص  حسف محمد سعد المزندي، المرجر السابؽ،  2
 .2012أوت  24بتاريا   محمد ص ح أبو رجب ، المسؤولية الجناسية لمرسيس في الدستور الجديد، مقاؿ منشور 
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فحسب أحكاـ الدستور األمريكي المقررة بموجب المادة األول  القسـ الثاني، يتـ تحريؾ إجراء االتزاـ ضد 
  .L’impeachment »1 » التزاـ الجناسيرسيس الجمزورية عف طريؽ آلية أو إجراء ا

التي تكمؼ بدراسة موضوع ية تتشكؿ لجنة تحقيؽ، و بمجرد تقديـ اقتراح اتزاـ رسيس الجمزور 
نسبة لفرنسا تتشكؿ هذ  الو التحقيؽ في ، و تختمؼ طبيعة هذ  المجنة مف دولة إل  أخرى، فب االقتراح

بعد  تقرير حوؿ موضوع اقتراح االتزاـ، المجنة مف خمسة أعضاء مف محكمة النقض، و تختص بإعداد
بإحالة أو عدـ إحالة   -و ذلؾ حسب التحقيؽ الذي أجرت   -دراسة الممؼ، فيكوف لزا وحدها حؽ التقرير

أما بالنسبة لمصر فإف لجنة التحقيؽ تتكوف مف أعضاء يختاروف  ،الممؼ إل  المحكمة العميا لمعدالة
      فر إل  رسيس المجمسبطريؽ االقتراع السري مف بيف أعضاء مجمس الشعب، و بذلؾ فإف تقريرها ير 

           .2ذلؾ خ ؿ شزر مف تاريا تكميفزا و

االتزاـ يتول  مجمس النواب في الواليات المتحدة األمريكية دراسة فيما إذا كاف مف الواجب توجي   
حيث تتـ إحالة مشارير قرارات االتزاـ مف قبؿ مجمس النواب إل  المجنة  الجناسي لرسيس الجمزورية،

سية الرسيسية، التي تتول  إدارة تحقيقات االتزاـ الجناسي، و يقـو المجمس بإصدار قرار بتخصيص القضا
  .3المبال  ال زمة، إلجراء التحقيقات و ذلؾ لتسزيؿ عممزا

فمزا أف تعقد جمسات استماع تتعرؼ مف خ لزا  ،تباشر هذ  المجنة التحقيؽ بأية وسيمة تراها ضرورية 
ود لممثوؿ و تتفحص فيزا أدلة اإلثبات المتوفرة، و أف ترسؿ في طمب الشز ،مختمفةعم  وجزات النظر ال

عم   االط ع، كما لزا أيضا الحؽ في أف تطمب إحضار وثاسؽ معينة لفحصزا و أمامزا ألجؿ استجوابزـ
  .4، و بذلؾ يكوف لممتزـ حؽ االستعانة بمحاميمحتوياتزا

                                                             
      فاالتزاـ الجناسي هو اإلجراء المتخذ لمحاكمة رسيس الجمزورية في الواليات المتحدة األمريكية )و كذلؾ بالنسبة لناسب الرسيس   1

ذا اإلجراء و تعود نشأة ه لكن  يتحرؾ بناء عم  اتزاـ سياسي،و يرى الفق  أن  إجراء ذو طابر جناسي، و (، و جمير الموظفيف المدنييف
امر حيث استخدم  البرلماف البريطاني لمحاكمة وزراء الممؾ و القضاة عند اعتداسزـ عم  القانوف أو تنفيذهـ ألو  إل  القرف الرابر عشر،

إال أف الممؾ غير  ،و تصؿ حد اإلعداـ ،اتلموردسمطة توقير العقوبات ممنوحة لمجمس ا و كانت ممكية تتعارض مر مصالح الشعب،
 خاضر لزذا اإلجراء ألن  حسب الدستور معصـو و ذات  مصونة.

 .230، المرجر السابؽ، ص بمجاني وردة
 فمقد اقتبس المؤسس األمريكي إجراء "االتزاـ الجناسي" مف النظاـ االنجميزي. 

 .151عمارة فتيحة، مسؤولية رسيس الجمزورية، المرجر السابؽ، ص   2
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ف في تحريؾ االتزاـ الجناسي تعميؽ مصير رسيس الدولة يترتب عف تقرير السمطة المطمقة لمبرلما
، خاصة في حالة تجاوز البرلماف 1عم  إرادة البرلماف، األمر الذي يتناقض مر مبدأ الفصؿ بيف السمطات

 جب التقيدبالشكؿ الذي يزدد استقرار المؤسسة الرساسة، بذلؾ و  ،لحدود ممارسة سمطة االتزاـ الجناسي
بنظاـ اتزامي تضبط في  القواعد اإلجراسية المتعمقة باالتزاـ الجناسي وفقا لدستور الدولة، حيث تشكؿ 

القاعدة الدستورية األساس القانوني الذي يستند إلي  لتحديد مجاؿ االتزاـ الجناسي، مما يكفؿ عدـ تعسؼ 
لؾ ضمانة لرسيس الدولة تمنر عن  في ذ البرلماف في استعماؿ سمطة االتزاـ الجناسي ضد رسيس الدولة، و

 المتابعات الصورية.

مقابؿ فإف ذلؾ ال يعني تقييد سمطة البرلماف، ذلؾ أف التجربة الدستورية تبرهف عم  أف فعالية إجراءات الب
االتزاـ تتأثر بصورة مباشرة بمدى سمطة البرلماف و ع قت  بالمؤسسات السياسية و الدستورية و باألخص 

ستق لية البرلماف ضمانة لفعالية االتزاـ أي بحسب طبيعة النظاـ السياسي في الدولة، فا ،التنفيذيةالسمطة 
، و الحالة العكسية أي التبعية تفرز جممة مف الصعوبات التي تعترض البرلماف في تحريؾ الجناسي

السمطتيف التوازف بيف إجراءات اتزاـ رسيس الجمزورية، و بذلؾ فإف فعالية إجراءات االتزاـ تفرض تحقيؽ 
 التشريعية و التنفيذية.

  الصعوبات التي التقييد سمطة البرلمان في تحريك إجراءات االتيام الجنائي -ب

نظر إل  صعوبة تحقؽ األغمبية البرلمانية المطموبة مف أجؿ تحريؾ إجراءات اتزاـ رسيس  
عاسؽ "، يمكف أف تتحوؿ االمتيازات الدستورية إل  باطزا غالبا بمعطيات سياسية بحتةالجمزورية، و ارت

 .2إجراسي "يؤدي إل  صعوبة أو باألحرى استحالة تحريؾ إجراءات االتزاـ ضد رسيس الجمزورية

 الصعوبات العممية الناتجة عن طبيعة العالقة بين السمطتين )التنفيذية و التشريعية(  -0ب

تطبيق  يستمـز إتباع إجراءات متعددة، فيغدو مف يتسـ نظاـ اتزاـ رسيس الدولة بالتعقيد ألف 
     الصعوبة توجي  االتزاـ و تقرير إدانة رسيس الدولة ، ألف هذا األمر يحتاج إل  موافقة أغمبية خاصة

        بتأييد حزب    ف الناحية العممية، ألف الرسيس يحظو مف البديزي أف هذ  األغمبية قد ال تتحقؽ م
    .3البرلمافو الموالوف ل  في 

كما يمكف أف تؤثر بعض الخصاسص المتعمقة بطبيعة النظاـ السياسي القاسـ في الدولة عم  
القاسمة )تفعيؿ نظاـ االتزاـ، حيث نجد أف التشريعات الدستورية المتعمقة بالدوؿ ذات األنظمة البرلمانية 
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ف، و لجوء رسيس الدولة لممارسة عم  الفصؿ المرف بيف السمطات( تمنح لرسيس الدولة سمطة حؿ البرلما
االتزاـ خوؼ مف ينجـ عن  إحجام  عف توجي   مف شأن  أف يشكؿ ترهيب لمبرلماف، حق  في حؿ البرلماف
ة عم  الفصؿ المطمؽ بيف مقابؿ نجد أف الدوؿ ذات األنظمة الرساسية )قاسمالو ب مواجزة مصير الحؿ،

و يستدؿ عم  ذلؾ  ،يساهـ في تفعيؿ االتزاـ الجناسيال تمنح لمرسيس حؽ حؿ البرلماف مما  السمطات(،
توسير مجاؿ الممارسة البرلمانية المتعمقة باتزاـ رسيس الجمزورية في الواليات المتحدة األمريكية مف 

 .1مقارنة بباقي الدوؿ

 يحول دون تفعيل إجراءات االتيام االمتيازات الدستورية عائق إجرائيا -9ب

الحصانة المؤقتة بسبب الوظيفة تحمي رسيس الجمزورية مف أي متابعة يرى الفق  الفرنسي أف 
و التي يظزر فيزا بصفت  شخصا عاديا  ،بخصوص األفعاؿ و التصرفات الخارجة عف أداء مزام 

خاضر لمحاكـ القانوف العاـ كغير  مف األفراد، و مرد ذلؾ استفادة الرسيس مف االمتياز القضاسي، الذي 
نر كؿ هيسة قضاسية أو سمطة إدارية تور، حيث ممف الدس 67لفرنسي بموجب المادة أكد عمي  المشرع ا

أو يباشر في حق  تحقيقا أو أف  ،أو رفر دعوى قضاسية ضد  ،فرنسية مف مطالبة الرسيس باإلدالء بشزادت 
د مرور كما تعمؽ كؿ مدد التقادـ و السقوط و ال تستأنؼ مف جديد إال بع ،يكوف مح  لممتابعة القضاسية

  .2شزر عم  انقضاء واليت 

و هو إجراء  ،كما يستفيد رسيس الجمزورية في الواليات المتحدة األمريكية مف االمتياز التنفيذي
خاص بالنظاـ األمريكي فرغـ أن  لـ ينص عمي  بموجب القانوف، إال أن  يستمد قوت  مف العرؼ الدستوري 

بيرجر" بأف قبوؿ  حاكمت ، و في ذلؾ صرح كبير القضاة "يؿ ممجأ إلي  رسيس الجمزورية ألجؿ تعطحيث ي
 .3و يؤثر تأثيرا خطيرا عم  دور المحاكـ ،االمتياز التنفيذي سيخؿ بالتوازف الدستوري لحكومة فعالة

                                                             
و المتصمة بتنظيـ إجراءات اتزاـ رسيس  ،ستورحيث تشير التجربة الدستورية األمريكية، إل  تطبيؽ القواعد التي تضمنتزا وثيقة الد  1

، و وافؽ مجمس 1867في عاـ   (Andro Johnson)فمقد جرى تقديـ اقتراح بالبدء في إجراءات اتزاـ رسيس الجمزورية  ،الجمزورية
 النواب عم  توجي  قرار االتزاـ إل  مجمس الشيوخ لمبدء بمحاكمت .

، إال أف المجمس قرر رفض  (Hover)، التزاـ رسيس الجمزورية لمجمس النواب 1933-1932ليف عامي كما تـ تقديـ اقتراحيف متتا
 تمؾ المقترحات.

حينما كشفت التحقيقات عف تورط  في قضية  1973فقد بدأت إجراءات االتزاـ حيال  عاـ   (Richard Niscon)أما بالنسبة لمرسيس 
(water gate). 

 .208-203ص  .لسابؽ، صراجر : رافر خضر صالح شبر، المرجر ا

 .2007( المعدؿ في 1958مف الدستور الفرنسي ) 67المادة   2
 .21-20 .صعمي يوسؼ الشكري ، االتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رسيس الدولة في فرنسا، المرجر السابؽ ، ص -

 .232بمجاني وردة، المرجر السابؽ، ص    3
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حيث يحؽ لمرسيس التمسؾ بالسرية التامة مف دوف تدخؿ  ،فاالمتياز التنفيذي يعد منحة لمسمطة التنفيذية
لتابعة لمكونغرس أو مف أعضاء الكونغرس بصفتزـ الفردية، و هذا االمتياز يمنح مف لجاف التحقيؽ ا

لمرسيس حقا في رفض حضور جمسات التحقيؽ، و رفض حضور جمسات االستماع التي تطمبزا لجاف 
  .1، و يسمي أيضا بامتياز الخصوصيةو رفض إعطاء معمومات معينة بخصوص موضوع ما ،الكونغرس

كسوف" في قضية واترغيت في عاـ ف طرؼ الرسيس األمريكي السابؽ " نيمرة ملقد استعمؿ ألوؿ  و
و امتنر عف  ة القضاسية التابعة لمجمس النواب،، حيث احتج و رفض االمتثاؿ الستدعاء المجن1974

و استند في ذلؾ عم  تناقض هذا األمر مر مبدأ  ،تقديـ بعض الوثاسؽ و التسجي ت الضرورية لمتحقيؽ
السمطات، و بذلؾ فإن  في حالة استجابت  لمطالب المجنة فإن  سيجعؿ السمطة التنفيذية تحت الفصؿ بيف 

  .2سيطرة السمطة التشريعية بصورة مستمرة

  صدور قرار االتيام – 9

، و إعادة ممؼ التحقيؽ إل  الجزة في التزمة الموجزة لرسيس الدولة بعد انتزاء التحقيؽ االبتداسي
و إنشاء أو تكميؼ لجنة التحقيؽ بذلؾ، ال يكوف قرار تمؾ  ،التحقيؽ مر رسيس الدولةالتي قامت بفتح 

المجنة ممزما لمجزة التي استممت ، حيث يكوف لزا الحؽ في البت في  سواء بالموافقة أو الرفض، و ذلؾ 
 .3خ ؿ مدة محددة في أغمب التشريعات

قشة تقرير المجنة خ ؿ خمسة فحسب التشرير المصري يحدد رسيس مجمس الشعب جمسة لمنا
ية عشر يوما مف تاريا تسمم  لقرار لجنة التحقيؽ، و يصدر المجمس قرار  باتزاـ رسيس الجمزورية بأغمب

و يترتب عف صدور قرار االتزاـ )اإلحالة( وقؼ رسيس الجمزورية عف  ثمثي األعضاء المكونيف لممجمس،
و ذلؾ بعد أف يرسؿ رسيس  تا لحيف الفصؿ في االتزاـ،اسة مؤقو يتول  ناسب  الرس ،مباشرة مزاـ منصب 

                                                             
 .230بمجاني وردة، المرجر السابؽ، ص   1
إذ  اشر امتياز إجراسيا لرسيس الدولة،كما قد يشكؿ غياب النظاـ القانوني المتعمؽ باإلجراءات الخاصة باالتزاـ الجناسي بشكؿ غير مب -

فرغـ أف المشرع الجزاسري في دستور  اسية لرسيس الجمزورية،يمثؿ عقبات عم  مستوى النصوص القانونية المتعمقة بالمساءلة الجز 
أن  تؤسس محكمة عميا لمدولة تختص بمحاكمة رسيس الجمزورية بسبب األفعاؿ التي يمكف وصفزا بالخيانة العظم  أشار إل   1996

( مر اإلحالة لمقانوف العضوي بشأف المحكمة و تنظيمزا، إال أف ذلؾ ال يكفي وحد  إلعماؿ مسؤوليت ، ذلؾ أن  لـ يتطرؽ 158)ـ
زاـ بسببزا، و سير التحقيؽ، و إجراءات المتبعة أماـ المحكمة العميا لمدولة، مما يجعؿ كيفية توجي  االت لمضموف الخيانة العظم ، و

 تصور اتزاـ الرسيس بسببزا ضرب مف المستحيؿ.   

 .78محروس مرواف محمود ، المرجر السابؽ، ص    2
 .189-184 .صلمتفصيؿ حوؿ قضية "ووترجيت"، راجر: وسيـ حساـ الديف األحمد، المرجر السابؽ، ص 

 .324أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص   3
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مجمس الشعب إل  رسيس مجمس القضاء األعم  قرار االتزاـ في اليـو التالي لصدور  ألجؿ إجراء القرعة 
 .1الختيار المستشاريف لعضوية المحكمة العميا و تعييف رسيسزا لمحاكمة رسيس الجمزورية

خصوص فيما تعمؽ بوقؼ الرسيس عف عمم ، ذلؾ ألف بقاء يستحسف موقؼ المشرع المصري بزذا ال
الرسيس المتزـ في منصب بعد اتزام  و إدانت  مف جزة التحقيؽ قد يسمح ل  بأف يستعمؿ كامؿ 

 و حت  معاقبة مف كاف السبب في اتزام  و إدانت .ص حيات  و نفوذ  في حؿ البرلماف، 

ؾ سمطة إصدار قرار بالبراءة الرسيس مف التزـ الموجزة طالما أف لمجنة التحقيؽ سمطة االتزاـ فمزا كذل
أو وقؼ اإلجراءات القانونية ضد الرسيس المتزـ بسبب عدـ كفاية األدلة، و في ذلؾ ما يخالؼ اتجا   ،إلي 

   .2بعض الفقزاء إل  أف لجنة التحقيؽ ال تستطير أف تصدر أمرا بأال وج  إلقامة الدعوى

الفرنسي أن  يرسؿ قرار االتزاـ المتضمف لموقاسر إل  الناسب العاـ أماـ تقرر بموجب التشرير  و 
محكمة النقض بصفت  ممثؿ لمنيابة العامة أماـ المحكمة العميا، الذي يجب عمي  أف يعط  عمما باست م  

كما يعمف في  خ ؿ األربعة و عشروف ساعة الموالية لتسمم  خبر اتزاـ رسيس  ،القرار بشكؿ مباشر
و بذلؾ فإن  في حالة ما إذا ، 3ؽ في المحكمةزورية إل  رسيس المحكمة العميا، و رسيس لجنة التحقيالجم

، تنتزي هذ  المرحمة دوف الرجوع إل  البرلماف لممؼ إل  المحكمة العميا لمعدالةقررت لجنة التحقيؽ إحالة ا
 .4لمناقشة ما أسفرت عمي  المجنة

فرد و تميز في المنزج الذي اتبع  مقارنة بالتشريعات أما بالنسبة لممشرع األمريكي فمقد ت
كما  -حيث يتول  التحقيؽ لجنة قضاسية ،الدستورية، و ذلؾ فيما تعمؽ بإجراءات الخاصة باالتزاـ الجناسي

، و تتبر المجنة في ذلؾ لكاممة في عممية االتزاـ الجناسييمنحزا القانوف الوالية القضاسية ا -أشارنا سابؽ
ة وى القضاسية، و يسمح لمرسيس محؿ االتزاـ بتقديـ أدلت ، و ل  أف يدحضزا مف خ ؿ شزادأسموب الدع

كما يمكف لمجنة أف تمجأ إل  مستشار قانوني تشرك  في عممزا لتجنب  الشزود و تقديـ ما يثبت براءت ،
                                                             

 .151عمارة فتيحة ، مسؤولية رسيس الجمزورية، المرجر السابؽ، ص    1
المتعمؽ بمحاكمة رسيس الجمزورية  1956لسنة  247لقد تناوؿ المشرع المصري إجراءات صدور قرار االتزاـ بموجب القانوف رقـ  -

 ( من .14 -13-12في المواد )
و يتول   ،و يقؼ رسيس الجمزورية عف عمم  بمجرد صدور االتزاـ ..عم  أف " .. 1971المصري مف الدستور  85كما نصت المادة 

 .ناسب رسيس الجمزورية الرساسة مؤقتا لحيف الفصؿ في االتزاـ ......"

 .314أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص   2

 .227جر السابؽ، ص بمجاني وردة ، المر   3
جانفي  2الصادر في  59-1نظـ المشرع الفرنسي القواعد المتعمقة باتزاـ رسيس الجمزورية بموجب القانوف األساسي الفرنسي رقـ  -

 .(19/22راجر في ذلؾ المواد مف ) ، الخاص بالمحكمة العميا المختصة بمحاكمة رسيس الجمزورية 1959
 .321، ص ر نفس ، المرجأردالف نور الديف محمود 

 .75، صمحروس مرواف محمد، المرجر السابؽ   4
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ا التوج  اتزامزا بالتحيز إذا ما أقدمت عم  تقديـ توصياتزا بخصوص اتزاـ الرسيس األمريكي، و هذ
 .1يخضر لمسمطة التقديرية لمجنة و ال يعد حقا لمرسيس التمسؾ ب 

س بعد انتزاء التحقيؽ ترفر المجنة تقريرها و توصياتزا إل  هيسة رساسة المجمس لعرضزا عم  مجمو  
  ؼ اإلجراءات القانونية ضد الرسيسفإذا كاف قرار المجنة القضاسية هو وقالنواب التخاذ ما يرا  مناسبا، 

فإف مثؿ هذا القرار رغـ تبني  مف قبؿ أغمبية أعضاء المجنة المذكورة، ال يكوف ممزما لمجمس النواب، فقد 
حيث يشترط لمموافقة عم  قرار االتزاـ أف توافقا   إجراء تصويت عم  قرار االتزاـ، يعمد هذا األخير إل

شرط اكتماؿ  ضريف في مجمس النواب،األعضاء الحاعم  توجي  التزمة إل  الرسيس األغمبية البسيطة مف 
 .2النصاب القانوني لمحضور

فإف حصؿ ذلؾ و أقر مجمس النواب السحة االتزاـ، فإن  يقـو بانتخاب لجنة مف أعضاس ، لتقديـ قرار   
إما ، 3في محاكمة المتزـ، التي يجريزا مجمس الشيوخ االدعاءبدور  التزاـ إل  مجمس الشيوخ، و لتقـوا

قرار االتزاـ مف قبؿ مجمس النواب ، فإف األمر يتوقؼ عند هذا الحد، حيث توقؼ كؿ في حالة رفض 
  .4اإلجراءات القانونية ضد المتزـ ، و بذلؾ لف تتـ إحالة القضية عم  مجمس الشيوخ

تنتزي المرحمة األول  لمدعوى الجزاسية القاسمة ضد رسيس الجمزورية بصدور القرار النزاسي و 
رض ـ اإلحالة إل  المحكمة المختصة لغبتداسي، فبتوجي  االتزاـ الجناسي لمرسيس، تتلجزة التحقيؽ اال

 الفصؿ في موضوع الدعوى إما باإلدانة أو البراءة قياس عم  مدى توافر أدلة اإلثبات في الحالتيف.

 ثانيا : القواعد اإلجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجميورية

ة بخصوصية القواعد اإلجراسية المتعمقة بسير الدعوى تتميز مرحمة محاكمة رسيس الجمزوري
الجزاسية، إذ تختمؼ في كثير مف جوانبزا عف تمؾ المتبعة أماـ القضاء الجزاسي العادي، و يرتد ذلؾ إل  

يتصؿ هذا االخت ؼ  كما ،(1)تبايف اإلجراءات المتخذة أماـ الجزة المختصة بمحاكمة رسيس الجمزورية 
الحكـ الصادر ضد رسيس الجمزورية، فبعد ثبوت إدانة رسيس الجمزورية بجريمة مف الجراسـ التي  راثبت

يصدر حكـ اإلدانة الذي بموجب  يتعرض  ،يسأؿ عنزا خ ؿ فترة رساست  حسب ما قررت  الدساتير المختمفة

                                                             
 . 75، المرجر السابؽ، ص المدرسمحمد محروس  مرواف  1

 .319 -318 .صأردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص   2

 .203رافر خضر صالح شبر، المرجر السابؽ، ص   3

          " حيث وج  ل  االتزاـ الجناسي مرتيف متتالتيف عامي John tyler"مثؿ ما حدث بالنسبة لمرسيس األمريكي السابؽ    4
 ، لكف مجمس النواب رفض االتزاـ المقترح مف قبؿ المجنة القضاسية ، فأتـ بذلؾ مدة رساسة.1842-1843
 .81، ص محمد محروس المدرس، المرجر نفس مرواف 
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سب ما تقتضي  قوة الحكـ الرسيس إل  العقوبة االستثناسية المقابمة لما ارتكب  مف جراسـ، و التي تطبؽ بح
 . (2) الجناسي في إنزاء الدعوى الجزاسية القاسمة ضد رسيس الجمزورية

 اإلجراءات المتبعة أمام الجية المختصة بمحاكمة رئيس الجميورية -1

تشكؿ محاكمة رسيس الجمزورية نوعا مف أنواع الرقابة التي تمارسزا السمطة التشريعية عم  وج  
قيؽ بممارستزا مر السمطة القضاسية، في مواجزة السمطة التنفيذية، و ذلؾ ألجؿ تح، أو تسزـ االنفراد

أنزا اختمفت في المنزج فإذا رجعنا إل  األنظمة الدستورية المقارنة نجد  التوازف المطموب بيف السمطات،
حيث سمكت سب  متعددة في تحديد الجزة المختصة  ،بشأف محاكمة رسيس الجمزورية الذي اتبعت 
 :   ز بيف ث ثة نماذج مختمفة كااتيو يمكف في هذا الشأف التميي ،1بالمحاكمة

تميزت الدولة ذات نظاـ المجمسيف التشريعييف بمنح سمطة محاكمة رسيس  اختصاص البرلمان: -أ
ألحدى غرفتي البرلماف ، أو 2الجمزورية، إما لغرفتي البرلماف حيث تشتركاف في تحريؾ إجراءات االتزاـ

عندما تتقسماف سمطة االتزاـ و المحاكمة، حيث قصرت سمطة المحاكمة بالغرفة الثانية مت  قامت األول  
 .3باالتزاـ

تنص بعض الدساتير عم  اختصاص جزاز ذو طبيعة متميزة  اختصاص جية ذات طبيعة خاصة: -ب
ضاة مف أعم  الجزات و يتكوف عادة مف نواب غرفتي البرلماف و ق ،تناط ب  مزمة محاكمة رسيس الدولة

  .4القضاسية

                                                             
 .81رافر خضر صالح شبر، المرجر السابؽ، ص  1

قبؿ التعديؿ(، كما نص عم  ذلؾ في  68)ـ 1958و لقد برز هذا االتجا  في بعض مف الدوؿ، حيث تأسس في الدستور الفرنسي   2
 ( ....الا.74دستور ليتوانيا )ـ

 . 34صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص -

إذ يتول  مجمس الشيوخ محاكمة رسيس  ،1787س في الدستور األمريكي لعاـ التجا  الساسد في أغمب الدساتير، حيث تأسو يعتبر ا  3
 رأسزا رسيس المحكمة العميا االتحادية )محكمة سياسية تتشكؿ مف عناصر غير قضاسية(، حيث يتحوؿ إل  هيسة محكمة يالجمزورية

 .228 – 227 .صرافر خضر صالح شبر، المرجر السابؽ، ص -
و هو ما تبنا   فة بالمحاكمة،ة توج  االتزاـ في حيف الغرفة الثانية مكمقميد البريطاني جعؿ الغرفة المنتخبو ضمف هذا النزج فإف الت

حيث اعتمد في دستور الجمزورية  ،1946إال أن  تخم  عف هذا التقميد منذ دستور  ،المؤسس الدستوري في ظؿ الجمزورية الثالثة
 .   152عمارة فتيحة، مسؤولية رسيس الجمزورية ، المرجر السابؽ، ص  مسة عم  المحكمة العميا لمعدالة.الخا

(، 99لسنغاؿ )ـ(، ا92(، موريتانيا )ـ80/1(، لبناف )ـ85/3مصر )ـ( ، 68/1  الدستور الفرنسي )ـمف قبيؿ ذلؾ ما نص عمي  4
إمكانية محاكمة رسيس الجمزورية أماـ   عم 158/1الجزاسري فإن  رغـ نص  في المادة أما بالنسبة إل  الدستور (، 53/1الكامروف )ـ

محكمة خاصة تتمثؿ في محكمة عميا لمدولة، إال أف هذا النص يبق  غير فعمي بسبب عدـ صدور القانوف العضوي المرتقب 
 ( مف أجؿ تحديد قواعد سير هذ  المحكمة و اإلجراءات المطبقة أمامزا.158/2)ـ
  .34(، ص 4، المرجر نفس ،)هامش صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري -
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تتمثؿ المحاكـ الخاصة في تمؾ المحاكـ التي يفوض إليزا حؽ القضاء   :اختصاص محكمة خاصة -جـ
في مواد الجزاسية خروجا عم  مبدأ والية القضاء الجزاسي العادي، و بذلؾ فإنزا تنتزع اختصاص المحاكـ 

لبعض األشخاص، حيث يفوض إليزا االختصاص  سية، أو بالنسبةاالعادية في نظر بعض المواد جز 
بناء عمي  خولت بعض الدساتير اختصاص محاكمة رسيس الجمزورية إل  محاكـ ، 1بموجب الدستور

أو قد تشكؿ في بعض الدوؿ أعم  محكمة في هـر الجزاز  ،خاصة تتمثؿ في المحكمة الدستورية
 .2القضاسي

جزة المختصة بمحاكمة رسيس الجمزورية، فإف اإلجراءات بتبايف التشريعات الدستورية حوؿ طبيعة ال و 
حيث نممس ذلؾ  لة تختمؼ تبعا الخت ؼ تشكي تزا،المتبعة أماـ المحاكـ المختصة بمحاكمة رسيس الدو 

 . مف خ ؿ اخت ؼ القواعد اإلجراسية الخاصة بمحاكمة رسيس الجمزورية في التشريعات المقارنة

محاكمة الرسيس أماـ مجمس الشيوخ بكامؿ أعضاس  بعد أداسزـ فحسب الدستوري األمريكي تتـ 
ذلؾ كضمانة لمحيدة، حيث يبدأ مجمس  لميميف، و يتول  رساسة الجمسة رسيس المحكمة العميا األمريكية، و

الشيوخ باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لمشروع في المحاكمة و استناد عم  السحة االتزاـ يقـو المجمس 
رة كتابية إل  رسيس الجمزورية المتزـ لممثوؿ أمام ، و يتـ تبميغ  ألجؿ الحضور لمواجزة بإصدار مذك

التزـ و الرد عميزا، و في حاؿ عدـ حضور  أو إف لـ يتـ إرساؿ مستشار  القانوني في الموعد المحدد، فإف 
جزة إلي  بأن  غير المحاكمة تستمر عم  النحو المقرر لزا، و يعد حضورهما بمثابة رد عم  المتزـ المو 

 .3مذنب

و كذلؾ الشزود عم  المثوؿ  -حت  في مواجزة الرسيس -لرسيس المحكمة إجبار مف يوج  إلي  االتزاـ
 .4أماـ مجمس الشيوخ و إلزامزـ باالمتثاؿ ألوامر  بشأف إجراءات المحاكمة

بعد ذلؾ يعمد مجمس الشيوخ بعد مناقشة ممؼ القضية مف جمير جوانب  و ممارست  سمطة توجي  األسسمة  
التي المتزميف و الشزود إل  التصويت عم  مواد االتزاـ، و اشترط الدستور إلدانة الرسيس، أف يصدر 

                                                             
 .327أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص   1

ف إيطاليا حيث تفوض بعض الدساتير اختصاص محاكمة رسيس الجمزورية إل  القضاء الدستوري، و مثاؿ ذلؾ دساتير كؿ م  2
 ( ...الا.145( ، بولونيا )ـ 2-133النمسا )ـ،( 1-61(، ألمانيا )ـ134)ـ

كما تنص بعض الدساتير عم  إحالة اختصاص محاكمة رسيس الجمزورية مباشرة إل  أعم  محكمة في الزـر القضاسي، مثؿ دستور 
س الشيوخ بمحاكمة رسيس الجمزورية عف األخطاء ( فإن  نص عم  اختصاص مجم86/1(، أما دستور البرازيؿ )ـ130/1البرتغاؿ )ـ 

 السياسية ، و اختصاص المحكمة العميا الفدرالية بالنسبة لجراسـ قانوف العقوبات.
 .34ص، (6-5صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، )هامش  -

 .334، ص نفس ود، المرجر أردالف نور الديف محم  3

 .230بمجاني وردة، المرجر السابؽ، ص   4
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حكـ  –لو بصوت واحد  و –القرار بأغمبية ثمثي أعضاء المجمس الحاضريف، فإذا ما نقضت هذ  األغمبية 
و إذا قض  باإلدانة  ،(1869-1865ببراءة الرسيس، و هذا ما حدث بالضبط في حالة الرسيس جونسوف )

 .1فإف الدستور يحتـ الحكـ عم  الرسيس بالعزؿ

تطبؽ المحكمة العميا القواعد اإلجراسية المحددة في قانوف اإلجراءات  2بموجب التشرير الفرنسي و 
ما قد يقرر  المشرع مف ، مر تحفظ بشأف حكـ ذات الع قة بالجانب الجناسيلمتعمقة بقرارات الالجزاسية، و ا
و عم  ذلؾ يسري أمامزا كؿ ما يتعمؽ بت وة أمر اإلحالة و تحقيؽ مر المتزـ، و سماع  تعديؿ لزا،

االستثناء أف تقرر  و يحوز لزا عم  سبيؿ ،الشزود و مرافعة النيابة و الدفاع، لتعقد المحكمة جمستزا عمنا
 .3عقدها في سرية

تتقيد المحكمة بالوقاسر الواردة في قرار توجي  االتزاـ، حيث ال تممؾ السمطة في تعديؿ التكييؼ القانوني 
، و تصدر قرارتزا بأغمبية ثمثي األعضاء الذيف تتشكؿ منزـ 4اسر أو االتزامات الموجزة لمرسيسلموق

و نطؽ ب  في جمسة  ،و تمتـز المحكمة بتسبيب قرارها، 5تصويتمة مر منعزا مسألة تفويض الالمحك
عمنية خ ؿ شزر مف تاريا إب غزا باالنعقاد، و يكوف لمحكـ الصادر بالعزؿ في حؽ رسيس الجمزورية 

  .6أثرا فوريا

     تتبر المحكمة العميا المصرية نفس القواعد و اإلجراءات الواردة في قانوف محاكمة رسيس الجمزورية و
محاكـ القواعد و اإلجراءات المقررة في قانوف اإلجراءات الجزاسية فيما تعمؽ ب ض مرر و بما ال يتعا

 .7، و تكوف لممحكمة االختصاصات المقررة في القانوف لسطات التحقيؽالجنايات في مواد الجنايات

                                                             
 .  190 -189 .صحيدر محمد حسف األسدي، المرجر السابؽ، ص  1
، حيث أصدر قرار 12/02/1999أماـ مجمس الشيوخ في  (william clinton)كما انتزت محاكمة الرسيس األمريكي السابؽ  -

 إلي  )الحنث باليميف، عرقمة سير العدالة( لعدـ اكتماؿ النصاب القانوني لإلدانة.مف التزمتيف المنسوبتيف ببراءت  
   . 236-235رافر خضر صالح شبر، المرجر السابؽ، ص.ص  -

( مف 32-28نص المشرع الفرنسي عم  القواعد و اإلجراءات الخاصة بنظر الدعوى أماـ المحكمة القضاسية العميا في المواد )  2
 . 1959جانفي  02الصادر في  59 -1سي رقـ القانوف األسا

 .202، ص ر محمد حسف األسدي، المرجر نفس حيد  3

 .336أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص   4

 01/59التي أحالت شروط التطبيؽ إل  القانوف العضوي رقـ  2007مف الدستور المعدلة في  68حسب ما نصت عمي  المادة    5
 مف الدستور(. 68)كقانوف مكمؿ يشترط أف يت ءـ في مضمون  مر المادة  ات المحاكمة أماـ المحكمة العميافيما يتعمؽ باإلجراء

 .228 بمجاني نورة، المرجر السابؽ، ص   6

 الخاص بمحاكمة رسيس الجمزورية. 1956لسنة  247( مف القانوف رقـ 16و ذلؾ طبقا لنص المادة )  7
الطبعة األول ، المركز القومي  -دراسة مقارنة   -سيس الدولة في النظاـ البرلمانيكاظـ عم  الجنابي، المسؤولية السياسية لر  -

 .138، ص 2015، ، القاهرة، مصرلإلصدارات القانونية
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 و قاسمة شزود اإلثبات  ،لةر اإلحاحيث تتول  النيابة العامة تبمي  المتزـ )رسيس الجمزورية( بصورة مف قرا
ر بما ورد في قرار اإلحالة، فمقد حظ عم  أف تمتـز المحكمة، 1طمب ممثمي االتزاـ أماـ المحكمة بناء عم 
لذلؾ  مر سمطة المحكمة في تعديؿ التزمة،و هو ما يتعارض  التزمة المنسوبة لرسيس الجمزورية،تشديد 

مادي و تدارؾ كؿ سزو في عبارة االتزاـ مما يكوف في أمر يجوز لزا استثناء أف تقـو بإص ح كؿ خطأ 
اإلحالة، كما لزا أف تغير وصؼ األفعاؿ المسندة إل  المتزـ بشرط أال يحكـ بعقوبة أشد مف العقوبة 

المنصوص عميزا قانونا لمجريمة الواردة في قرار اإلحالة، و تستطير أيضا أف تحكـ عم  المتزـ في كؿ 
 .2لجريمة الواردة في قرار اإلحالة بسبب ما ظزر مف التحقيؽ أو المرافعة في الدعوىجريمة نزلت إليزا ا

و لقد  اشترط القانوف وجوب  ،مف األفعاؿ المنسوبة إلي  ببراءت لممحكمة العميا أف تحكـ بإدانة المتزـ أو 
كـ بالبراءة صدور الحكـ باإلدانة بأغمبية ثمثي أعضاء المحكمة، و هذا ما يدؿ مف وج  آخر أف الح

 .3يستدعي أف يصوت ضد حكـ اإلدانة نسبة أكثر مف ثمث أعضاء المحكمة

بانتزاء مرحمة المحاكمة بصدور الحكـ بإدانة رسيس الجمزورية تبدأ مرحمة جديدة مف مراحؿ اإلجراءات 
المرحمة هي مرحمة آثار الحكـ الصادر عمي ، و تتضمف تمؾ و ممسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة، ال زمة ل

 .4و مدى حجية الحكـ الصادر بزا ،صدور العقوبة المقررة لمجريمة المرتكبة

 الجزاء المترتب عن إدانة رئيس الجميورية  -9

ال يسعزا عادة  ،في حالة تبني الجزة المختصة بمحاكمة رسيس الجمزورية التزـ المنسوبة إلي 
و في ذلؾ نصت غالبية  ،5سوى النطؽ بجزاء عزؿ رسيس الجمزورية نزاسيا مف الوظيفة الرساسية

يكوف العزؿ مف الرساسة بمثابة عقوبة دستورية أصمية، باإلضافة إل  ذلؾ يقرر جانب  أف التشريعات عم 
دولة باإلدانة، و ذلؾ وفقا لمقوانيف مف التشريعات المقارنة عقوبات أخرى كأثر لمحكـ الصادر عم  رسيس ال

 .6العقابية العامة أو الخاصة

                                                             
 .247/56( مف قانوف رقـ 14المادة )  1
 .219حيدر محمد حسف األسدي، المرجر السابؽ، ص  -

 .1956لسنة  247( مف قانوف رقـ 17المادة )   2
 .337أردالف نور الديف محمود ، المرجر السابؽ، ص  -

 .1956لسنة  247( مف قانوف رقـ 18المادة ) 3
 . 139كاظـ عم  الجنابي، المرجر السابؽ، ص  -

 .344، ص نفس أردالف نور الديف محمود، المرجر    4

 .35صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص  5

 .344، ص ف نور الديف محمود، المرجر  نفس أردال  6
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ترتيبا عم  ذلؾ نجد أف المؤسس الدستوري الفرنسي قد منح لممحكمة السمطة إصدار قرار تنحية الرسيس و 
 .1مف منصب  مباشرة )تمقاسيا( دوف الحاجة إل  التصويت عم  هذا القرار كأثر فوريا مت  ثبتت إدانت 

ار التنحية الجزاء الوحيد الذي يمكف لممحكمة أف تقض  ب  ضد الرسيس حسب ما تقرر بشكؿ يعد قر 
و تبعا لذلؾ يكوف  ،2ب عميزا بالمقابؿ التصريح ببراءةفإذا لـ يتحقؽ ذلؾ وج ،صريح بموجب الدستور

 مةعم  اعتبار أف المحك ،المشرع الفرنسي قد أضف  الطابر السياسي عم  محاكمة رسيس الجمزورية
و تتمثؿ في العزؿ مف  ،كما أف العقوبة المقررة ذات طابر سياسي المختصة تتكوف مف تشكيمة سياسية،

 .3المنصب

خ فا لذلؾ نجد أن  ما داـ المشرع قد خوؿ لممحكمة سمطة تكييؼ الفعؿ المرتكب مف قبؿ رسيس  
كما  –التجريـ بشكؿ دقيؽ  الجمزورية ضمف داسرة اإلخ ؿ بالواجبات الوظيفية في ظؿ عدـ تحديد نطاؽ

فإن  تبعا لذلؾ يمنح لممحكمة ضمنيا سمطة تحديد العقوبة التي تتناسب مر الجريمة  –أشارنا سابقا 
حدد مجاؿ ممارسة السمطة التقديرية بالتجريـ دوف يس المداف، ذلؾ ألن  ال يمكف أف نالمرتكبة مف الرس

يدي لمحاكمة الرسيس الجمزورية أماـ المحاكـ العقاب، و كما يعتبر العزؿ مف المنصب كإجراء تمز
وبات الجزاسية عف جراسـ العادية، و بذلؾ يمكف الحكـ عمي  بعقوبات أخرى منصوص عميزا في قانوف العق

 إذا ثبت لزا أف األعماؿ المنسوبة لمرسيس تشكؿ جناية. أو القوانيف المكممة الخاصة،

وبة صري قد أحاؿ لمقانوف في شأف تحديد العقنجد أف المؤسسة الدستوري الم عم  عكس ذلؾ   
الحكـ بإدانة  وبة أصمية ممزمة تترتب مباشرة عند، حيث يمثؿ العزؿ عق 4الصادرة في حؽ الرسيس المداف

      كما يمكف بعد عزل  فرض العقوبات الجزاسية  ،5رسيس الجمزورية مف المحكمة المختصة بمحاكمت 
السجف المؤبد أو المشدد في حالة تحقؽ مسؤوليت  عف الخيانة العظم  كعقوبة  –حسب مقتض  النص  –

إضافة إل  العقوبات األخرى الواردة في قانوف العقوبات المصري في حالة تحقؽ مسؤوليت  عف الجراسـ 
 .6جناسية

                                                             
 (.2007( المعدلة في )1958( مف الدستور الفرنسي )68راجر في ذلؾ المادة )  1

 .247، المرجر السابؽ، ص خضر صالح شبررافر    2

 .228بمجاني وردة، المرجر السابؽ، ص    3

ات التي توقر نجد أنزا قد حددت العقوب 1956لسنة  247بالرجوع إل  المادة السادسة مف قانوف محاكمة رسيس الجمزورية رقـ    4
اإلعداـ أو األشغاؿ الشاقة الوالء لمنظاـ الجمزوري، و هي  عم  رسيس الجمزورية إذا ارتكب عم  مف أعماؿ الخيانة العظم  أو عدـ

 المؤبدة أو المؤقتة.
 . 153عمارة فتيحة ، مسؤولية رسيس الجمزورية ، المرجر السابؽ، ص -

( الفقرة األخيرة عقوبة رسيسية تتجسد في عزؿ رسيس الجمزورية مف منصب 85مادة )في ال 1971لقد حدد دستور المصري لسنة    5
 رساسة.ال

 .143كاظـ عمي الجنابي ، المرجر السابؽ، ص   6
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منصب األثر عقوبة العزؿ مف الواليات المتحدة األمريكية اعتبار كما تقرر بموجب دستور ال
، و باإلضافة إل  عقوبة العزؿ الوجوبية قد يتعرض الرسيس المداف إل  عقوبة أخرى لحكـ اإلدانةاألساسي 

، و تتمثؿ هذ  العقوبة التكميمية في الحرماف مف تقمد الوظاسؼ ود تقديرها كذلؾ إل  مجمس الشيوخيع
 .1الفدرالية

ليست بمحاكمة جناسية أو بدي  ال يجوز الحكـ عمي  بعقوبات أخرى ألف محاكمة الرسيس أماـ الكونغرس 
             ل تزاـؿ موضعا ت  فإن  يعزؿ مف منصب  إال أن  يظعنزا، ذلؾ ألف الرسيس و مت  ثبتت إدان

 .2و المحاكمة الجناسية أماـ المحاكـ العادية عف األفعاؿ نفسزا التي كانت سبب لمحاكمت  البرلمانية

ة قوة الشيء المقضي ب  منذ تاريا صدور  مف يكتسب الحكـ الصادر ضد رسيس الجمزوريو 
دوف اإلخ ؿ بحؽ إعادة النظر في أحكاـ المحكمة الصادرة في اإلدانة عف طريؽ  ،المحكمة المختصة

 .3طمب إعادة المحاكمة مت  قض  القانوف بذلؾ

بأي  و في ذلؾ قض  المشرع المصري بأف تكوف أحكاـ المحكمة العميا نزاسية غير قابمة لمطعف فيزا
غير أف المشرع نظـ سبي  أخر إلعادة صدر الحكـ باإلدانة أو بالبراءة،  طريؽ مف طرؽ الطعف ، سواء

النظر في أحكاـ المحكمة الصادرة في اإلدانة بعد سنة عم  األقؿ مف صدور الحكـ بناء عم  طمب 
وجت  بعد وفات ، حيث يقدـ أو مف يمثم  قانونا أو أقارب  أو ز  -الرسيس –الناسب العاـ أو المحكـو عمي  

هذا الطمب إل  الداسرة الجناسية بمحكمة النقض مبينا ب  األسباب أو العناصر التي جدت بعد صدور 
الحكـ و التي بني عميزا الطمب، فإذا قضت هذ  الداسرة بقبوؿ الطمب أعيدت المحاكمة أماـ المحكمة 

   .4العميا التي يعاد تشكيمزا وفقا ألحكاـ القانوف

بالتعقيد لعدـ يتسـ نظاـ اتزاـ و محاكمة رسيس الدولة ناء عم  ما سبؽ عرض  يتضح لنا بأف ب
يستمـز إتباع إجراءات طويمة و معقدة تتبايف باخت ؼ  اعد قانونية محددة، كما أف تطبيق ضبط  بقو 

و إف كانت تنتزي في غالب في نطاؽ سياسي بحت، انط ؽ مف طبيعة الجزة  ،التشريعات الدستورية
 المختصة بالمحاكمة، و استناد إل  طبيعة الجزاء المترتب عنزا و المتمثؿ في العزؿ.

                                                             
 .351-345 .صراجر : أردالف نور الديف محمود، المرجر السابؽ، ص  1

 .231بمجاني وردة، المرجر السابؽ، ص    2

 .366-355.ص ، صنفس حمود، المرجر راجر : أردالف نور الديف م  3

 .1956لسنة  247( مف القانوف رقـ 2- 1ؼ 18حسب ما نصت عمي  المادة )  4
 .225-224 .صحيدر محمد حسف األسدي، المرجر السابؽ، ص -
 .139كاظـ عم  الجنابي، المرجر السابؽ ، ص  -
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القاسـ عم  اعتماد الصياغة الفضفاضة  –في ظؿ دسترة المسؤولية الجزاسية لرسيس الجمزورية بزذا الشكؿ 
فإن  ال يمكف أف تعتبر المسؤولية  -مؽ بمضموف التجريـ مقابؿ تحديد مجاؿ العقابو المطمقة فيما تع

الجزاسية بمثابة ضابط دستوري يمـز بموجب  رسيس الجمزورية بأداء التزامات  الدستورية كما يمنع  مف خرؽ 
ذ الرساسي أحكاـ الدستور، بؿ بالعكس قد يعد ذلؾ سند شرعيا لممارسة الحكـ بصورة مستقرة بكسب النفو 

 مف خ ؿ تحقيؽ استمرارية الوظيفة الرساسية.

ة ألجؿ متابعة رسيس الدولة، إضافة إل  القصور القانوني الذي يحيط إف عدـ فعالية اإلجراءات المتخذ
جعمت مف المسؤولية الجزاسية  ،بمسألة تقرير المسؤولية الجزاسية في مواجزة الحصانة القضاسية الجزاسية

فرضية الزالت تحتاج إل  آليات قانونية لتفعميزا، و بذلؾ تبق  غاية تحقيؽ التوازف بيف  لرسيس دولة مجرد
مف  ،ما لـ يتدخؿ المشرع إلعادة ضبط ذلؾ ،الحماية الوظيفة الرساسة و مقتضيات العدالة صعبة المناؿ

 الرساسة.خ ؿ وضر نظاـ قانوني محدد ألجؿ مساسمة رسيس الدولة عف الجراسـ المرتكبة خ ؿ فترة 

في ظؿ عدـ قدرة القضاء المحمي عم  متابعة و محاكمة رؤساء الدوؿ عم  جراسـ المرتكبة مف   
قبمزـ ، أو عدـ الرغبة في تكريس المسؤولية الجزاسية الفعمية ضد الجراسـ الجسيمة، و التي تتفاقـ خطورتزا 

حالة إل  القضاء د سببا كافيا لإلمصالح العميا لمجماعة الدولية، فإف ذلؾ يعاللتصؿ إل  حد المساس ب
      .بة مف رؤساء الدوؿ األجنبيةعقد االختصاص لممحاكـ الوطنية إزاء الجراسـ الدولية المرتكاألجنبي ، إذ ين

القضائي الوطني ضد الجرائم الدولية المرتكبة من رؤساء الدول  االختصاص انعقاد :المطمب الثاني
 األجنبية 

يتمتر رسيس الدولة بحصانة قضاسية جزاسية تامة و مطمقة أماـ الجزات القضاسية األجنبية ضد 
بارتكاب جراسـ دولية، حيث يستفيد  باتزام جمير الجراسـ مزما كانت خطورتزا، حت  و إف تعمؽ األمر 

 أية إجراءات قضاسية ضد . اتخاذرسيس الدولة األجنبي مف حصانة إجراسية تمنر 

مما  ،اتساع نطاؽ الجراسـ الدولية المرتكبة مف رؤساء الدوؿ في ظؿ ال مسؤولية الجزاسيةلكف و ب
اإلرادة الدولية إل  ضرورة تقييد الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء  اتجزتيحقؽ اإلف ت مف العقاب، 

 العميا لمجماعة الدوليةلممصالح  ، حيث تشكؿ تزديدااالستثناسيةلخطورتزا  االدوؿ إزاء الجراسـ الدولية نظر 
في العقاب، الذي  الحؽالدولي بقمر الجراسـ الدولية بموجب مبدأ عالمية  االلتزاـو ذلؾ مف خ ؿ تكريس 
 القضاسي الوطني لممتابعة عف جراسـ الدولية )الفرع األوؿ(. االختصاصيفترض فتح المجاؿ أماـ 

ي بيف قاعدة الحصانة القضاسية الجزاسية ضمف هذا النزج يبرز المجاؿ الحقيقي لمتنازع القانون 
المقررة لواجب الدوؿ في قمر الجراسـ  االتفاقيةي مر القاعدة ررة بموجب القانوف الدولي العرفالمطمقة المق

   .)الفرع الثاني( العالمي االختصاصفي ظؿ تفعيؿ مبدأ  ،الدولية مزما كانت الصفة الرسمية لمرتكبزا
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 الدولي بقمع الجرائم الدولية في مواجية كافة الدول االلتزام: تكريس الفرع األول 

مف العقاب تحت غطاء الحصانة، كاف البد مف تقرير استثناءات عم    ألجؿ مكافحة اإلف ت
نطاؽ الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ في حالة اتزامزـ بارتكاب جراسـ دولية، حيث شكمت هذ  

الدولي، إذ  االتفاقيالضرورة الممحة السبب المباشر في وضر قواعد جوهرية ضمف النظاـ القانوني 
قطعيا يقر عم  عاتؽ جمير الدوؿ بمتابعة و محاكمة مرتكبي األفعاؿ التي تشكؿ  التزاـب بموجبزا يترت

الجراسـ  ارتكابلحقوؽ اإلنساف و القانوف الدولي اإلنساني ، استنادا لمقواعد اامرة التي تحظر  انتزاكات
القضاسي في  اصاالختصالدولي بقمر الجراسـ الدولية الخطيرة توسير  االلتزاـحيث يتطمب الدولية، 

 العالمي )أوال(. االختصاصالمتابعة تأسيسا عم  مبدأ 

الذي يترتب في جانب المشرع الوطني بأف  بااللتزاـيرتبط إعماؿ مبدأ عالمية الحؽ في العقاب  
بناء عم  وجود الشرعية  ،العالمي االختصاصيضر القواعد التي تمكف المحاكـ الوطنية مف تطبيؽ 

الدولي  االلتزاـاألمر الذي يترتب عمي  تعميؽ تمؾ المحاكـ،  الختصاصعية المحدد اإلجراسية و الموضو 
مما قد يحتمؿ مقررة بموجب التشريعات الداخمية، الجراسـ الدولية عم  شروط تطبيق  ال ارتكاببحظر 

 اإلف ت مف العقاب )ثانيا(.نر و المتعمقة بم ،تفويت الغاية مف تكريس المبدأ

 العالمي ضد الجرائم الدولية االختصاصأوال : تقرير مبدأ 

لمقتضيات القانوف الدولي الجناسي فيما يتعمؽ بمكافحة اإلف ت مف العقاب، كاف البد مف  استجابة
ية القضاسية لتشمؿ الجراسـ المرتكبة القضاسي الجزاسي الوطني، حيث تمتد الوال االختصاصتوسير معايير 

الجديدة  االتجاهاتتتصؿ هذ   بط اإلسناد اإلقميمية و الشخصية، حيثية باستبعاد رواخارج حدود اإلقميم
و الذي يكتسي أهمية بالغة خاصة  ،في القانوف الدولي بتطور مفزـو الوالية القضاسية الجناسية العالمية

ق  بمجاؿ العالمي، الذي يطرح في مضمون  جدال فقزيا واسعا لتعمؽ آثار تطبي االختصاصبتقرير مبدأ 
 .(1)الحصانة القضاسية الجزاسية ضد الجراسـ الدولية 

العالمي يستند إل  أساس  المستمد مف القانوف الدولي  االختصاصمف المقرر أف تفعيؿ مبدأ 
لذلؾ لف تكتمؿ العناصر المتعمقة بعالمية الحؽ في  الجراسـ الدولية، ارتكابالمتعمؽ بحظر  االتفاقي

 .(2) العالمي في التشريعات الوطنية االختصاصالعقاب إال بتكريس مبدأ 

 

 

 



199 
 

 العالمي  االختصاصمضمون مبدأ  -0

 االختصاصحيث يقصد بمبدأ  1،مف مبدأ اإلقميمية في قانوف العقوبات استثناءيمثؿ مبدأ العالمية 
 اعتبرهاخارج إقميمزا، إذ  ارتكبتالعالمي قدرة الدولة عم  ممارسة واليتزا القضاسية عم  جراسـ معينة 

     .2بعد العالمي بمقتض  قانوف الشعوبجراسـ مضرة بالمصالح و القيـ ذات ال مر الدولي منذ القدـ،المجت

تمثؿ خطورة تستدعي تعقب العالمي أو عالمية العقاب بالنسبة لمجراسـ التي  االختصاصينعقد 
 و عدـ إف ت  مف المساءلة الجناسية في أي مكاف يوجد، و ذلؾ بغض عف مكاف وقوع الجريمة مرتكبيزا 
مزما كانت  أي ة و بيف مرتكب الجريمة أو الضحية،توافر رابطة معينة تجمر بيف الدول اشتراطو دوف 

ة مختصة بغض النظر عف المعايير العادية فتكوف المحكمة الوطني، 3ني عمي جنسية الجاني أو المج
و ليس فقط الحؽ في  لعالمي لواجبذلؾ أف الطابر ا دة في قوانيف اإلجراءات الجزاسية،الوار  ل ختصاص

العقاب يفرض  التضامف بيف األفراد و المصمحة المشتركة لمدوؿ خ ؼ الحاؿ بالنسبة لمجراسـ العادية التي 
   .4مي يخص الدولة التي تـ المساس بنظامزا العاـينظر إليزا عم  أنزا شأف داخ

لمجراسـ محؿ  االستثناسيةالدولي بقمر الجراسـ الدولية أساس  القانوني مف الخطورة  التزاـيستمد 
حسب ما تقرر بموجب قاعدة قانونية آمرة يمكف ، 5ا بالمصالح المشتركة لجمير الدوؿالمتابعة و مساسز

ر الدوؿ، باعتبار المسؤولية الجزاسية الفردية عف جراسـ الدولية مسؤولية أماـ بزا في مواجزة جمي االحتجاج

                                                             
1
 Bélanger Michel, droit international humanitaire général, 2

e
 édition  , Gualino , Paris, 2007 , P 122.   

 هذ  الجراسـ عدوا لمبشرية جمعاء أعترؼ القانوف الدولي منذ القدـ بفكرة جراسـ قانوف الشعوب، حيث يعتبر المجـر الذي يرتكب مثؿ  2
 إذ تمتد آثار إجرام  إل  مصالح جماعة الدوؿ.

 .201، ص2012ثابت عبد الرحيـ، المحكمة الجناسية الدولية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة القاهرة، مصر،  أحمد -
ة، إذا حصمت مف أفراد أو هيسات خاصة فزي سـ العالمية، و مف أمثمتزا القرصنتعتبر جريمة قانوف الشعوب صورة مف صور الجرا

 و لكؿ دولة حؽ المحاكمة عنزا أماـ قضاسزا اإلقميمي تطبيقا لمبدأ العالمية. مية،ة تعاقب عميزا القوانيف الداخجريمة داخمي
 السياسية فريحة محمد هشاـ، دور القضاء الدولي الجناسي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة دكتورا ، كمية الحقوؽ و العمـو  -

 .35، ص 2014بسكرة،  جامعة محمد خيضر،

 .390، ص 2009 ،، دار هومة، الجزاسرية الدولية لمفرد، الطبعة األول موس ، المسؤولية الجناس أحمد بشارة  3
 ألول ، ديواف المطبوعات الجامعيةالطبعة ا،معاقبة مرتكبي الجراسـ ضد اإلنسانية  ات، العدالة الجناسية الدولية ،عبد القادر البقير  -

 . 205، ص 2005الجزاسر، 

ركز القومي لإلصدارات القانونية ، نظرة في بعض آليات عمؿ المحكمة الجناسية الدولية، الطبعة األول ، المإبراهيـ سيد أحمد  4
 .380-379، ص 2011 ،القاهرة، مصر

لدولية، د.ط،  دار المطبوعات الجامعية  المتعمقة بمكافحة الجراسـ ذات الطبيعة اور الصاوي، أحكاـ القانوف الدولي محمد منص  5
 .19، ص 1984، اإلسكندرية، مصر
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القضاسي  االختصاصر معايير الدولي عم  توسي االلتزاـيتوقؼ تجسيد هذا  حي المجتمر الدولي بأكمم ،
 .1الوطني

 اتفاؽحرى باإلشارة إل  أف نطاؽ الجراسـ التي تندرج تحت تطبيؽ الجناسي العالمي ليست محؿ و   
العالمي كانت بخصوص النظر في جراسـ  االختصاصبيف الفقزاء، فبينما تتفؽ ااراء عم  أف نشأت 

     لحرب القرصنة و تنحصر فيزا وحدها، تذهب أراء أخرى إل  دخوؿ جراسـ اإلبادة الجماعية و جراسـ ا
و كذا الجراسـ ضد اإلنسانية ضمف الجراسـ ذات الوالية القضاسية العالمية، كما يشكؾ البعض في إدراج 

 .2جراسـ الخطؼ، و اإلرهاب في طاسفة الجراسـ العالمية
العالمي عم  جمير الجراسـ إذ يؤدي ذلؾ إل  تنازع القوانيف بيف  االختصاصال يمكف أف يطبؽ مبدأ 

تمفة، لذلؾ يقتصر تطبيق  عم  مجموعة مف الجراسـ التي تزـ المجتمر الدولي بما فيزا الدولة الدولة المخ
 .3التي قبض عم  الجاني فيزا

العالمي يت ءـ مر اإلبقاء عم  التشريعات الوطنية و خصاسصزا الخاصة، لذا فمف  االختصاصفنظاـ 
أو التي تقـو عم  تدويؿ القانوف ،الممكف تنفيذ  عمميا أكثر مف األنظمة التي تقوـ عم  زواؿ السيادة 

لما كاف  و ،4الجناسي كم ، و هو األسموب يمكف أف يطبؽ بشكؿ محدد عم  بعض الجراسـ المعينة
 االستثناسيةالعالمي وسيمة إجراسية لتحقيؽ عالمية المتابعة و العقاب عف الجراسـ ذات الخطورة  االختصاص

 .5العالمي ل ختصاصفإف الجريمة الدولية م زمة 
و تعتبر ، 6إف الوالية القضاسية العالمية عم  الجراسـ الجسيمة تجد مصدرها في القانوف الدولي العرفي 

كما أف  ،7الدولية االتفاقياتحسب ما تقرر بموجب المعاهدات و  االتفاقينوف الدولي قاسمة بموجب القا
 .8في هذا الموضوع اختصاصالمحاكـ الجناسية الدولية لزا 

                                                             
لـ تسمح معايير االختصاص القضاسي الجزاسي المعتمدة تقميديا إل  امتداد سمطاف القضاء الوطني إل  الجراسـ التي ترتكب خارج   1

يف، بسبب اشتراط ـز مف أجؿ تكامؿ القوانيف اإلجراسية العقابية في مجاؿ م حقة المجرمإقميمزا، كما لـ تؤد إل  تكريس التجانس  ال 
إذا كاف اعتماد معايير الختصاص القضاسي الجزاسي المعتادة قد يحقؽ قمر الجراسـ ، فوجود ع قة بيف الجريمة و المحاكـ الوطنية

الخطيرة التي تمس بمصالح الدولة أو مصالح رعاياها، فإن  ال يسمح لزا بامتداد اختصاصزا القضاسي إل  الجراسـ التي تزددها بشكؿ 
 مباشر.ال
 .87-86 .صصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ، ص -

 .382-381 .صأشرؼ عبد العزيز الزيات، المرجر السابؽ، ص 2

 .202 – 201 .صأحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص  3

 .197، ص 2006القانوف الدولي الجناسي، الطبعة األول ، دار هومة، الجزاسر، عبد العزيز العشاوي، أبحاث في  4

 .26الصاوي ، المرجر السابؽ، ص  محمد منصؼ  5

6
 Isidoro Blanco Cordero, Compétence universelle. Rapport général , Revue internationale de droit     

pénal, N° 79, 2008, P 24.  
  مة ، تطبيؽ مبدأ االختصاص العالمي في مجاؿ القانوف الدولي اإلنساني )دولة بمجيكا نموذجا( ، المجمة األكاديمية لمبحث دريس نسي 7

 .371، ص 2017القانوني ، المجمد الخامس عشر، العدد األوؿ ،   لمبحث 

 .390، المرجر السابؽ، ص أحمد بشارة موس  8
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بمناسبة إلقاء القبض  فقزيا واسعا يتعمؽ بتقدير المبدأ،العالمي جدال  االختصاصأثار مفزـو مبدأ 
 االتجا حيث اعتبر   –جراسـ التعذيب  ارتكاب" في لندف بتزمة م  الرسيس التشيمي "أوجستو يينوشيع

عندما يكوف قضاؤهـ الوطني  ،حقوؽ اإلنساف انتزاكاتالمؤيد بمثابة آلية و وسيمة مزمة إلنصاؼ ضحايا 
قانوني و أخ قي لمتصدي  التزاـغير راغب أو غير قادر عم  محاسبة المتزميف، و أف الدوؿ لديزا 

حيث ال يكوف مجاؿ لإلف ت مف العقاب، كما أف العقاب عم  هذ   ،1د المجتمر الدوليمجراسـ التي تزدل
الجراسـ أماـ المحاكـ الوطنية خارج الحدود اإلقميمية مف شأن  أف يشكؿ ردعا لمرتكبي هذ  الجراسـ في 

 المستقبؿ.
جـر البد أف يعاقب وفقا في رفض  لزذا المبدأ عم  أساس أف الم استندالمعارض حيث  االتجا  د بينما انتق

بذلؾ  االختصاصو أماـ الجزات التي ينعقد لزا  الجريمة، ارتكابلمتشرير الجناسي الساري في مكاف 
حقؽ لمبدأ تسميـ المجرميف، فإذا ت احتياطيتطبيقا لمبدأ اإلقميمية، كما أف هذا المبدأ يمجأ إلي  كحؿ 

 .2التسميـ فزذا المبدأ ال يطبؽ
لمبدأ الحصانة الدولية  انتزاؾالعالمي  االختصاصالموجزة لممبدأ تتعمؽ باعتبار  االنتقاداتو أهـ 

الممنوحة لمرؤساء و المسؤوليف السياسييف، فالمحاسبة عم  الصعيد الدولي البد أف تقتصر عم  المحاكـ 
 .3الجناسية الدولية

تحديد القواعد  العالمي، كاف البد مف االختصاصألجؿ تفادي هذا التعارض إزاء مضموف مبدأ 
الدولي بقمر الجراسـ الدولية بموجب التشريعات  اللتزاـالمتعمقة بمسألة نفاذ أحكاـ القانوف الدولي المقررة 

 العالمي. االختصاصالوطنية، حت  تتمكف المحاكـ الوطنية مف تفعيؿ مبدأ 
 العالمي من خالل التشريعات الوطنية االختصاصتفعيل مبدأ  -9

مف تطور اإلجراـ الدولي الحديث مقابؿ  انط قاالعالمي  االختصاصتتجم  أهمية إعماؿ مبدأ  
التشريعات الجناسية بيف الدوؿ، مف هنا برزت الحاجة إل  تكريس  اخت ؼفي ظؿ  ،اإلف ت مف العقاب

ية، مف خ ؿ التعاوف الدولي ألجؿ أغراض تتعمؽ بعالمية الحؽ في العقاب في سبيؿ قمر الجراسـ الدول
 استعدادسياسية جناسية محكمة تضبط أحكامزا و قواعدها بموجب التشريعات الوطنية، حيث يعتبر  انتزاج

دة الدولية لقمر الدولية ضمف األنظمة القانونية تكممة لدورها في تكويف اإلرا االتفاقياتالدوؿ في إعماؿ 
 االتفاقيانوف الدولي شر لقواعد الجوهرية لمقبيؽ المباإذ تتخذ بشأف ذلؾ منزج التط الجراسـ الدولية،
إجراء وسيط ألعماؿ  اتخاذالجراسـ الدولية، حيث تكوف قابمة لمتنفيذ دوف ضرورة  ارتكابالمتعمقة بحظر 
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 االتفاقياتفي  المتضمنةكما قد تمجأ الدوؿ في غالب إل  إدماج القواعد (،  العالمي )أ االختصاصمبدأ 
 .)ب(مية بإتباع منزج التطبيؽ المباشرالعالمي في التشريعات الداخ االختصاصالدولية المتعمقة بمبدأ 

  الجرائم الدولية ارتكابالدولي بحظر  لاللتزامالتطبيق المباشر و التمقائي  -أ
العالمي مباشرة و بصورة تمقاسية بمجرد تماـ  االختصاصالدوؿ بإعماؿ مبدأ  التزاـيترتب عف 

ومة المتعمقة بذلؾ عدـ تقيد بأي إجراء يتعمؽ بإدماج المبدأ ضمف المنظ االتفاقياتعممية المصادقة عم  
ضمف هذا النزج، تنص تشريعات بعض الدوؿ عم  التطبيؽ التمقاسي لنصوص  القانونية الداخمية، و

ة وفقا اإلجراءات المقرر  اتخاذجراسـ دولية و التي تكوف طرفا فيزا، بعد  ارتكابالمتعمقة بحظر  االتفاقيات
 .1العالمي االختصاصلقانونزا الداخمي لمتنفيذ دوف ضرورة التدخؿ إلقرار مبدأ 

أفريؿ  23)المعدؿ في  2001جواف  18حيث تقرر بموجب القانوف البمجيكي الصادر في 
و يبيح هذا التشرير لممحاكـ البمجيكية ممارسة ، 2العالمي ل ختصاصقاسي م( إتباع التطبيؽ الت2003

و لمبروتوكوؿ األوؿ  ،1949جنيؼ األربعة لسنة  التفاقياتالجسيمة  االنتزاكاتالعالمي إزاء  االختصاص
ولية الجناسية و الثاني الممحقيف بزا، و بناء عمي  أقر القانوف و القضاء البمجيكي مبدأ المسؤولية الد

 .3الفسة مف األشخاصحيث تصدي لفكرة الحصانة القضاسية لزات   ف جراسـ الدولية،لمرؤساء و القادة ع
 االختصاص انعقادفقرة رابعة، عم   23بموجب المادة  كما نص قانوف العقوبات اإلسباني

انية عف الجراسـ التي ترتكب ضد اإلسبانييف أو األجانب خارج إقميـ إسبانيا، إذا كانت هذ  بسلممحكمة اإل
 .4إلسبانيسبيؿ الحصر في القانوف ا الجراسـ تدخؿ ضمف الجراسـ المحددة عم 

لدولية بإصدار  لقانوف و أقر المشرع األلماني صراحة بمسؤولية الرؤساء و القادة عف الجراسـ ا 
بنظر أخطر الجراسـ  اختصاص حيث نص عم   ،2002جواف  26انوف الدولي بتاريا الق الجراسـ ضد

 ألحكاـ القانوف العاـ األلمانيا خارج ألمانيا، و ذلؾ وفق ارتكبتالمرتكبة ضد القانوف الدولي حت  و لو 
حيث راع  القانوف األلماني النطاؽ الشخصي لمجراسـ بدقة كبيرة مقارنة بباقي القوانيف األوروبية التي 

  .5بشكؿ عاـ االختصاصفي معظمزا عم  تحديد  اقتصرت
                                                             

ناسي العالمي في نظاـ العدالة الدولية، النظرية والتطبيؽ، مجمة الجامعة اإلس مية   نزار حمدي قشطة، مبدأ االختصاص الج  1
 . 606 -605 .ص، ص 2014، العدد الثاني، الجامعة اإلس مية، غزة، جواف 22لمدراسات اإلس مية، المجمد

 https://journals.ingaza.edu.psمتوفر عم  الموقر: 
2
 Marc Henzelin, Le principe de l’universalité en droit pénal international, N°1351, Bruylant, 

Bruxelles ,  2000, P 428.      
عم  أف  7، حيث تصت المادة 2003أوت  5تـ دمج  بقانوف العقوبات في  2003أفريؿ  23و بعد تعديؿ القانوف البمجيكي في   3

 المحاكـ البمجيكية مختصة بم حقة الجراسـ الواردة بزذا القانوف دوف ارتباط بمكاف ارتكابزا.
دراسة مقارنة ، الطبعة األول ، دار الفكر و القانوف لمنشر  ،هشاـ قواسمية، المسؤولية الدولية الجناسية، لمرؤساء و القادة العسكرييف  -

 .291، ص 2013و التوزير، مصر، 

 .606، صنفس نزار حمدي قشطة، المرجر   4

 .296 -295 .ص، صنفس ، المرجر هشاـ قواسمية  5

https://journals.ingaza.edu.ps/


203 
 

الوطني مف المسمـ ب  أف الدستور هو الذي يرسـ حدود الشرعية اإلجراسية التي يمتـز بزا المشرع 
فإذ تبن  الدستور القواعد القانونية الدولية التي تتضمنزا المعاهدة تصبح قابمة لمتطبيؽ بصورة تمقاسية 

 .1بواسطة القضاء الوطني
الدولية عم  مستوى الوطني يبق  مرهوف بمدى  االتفاقياتإف نفاذ األحكاـ اإلجراسية المتضمنة في 

رة و تمقاسية البد مف مية تنفيذ قاعدة دولية بذاتزا بصورة مباشبقاب االعتراؼص حياتزا لمتطبيؽ، فألجؿ 
في أف تكوف القاعدة واضحة و محدد بصورة صريحة و كافية ألجؿ أف  تحقؽ شرطاف: حيث يتمثؿ األوؿ

أما الثاني فإن  يتعمؽ بضرورة أف تنشأ هذ  بيؽ مباشرة مف طرؼ القضاء الوطني، تكوف صالحة لمتط
 اتفاقيةاألمر الذي يستوجب تفحص كؿ  في ذمة األشخاص المخاطبيف بزا، زاماتالتالقاعدة حقوقا و 

  .2رض التأكد مف مدى مطابقتزا لزذا الوصؼلغ عم  حدة
جاسزا، فإن  يشترط تبني التشرير الوطني لألحكاـ  ل ختصاصإذا كاف التطبيؽ التمقاسي 

أي إدماج النصوص و القواعد  ،3عالميال االختصاصالمكرسة لمبدأ  االتفاقيةالموضوعية الواردة في 
العالمي، ذلؾ أن  ال يمكف مطمؽ اإلسناد إل   االختصاصالمتعمقة بالتجريـ األفعاؿ التي تدخؿ في نطاؽ 

، ألف قواعد التجريـ في هذ  الحالة االتفاقيقواعد التجريـ المتضمنة في القانوف الدولي بشقي  العرفي و 
الذي يشترط النص عم   ،4فاذ إال مف خ ؿ القانوف الداخميدولي ال يدخؿ حيز الن التزاـتضمف مجرد 

 و تحديد العقوبات المقابمة لزا حسب ما تفرض  مقتضيات مبدأ الشرعية الجناسية. ،الجراسـ محؿ التطبيؽ
ذي العالمي، ال االختصاصتفعيؿ مبدأ  عض الدوؿ إل  إتباع منزج آخر لغرضإرادة ب اتجزتألجؿ ذلؾ 

 .االتفاقيةيتطمب وجود نص تشريعي ألجؿ تطبيؽ المبدأ بعد كؿ 
 العالمي  االختصاصالتطبيق غير المباشر لمبدأ  -ب

الدولية يستند في كؿ جوانب  إل  القواعد  االتفاقياتالعالمي المقرر بموجب  االختصاصإف تفعيؿ 
ألجؿ تنظيـ العدالة الجناسية عم  مستوى الداخمي ، حيث  االتفاقيةالتي تضعزا الدولة الطرؼ في هذ  

  .5لمجزات القضاسية الوطنية وفقا لمقواعد الوطنية المتعمقة بالتأثيـ و الردع االختصاصينعقد 
القياـ بعمؿ قانوني ال يجعمزا تطبؽ تمقاسيا مف قبؿ القضاء الوطني، بؿ يجب  اتفاقيةفتصديؽ الدولة عم  

بشكؿ  االتفاقيةالمترتبة عف  االلتزاماتيقر عم  عاتؽ المشرع الداخمي مزمة صياغة  حيث يقرر أحكامزا،
محدد و دقيؽ ألجؿ إزالة الغموض أو الشغور القانوني الذي قد يكتنؼ النصوص الواردة في الصكوؾ 

إصدار أو بموجب ولية ضمف التشرير الوطني القاسـ، الدولية، و يتحقؽ ذلؾ مف خ ؿ إدراج االلتزامات الد
 في جوانبزا الموضوعية و اإلجراسية.  االلتزاماتتشرير وطني خاص ألجؿ تكريس هذ  
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 العالمي ضمن التشريع الوطني القائم االختصاصإدماج مبدأ  -0ب
العالمي بالتطبيؽ  االختصاصالدولية المقررة لمبدأ  االتفاقياتإذا لـ تقترف القواعد المتضمنة في 

جراسـ الدولية سواء كاف ذلؾ بشكؿ جزسيا  ارتكابالمترتب عنزا، و التي تتعمؽ بحظر  ل لتزاماتالمباشر 
إرادة المشرع الوطني إل  إتباع أسموب التطبيؽ الغير مباشر مف  اتجا أو كميا، فإف ذلؾ يستدؿ من  مبدسيا 

المنظـ سـ و االعالمي ضمف التشرير الداخمي الق االختصاصخ ؿ تبني منزج عاـ في إدماج مبدأ 
 لممساسؿ الجزاسية.

إف المشرع الوطني بما يممؾ مف سمطة تحديد والية المحاكـ الداخمية يستطير أف يقرر في القانوف الجناسي 
دولية تقرر هذا  اتفاقيةالعالمي لممحاكمة بالنسبة لجراسـ معينة بغض النظر عف وجود  االختصاصقواعد 

 .1االختصاص
و أهـ التشريعات التي سارت عم  هذا النزج تتمثؿ في القانوف الفرنسي، حيث نص بمقتض  

المحاكـ الفرنسية بالجراسـ التي تقر  اختصاصمف قانوف اإلجراءات الجزاسية المعدؿ عم  مبدأ  689المادة 
 اتفاقيةرر خارج فرنسا، و التي تحدد طبقا لنصوص قانوف العقوبات أو أي نص تشريعي آخر، عندما تق

المشرع الفرنسي باألخذ بمبدأ  التـزلممحاكـ الفرنسية لنظر هذ  الجراسـ، كما  االختصاصدولية إسناد 
العالمية في نطاؽ االلتزاـ الدولي، حيث أف مجاؿ المحاكمة أماـ المحاكـ الفرنسية يتحدد بالنسبة لمجراسـ 

و يتعمؽ  ،ناوؿ أهـ و أخطر الجراسـ عم  اإلنسانيةو بذلؾ لـ يت الدولية، ل تفاقياتالمبينة حصرا تطبيقا 
األمر بجريمة اإلبادة الجماعية، و جراسـ ضد اإلنسانية و التي أفرد لزا نصوص خاصة في قانوف 

 .19942العقوبات الفرنسي لعاـ 
 إصدار تشريع وطني خاص  -9ب

لمتعمقة بالتجريـ العالمي أف تكوف المحاكـ الوطنية مزيأة لتطبيؽ قواعد ا االختصاصيتوخ  
الجزة المختصة  ددر الذي يتطمب سف تشريعات وطنية تحاألم ،الدولية ل تفاقياتوفقا  الدولي المقررة

 .3التي تقر عم  عاتؽ جزات المتابعة الجناسية و الحكـ االلتزاماتو ترسـ مدى  بنظر هذ  الجراسـ،
العالمي ضمف التشرير الوطني تمجأ بعض الدوؿ إل  األخذ بمنزج خاص  االختصاصفألجؿ تفعيؿ مبدأ 

يتعمؽ بإصدار تشرير وطني خاص يحدد القواعد المتعمقة بالعقاب و الجوانب اإلجراسية، حيث يقتضي 
 االختصاصالدولية ضمف القانوف الوطني مر النص عم  تبني مبدأ  االتفاقياتإدماج الجراسـ الواردة في 

 العالمي.
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، حيث كاف يعتمد عم  نصوص تشريعية متفرقة  2001لقد أخذ بزذا النزج القانوني البمجيكي قبؿ  و
الجناسي  ل ختصاصدولية عم  حدة دوف أف تضر مبدأ عاما  اتفاقيةبمناسبة المصادقة عم  كؿ 

 .1العالمي
أف هناؾ العالمي  االختصاصيبدو مف خ ؿ عرضنا لمنزج التشريعات الداخمية في إعماؿ مبدأ 

العالمي  االختصاصعم  مستوى القوانيف الوطنية لدوؿ حوؿ الطرؽ المعتمدة ألجؿ تفعيؿ مبدأ  اخت ؼ
الجراسـ الدولية  ارتكابرض ضماف تقديـ المسؤوليف عف مف آليات التعاوف الدولي الجزاسي، لغ كألية

فعالية و م سمة لمتطمبات  العالمي أكثر االختصاصو يعد أسموب التطبيؽ غير مباشر لمبدأ  لمعدالة،
ألن  يقـو عم  فكرة مواءمة قواعد وطني ضد الجراسـ الدولية الخطيرة، القضاسي ال االختصاصممارسة 

التجريـ الدولي مر التشرير الوطني في حدود ما تفرض  مقتضيات الشرعية الموضوعية و اإلجراسية ضمف 
العالمي وفقا  االختصاصمر ضرورة تكريس مبدأ  مجاؿ األنظمة القانونية الداخمية، بشكؿ الذي يتسؽ

جراسـ  ارتكابالدولي بحظر  بااللتزاـلمشروط المحددة بموجب التشريعات الوطنية، و ذلؾ دوف اإلخ ؿ 
 دولية ألجؿ مكافحة اإلف ت مف العقاب.

 العالمي  االختصاصثانيا : شروط إعمال مبدأ 
العالمي أماـ المحاكـ الوطنية عم  توافر الشروط ال زمة المتعمقة  االختصاصيتوقؼ تفعيؿ مبدأ 

القواعد المتصمة بمقتضيات العدالة  احتراـبتطبيؽ المبدأ ضمف األنظمة القانونية الداخمية مف خ ؿ 
 احتراـالجناسية الدولية، ألجؿ توفير الضمانات الكفيمة بتحقيؽ التوازف بيف ضرورة قمر الجراسـ الدولية و 

 الحماية القانونية لممتزـ، و المقررة بموجب القواعد الموضوعية و اإلجراسية المتعمقة بمبدأ شرعية الجراسـ 
 عمقة بذلؾإل  جممة مف الشروط المت االستجابةو العقوبات ، ألجؿ ضماف المحاكمة العادلة، لذلؾ تجب 

 .(2)بطة بالمتزـ و شروط مرت ،(1)إذ يمكف تصنيؼ أهمزا إل  شروط متعمقة بالتجريـ 
 الشروط المتعمقة بعنصر التجريم  -0

العالمي  االختصاصالقانوف الدولي تحقؽ جممة مف شروط و أسس ألجؿ إعماؿ مبدأ  استوجب
ضمف التشريعات الوطنية التي تتصؿ بإنفاذ مبدأ شرعية الجراسـ و العقوبات، إذ ال يكوف الشخص مسؤوال 

، ألجؿ )أ(المحكمة اختصاصجريمة دولية خطيرة تدخؿ في  ارتكاب جناسيا إال عف فعم  الذي يشكؿ وقت 
كما عمدت  ،التجريـ )ب( جيةبازدوايؼ بعض التشريعات الوطنية ضرورة تحقؽ شرط آخر يتعمؽ ذلؾ تض

 بعدـ معاقبة الجاني مرتيف عم  ذات الفعؿ )ج(. االلتزاـ اشتراطبعض الدوؿ إل  
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 1 جريمة دولية خطيرة ارتكاب –أ 
التي يرتكبزا األفراد بصفتزـ الرسمية )أي بصفتزـ الجراسـ  الجراسـ الدولية الخطيرة في تمؾ تمثؿت

السمطة ضد مجموعة مف  استعماؿأعضاء دولة(، و ترتكب في الغالب في حالة حصوؿ تعسؼ في 
  .2األفراد بدوافر عنصرية أو قومية....إلا
و خطر يمس بالمصالح التي يحميزا القانوف الدولي مف خ ؿ  إذ تبرز الجريمة الدولية في شكؿ ضرر

ف أو م ،عف عمؿ االمتناعكونزا ذات صيرورة مؤقتة أو مستمرة، أو مف حيث ديناميكيتزا السمبية في 
 .3حركة إيجابية يعقبزا أثر قانوني

يار العالمي وفؽ مع االختصاصتحدد الجراسـ الدولية األكثر خطورة، و التي تدخؿ ضمف مجاؿ 
قاعدة آمرة في القانوف الدولي، أو الجراسـ ذات  ارتكابزامف المعايير التالية : الجراسـ التي يعتبر حظر 

ترتب أثارا عم  الجماعة  التي تسبب تزديدا لمنظاـ العاـ الدولي، أو الجراسـ التي االستثناسيةالخطورة 
 ت :و بناء عمي  تصنؼ الجراسـ الدولية إل  ث ثة فسا ،4الدولية

الجراسـ الدولية التي يرتكبزا األفراد بصفتزـ أعضاء دولة ضد أشخاص القانوف الدولي األخريف مف  -
 االستق ؿعم  الس مة اإلقميمية و  اعتداءأو  ،لمسمـ و األمف الدولييف انتزاكاالدوؿ فقط، و تمثؿ 

 العدواف. زا جراسـو مثم ،السياسي لدولة مف الدوؿ
لتي يرتكبزا األفراد بصفتزـ )أعضاء دولة( ضد جماعة معينة بدوافر قومية أو عنصرية الجراسـ الدولية ا -

 . إلا العنصري، الجراسـ ضد اإلنسانية..أو دينية..إلا، و تتمثؿ في جريمة إبادة األجناس، جريمة التمييز 
 .5..إلاالقرصنة، جريمة اإلتجار بالرقيؽ الجراسـ الدولية التي يرتكبزا األفراد بصفتزـ الخاصة، الجريمة  -
 
 

                                                             
الفعؿ الذي يرتب إخ ال بقواعد القانوف الدولي لإلضرار بالمصالح  تتمثؿ في " « glasser »و الجريمة الدولية كما عرفزا الفقي    1

 ." يحميزا القانوف مر االعتراؼ ل  قانونا بصفة الجريمة و استحقاؽ فاعم  العقابالتي 
، ديواف 29رابح قاصدي، الجراسـ الدولية و أزمة الخميج، المجمة الجزاسرية لمعمـو القانونية و االقتصادية و السياسية، الجزء  -

 .661، ص 1991المطبوعات الجامعية، الجزاسر، 
 ." كؿ سموؾ محظور يقر تحت طاسمة الجزاء الجناسي الذي يطبؽ ، و ينفذ باسـ المجموعة الدولية بأنزا " V.Pellaو يرى الفقي  

 .85ديواف المطبوعات الجامعية، الجزاسر، صد.ط، عبد اهلل سميماف سميماف، المقدمات األساسية في القانوف الدولي الجناسي،  -
 .16، ص 2006مصر،دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  د.ط، الدولية،منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجناسية  -

 2002دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  د.ط،  عباس هشاـ السعدي، مسؤولية الفرد الجناسية عف الجريمة الدولية، 2 
 . 18ص 

   ، أطروحة دكتورا ، كمية الحقوؽ 1967عبد العزيز العشاوي، جراسـ اإلبادة ضد الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة عاـ   3
 .28، ص 1995جامعة الجزاسر، 

4
 Marc Henzelin,  La compétence pénale universelle. une question non résolue par l’arrêt yerodia,   

Revue générale de droit international public, N°4, A. Pedone , Paris, 2002 , P824. 
 .22عباس هشاـ السعدي، المرجر نفس ، ص   5
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 التجريم  ازدواجية -ب
العالمي يتعمؽ  االختصاصلقد أضافت بعض التشريعات الوطنية شرطا آخر لممارسة مبدأ 

التجريـ، و مف أجؿ ذلؾ يجب أف يتحقؽ إضافة إل  شرط تجريـ الفعؿ في النظاـ القانوني  بازدواجية
 االختصاص انعقادحيث أف  ، ارتكاب القانوني لدولة مكاف  بموجب النظاــ الفعؿ كذلؾ الوطني تجري

القضاسي في المساسؿ الجناسية أماـ المحاكـ األجنبية يقؼ عم  توافر شرط ثناسية التجريـ إذا ما تعمؽ 
قياـ عممية تسميـ المجرميف، و بإقرار  باشتراطمما يرتبط بصورة مباشرة  ،1جراسـ خطرة بارتكاباألمر 

 الوطني تطبيقا لمبدأ الشرعية. قانوف الجزاسيمجريمة مسبقا ضمف اللعقوبة المقابمة لا
  عدم جواز محاكمة الشخص عمى ذات الفعل مرتين -جـ 

قاعدة الحكـ الحاسز لقوة الشيء المقضي ب ، و التي تعتبر مف ضمانات  احتراـضمف مقتضيات 
ا ألهـ الحقوؽ اإلجراسية لإلنساف صارخ انتزاكاالمحاكمة العادلة، تعد المحاكمة لمرتيف عم  الفعؿ الواحد 

، الشخص عف ذات الجريمة كاف قد سبؽ و أف صدر في حق  اإلدانة خاصة إذا تعمؽ األمر بالمحاكمة
 .2الحكـ يطبؽ في حالة تبرأت  منزا ماـ المحكمة الجناسية الدولية، و نفسبزا أ

ميزا يعتبر مبدأ عدـ جواز محاكمة الشخص عف فعؿ واحد مرتيف مف المبادئ القانونية التي تعتمد ع
ذا ، و تبرر  تطبيؽ العدالة و استقرار األوضاع و المراكز القانونية، و تطبيؽ هالشرعية اإلجراسية الجزاسية

المبدأ ال يثير أية إشكاالت في القانوف الجزاسي الوطني ألن  أصبح مف المبادئ الدستورية، حيث نص 
 احتوتزا نية قد أخذت بزذا المبدأ، و قسـ معمي  غالبية الدساتير، كذلؾ معظـ القوانيف الوطنية الجزاس

 .3عم  هذا المبدأ استثناءاتعم  
                                                             

1 Michel Cosnard, Quelques observations sur les décisions de la chambre des bords du 25 Novembre 

1998 et du 24 Mars 1999 dans l’affaire Pinochet, Revue générale de droit international public, tome 

103,N° 3 , 1999, P325.  
يمة معاقب عميزا أص  في الفرنسي الذي يشترط أف تكوف الجر نصت بعض التشريعات الوطنية عم  شرط ازدواجية التجريـ كقانوف 

و قد أثار هذا القانوف غضب منظمات حقوقية  ،العالميالقطر الذي إرتكب  في ، حت  يتسن  لممحاكـ الفرنسية تطبيؽ االختصاص 
 التي وصفت  بدعـ اإلف ت مف العقاب.

 .205ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص أحمد  -

في هذا الصدد ينص النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية التابعة لروندا بأن  " ال يجوز محاكمة الشخص أماـ المحاكـ الوطنية   2
األفعاؿ التي تمثؿ انتزاكات خطيرة لمقانوف اإلنساني الدولي بموجب هذا التشرير لنفس الفعؿ الذي حكـ بشأن  مف قبؿ محكمة  عف

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية. 20روندا"، و نفس الحكـ تقرر بموجب المادة 
مبدأ عالمية االختصاص القضاسي الجناسي و الحصانة الجناسية الصادؽ ضو النور،  –عبد الصمد موس   –أحمد عبد اهلل ويداف 

 . 159، ص 2011لرؤساء الدوؿ ، مجمة جامعة العمـو اإلس مية الماليزية، العدد السابر، 
   unijournal.usim.edu.my   :متوفر عم  موقر

 رجب عمي حسف، مبدأ عدـ جواز محاكمة الشخص عف ذات الفعؿ مرتيف في القانوف الوطني و الدولي الجناسي، مجمة جامعة   3
   .106العدد الثامف، السنة الثانية، ص  ،تكريت لمعمـو القانونية و السياسية

          .nethttps://www.iasjمتوفرة عم  الموقر :  

https://www.iasj.net/
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   بالمتيمالشروط الموضوعية المرتبطة  -9
تتضمف بعض التشريعات الوطنية شروط موضوعية تتعمؽ بالشخص المتزـ بارتكاب جريمة دولية 

جاعزا ر العالمي أماـ المحاكـ الجزاسية الوطنية، و التي يمكف إ االختصاصخطيرة يعمؽ عميزا إنفاذ مبدأ 
، إضافة إل  ذلؾ يشترط رفض ) أ( لممتزـ عم  إقميـ الدولة القاسمة بالمتابعة االختياريالوجود  اشتراطإل  

 .)ب( الدولة التي يتواجد عم  إقميمزا المتزـ تسميم  إل  أية دولة لغرض عرقمة المتابعة
  د المدعي عميو عمى إقميم الدولة ط وجو شر  -أ

مر    ضرورة إط ؽ المبدأ التي تتناف العالمي عم االختصاصيفترض أف تقـو فكرة تكريس 
 باالختصاصوجود أي رابطة قانونية أو فعمية بيف المتزـ و الدولة القاسمة بالمتابعة ضمف ما يعرؼ 

لكف و نظر ألف مبدأ العالمية يضـ ضمف مقتضيات  جوانب دولية و وطنية متعددة فإف ، العالمي المطمؽ
كمة التي تمارس في بعض الحاالت، فقد يحدث ذلؾ بيف المح االختصاصتطبيق  سيؤدي إل  تنازع 

الوطني بناء عم  مبدأ  االختصاصالجناسي العالمي و غيرها مف المحاكـ التي تمارس  االختصاص
الجناسي  االختصاصالسيادة اإلقميمية لمدولة، ألجؿ ذلؾ فإف العرؼ الدولي يقضي بعدـ جواز ممارسة 

أغمب الدوؿ وجود  شترطتاالوطني اإلقميمي أو الشخصي أو العيني، و في ذلؾ  االختصاصبدي  عف 
 .1العالمي االختصاصالمتزـ عم  إقميـ الدولة التي تمارس محاكمزا 

التحقيؽ في شكاوى ضد مسؤوؿ صيني قبؿ وصول  إل   الدنماركيةفمث  رفضت السمطات 
، و لـ الدنماركيةأن  لـ يأت بعد إل  األراضي  اعتبارالدنمرؾ لممشاركة في مؤتمر في كوبنزاجف ، عم  

تكتمؿ عممية التحقيؽ أو إصدار أمر بالقبض عمي  أثناء وجود  لفترة خمسة أياـ، و عمي  لـ تسفر الشكوى 
و بذلؾ فإف االلتزاـ بالمتابعة ال ينعقد إال بتحقؽ الوجود  2الشخص، اتجا المقدمة عف أية نتاسج قانونية 

  ال يجوز محاكمة المتزميف بارتكاب الجراسـ الدولية الفعمي لممتزـ عم  إقميـ الدولة القاسمة بالمتابعة، و من
و ذلؾ دوف اإلخ ؿ بحؽ السمطات المختصة في الدولة القاسمة بالمتابعة في مباشرة اإلجراءات ،غيابيا 

 3المتعمقة بالبحث و التحري.
 

                                                             
 .598ص  المرجر السابؽ، نزار حمدي قشطة،  1

و ذلؾ بناء عم  تبني المشرع الفرنسي في  ي الفرنسية ألجؿ مباشرة المتابعة،يشترط القانوف الفرنسي وجود المدع  عمي  عم  األراض
 ة و محاكمة مرتكبي الجراسـ الدولية مشروع قانوف االختصاص العالمي الذي يؤهؿ بمقتضا  القضاء الوطني لمتابع 2010جويمية  13
 . 279أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص  -

 .279أحمد سي عمي، المرجر السابؽ، ص   2

3 Marc Henzelin, La compétence pénale universelle. une question non résolue par l’arrêt yerodia,   

Revue générale de droit international public , Op.Cit, P.P841-843.  
 .نص المشرع الفرنسي مث  عم  إمكانية مباشرة الدعوى غيابيا إذا كاف المدع  عمي  قد غادر األراضي الفرنسية  -
 .279، ص عمي، المرجر نفس أحمد سي  -
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  عدم تسميم المتيم -ب
المتزـ نيابة عف  العالمي إل  توقير العقوبة عم  ل ختصاصتعمد الدوؿ مف خ ؿ ممارستزا 

و ليس مبدأ  ،مف هذا األساس يجب النظر إل  مبدأ العالمية بأن  مبدأ أصيؿ انط قاو  المجتمر الدولي،
ة التي تقبض عم  المتزـ بمعاقبت  بؿ عم  العكس يجب أف تختص الدول ،لنظاـ تسميـ المجرميف احتياطيا

، حيث يقر عم  عاتؽ 1، ففي هذ  الحالة تمجأ إل  تسميم ؽ مثؿ هذ  المحاكمةو إال إذا وجدت ظروؼ تع
 بالتسميـ المتزـ ألجؿ تسزيؿ عمؿ الدولة القاسمة بالمتابعة. االلتزاـالدولة 

لطمب التسميـ، ضمف مقتضيات  االستجابةو بمفزـو المخالفة تمتـز الدوؿ بالمحاكمة كنتيجة لعدـ 
إذ يخضر في تطبيق   ،مبدأ مف مبادئ القانوف الدولي هذا يعتبرو المحاكمة"، و مبدأ "إما التسميـ أتطبيؽ 

لمقيـ  انتزاكاأهمزا إرادة الدولة و رغبتزا إما لمحاكمة مرتكبي الجراسـ التي تشكؿ  االعتباراتإل  جممة مف 
لكف األمر ليس  محاكمة عادلة، العميا لإلنسانية، أو تسميـ هؤالء األشخاص لدولة أخرى تضمف محاكمتزـ

بسزولة كما يبدو في وضوح  حيث أف تطبيؽ المبدأ متعمؽ بإشكاؿ يكمف في حتمية المحاكمة أو إلزامية 
خاصة و أن   ،التسميـ، و هو ما يحاوؿ هذا المبدأ أف يجد ل  موقر بيف القاعدة اامرة و القاعدة الممزمة

   .2يستمد أساس  مف القاعدة العرفية
فجوة تفصؿ بيف المبدأ و تنفيذ ، حيث يتضح مف خ ؿ القانوف المقارف تبايف مف الم حظ وجود 

الدوؿ إزاء تطبيؽ مبدأ العالمية بمفزوم  الضيؽ أو الواسر، فالمفزـو الضيؽ يسمح بمقاضاة  اتجاهات
مة المتزـ بجراسـ دولية فقط إذا كاف تقديم  لممحاكمة ممكنا، في حيف يتضمف المفزـو الواسر إمكانية إقا

الدعوى في غياب المتزـ، و هذا ما يؤثر بقوة عم  طريقة تنفيذ المبدأ في الواقر العممي، و غالبا ما تشير 
 .3مصادر القانوف الدولي إل  مفزـو الضيؽ لممبدأ
الدولي بقمر الجراسـ الدولية ع قة وثيقة الصمة بيف  االلتزاـو ضمف هذا النزج تفترض فعالية تطبيؽ مبدأ 

العالمي و تحديد مجاؿ سرياف الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة  االختصاصأ تطبيؽ مبد
 األجنبي.

 
 
 

                                                             
 .ص، ص2010اإلنساف، الطبعة األول ، دار الدجمة، عبد اهلل عمي عبو سمطاف، دور القضاء الدولي الجناسي في حماية حقوؽ   1

231-232. 

ماهر بديار، مبدأ المحاكمة أو التسميـ بيف القاعدة اامرة و القاعدة الممزمة في القانوف الدولي، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية   2
 .886، ص2017، جواف 1جامعة باتنة ،العدد الحادي عشر، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية 

 .600نزار حمدي قشطة، المرجر السابؽ، ص   3
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    العالمي في مواجية الحصانة القضائية الجزائية لرئيس  االختصاصالفرع الثاني : تطبيق مبدأ 
 الدولة األجنبي

العالمي التضارب القاسـ بيف مطمبيف متعارضيف، حؽ  االختصاصتطرح متطمبات تفعيؿ مبدأ 
الدولة في حفاظ عم  الحصانة القضاسية الجزاسية الممنوحة لكبار المسؤوليف في الدولة في مواجزة الوالية 
القضاسية الجناسية العالمية، و الذي يستمد مبررات  مف مبدأ المساواة بيف الدوؿ في السيادة، و ذلؾ مقابؿ 

 االلتزاـإل  مقتضيات تنفيذ  استنادفي إعماؿ مبدأ الوالية القضاسية الكاممة عم  أراضيزا  حؽ كؿ دولة
 الدولي بحظر الجراسـ الدولية.

العالمي يفترض مسألة  االختصاصمف هذا المنطمؽ فإف التعارض المتعمؽ بمجاؿ إعماؿ مبدأ  
اسية لرؤساء الدوؿ األجنبية، و التي العالمي في مواجزة الحصانة القضاسية الجز  االختصاصتطبيؽ مبدأ 

تحمؿ في مضمونزا جممة مف اإلشكاالت القانونية يمكف إرجاعزا إل  فكرتيف متعاكستيف تتخمص في أثر 
مقابؿ تراجر المبدأ أماـ  ،العالمي عم  الحصانة القضاسية الجزاسية )أوال( االختصاصإعماؿ مبدأ 

 (.الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة )ثانيا
 العالمي عمى الحصانة القضائية الجزائية لرؤساء الدول األجنبية االختصاصأوال : أثر إعمال مبدأ 
العالمي كنظاـ قانوني كرس آلية إجراسية م زمة لقمر الجراسـ الدولية مف  االختصاصيتجم  مبدأ 

أجؿ تجاوز الثغرات القانونية المتعمقة بمكافحة اإلف ت مف العقاب، ذلؾ أف غرض من  تقديـ المسؤوليف 
ف ر اإلف ت مبصفة الرسمية أو بالمركز الرسمي األمر الذي يمن االعتداءجراسـ دولية دوف  ارتكابعف 

العالمي في مواجزة  االختصاصف إنفاذ أحكاـ القانوف الدولي المكرسة لمبدأ العقاب، حيث يترتب ع
باستبعاد إمكانية الدفر  ،الدوؿ تقرير الوالية الجناسية العالمية المطمقة لممحاكـ الوطنية ضد الجراسـ الدولية

 .(1)بالحصانة القضاسية لغرض تعطيؿ مباشرة إجراءات المتابعة 
رسيس الدولة مف الحصانة الجزاسية  استفادةدولي حديث يقضي بأف  ا ادقة لذلؾ ظزر اتجمص

بعض  باتخاذضد اإلجراءات القضاسية أماـ الجزات القضاسية األجنبية ال يتعارض مر إمكانية المبادرة 
 .(2)رسيس الدولة األجنبي  اتجا اإلجراءات القضاسية 

  الدفع بالحصانة القضائية لفرض تعطيل مباشرة إجراءات المتابعة استبعادتقرير إمكانية  -0
العالمي أهـ م مح تطور القانوف الدولي الجناسي، خاصة بعد أف  االختصاصيشكؿ تكريس مبدأ 

 .    1تبنت بعض الدوؿ هذا المبدأ أم  في معاقبة المجرميف الذيف ال يشممزـ مبدأ إقميمية النص الجناسي
الوظيفة  مقتضياتمف  مبرراتزاباألشخاص الذيف يتمتعوف بالحصانة القضاسية تسمد  و يتعمؽ األمر

 يرد عم  نطاؽ سرياف القانوف الجزاسي مف حيث المكاف. استثناءالدولية، حيث تعد 
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و بيف  االختصاصالعالمي البد مف التمييز بيف تبني القانوف لزذا  االختصاصألجؿ تفعيؿ مبدأ 
العالمي يرد في مقاـ تحديد نطاؽ تطبيؽ  االختصاصية العممية، فالنص عم  ضماف تطبيق  مف الناح

هذا التطبيؽ خارج إقميـ الدولة فيقتضي جزود أخرى  امتدادقانوف العقوبات مف حيث المكاف، أما تفعيؿ 
الدولة  اختصاصتنفيذية تتجاوز مجرد النص التشريعي، ف  يكفي مجرد تجريـ فعؿ محدد و النص عم  

قة المتزميف بارتكاب ، بؿ البد مف تفعيؿ هذا النص بمنح السمطات الوطنية مزمة القبض عم  بم ح
 .1إجراءات التعاوف القضاسي اتخاذالمتزميف و محاكمتزـ ، و ما قد يتطمب  مف 

جمير  اتجا طبقا لمبدأ المساواة  اختصاصزاعم  هذا األساس تمارس الجزات القضاسية األجنبية 
جراسـ دولية، سواء كانوا مف األفراد العادييف أو كانوا مف كبار  ارتكاباألشخاص المشتب  فيزـ بالتورط في 

 .2لزذ  الجراسـ تزيؿ مبررات الحماية القانونية لمرتكبيزا االستثناسيةموظفي الدولة، ألف الخطورة 
ؾ يشكؿ مساسا بقواعد اامرة الممزمة رسيس الدولة جريمة دولية خطيرة، فإف ذل ارتكبفإذا حصؿ و أف 

جراسـ دولية، و التي تسمو مبدسيا عم  القواعد األخرى المكرسة في  ارتكابلكافة الدوؿ، و المتعمقة بقمر 
 االنتزاؾ اعتبارالقانوف الدولي بما فيزا القواعد الخاصة بالحصانة، حيث جرى العرؼ الدولي عم  

معزا إل  الحصانة الوظيفية  االلتفاتساف مف األمور التي ال يمكف الجسيـ لمقواعد المقررة لحقوؽ اإلن
 . 3لرسيس الدولة

و عمي  فإف ممارسة المحاكـ الجزاسية الوطنية لسمطاتزا في م حقة مرتكبي الجراسـ الدولية 
القضاسي العالمي تؤدي مبدسيا إل  عدـ قبوؿ دفر كبار أعواف الدولة  االختصاصالخطيرة عم  أساس 

 االختصاصترتب عم  إقرار مبدأ عالمية ، حيث ي4صانة القضاسية الجزاسية أو بالصفة الرسميةبالح
        القضاسي في تشريعات بعض الدوؿ، فتح الباب عم  مصراعي  لمقياـ بم حقة بعض رؤساء الدوؿ

ضاسية الجزاسية و بذلؾ تراجعت مبدسيا قاعدة الحصانة الق5،و المسؤوليف عف جراسـ التي يتزموف بارتكابزا
القضاسي العالمي مف خ ؿ بعض  االختصاصأماـ إعماؿ مبدأ  ةالمطمقة لذوي الصفة الرسمية في الدول

 الممارسات القضاسية لمدوؿ.
"، حيث أصدر يس التشيمي السابؽ "أوغستو بينوشيو لقد تأكد هذا األمر بشكؿ واضح في قضية الرس

يجرد  مف  ي في حؽ الرسيس بينوشيإثبات الفعؿ اإلجرامف مس الموردات قرار قضي مف خ ل  بأمج
        جراسـ دولية الرتكابالحماية القانونية، إذ ينزع عن  الحؽ في التمسؾ بالحصانة القضاسية كمبرر 

                                                             
 .صديقي سامية، االختصاص الجناسي العالمي في مواجزة الجراسـ الدولية، صحيفة المنار  1
 ar.html  -32633-.com/pagewww.manarعم  الموقر:   2016-11-19بتاريا  مقاؿ منشور 

 .89صاـ إلياس المركز الجزسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري المرجر السابؽ، ص   2

.ص غزة ، ص، جامعة األزهر –دراسة تحميمية  -أماـ المحكمة الجناسية الدولية  ماهر أسامة ناصر مسعود، حصانة رؤساء الدوؿ  3
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مما يعني مشروعية القبض عمي  تمزيد لمحاكمت  أماـ الجزات القضاسية األجنبية التي ينعقد لزا 
   .1االختصاص

بارتكاب جراسـ  اتزام كما تقرر رفر الحصانة عم  الرسيس تشاد السابؽ "حسيف حبري" بسبب 
  .2تعذيب و جراسـ ضد اإلنسانية، حيث تمت متابعت  أماـ محكمة داكار اإلقميمية في السنغاؿ

، ذهبت في اتجا  مغاير بتأكيدها عم  2002فيفري  14غير أف محكمة العدؿ الدولية في قرار 
 االختصاصالجراسـ الدولية ال يؤثر عم  قاعدة حصانة أعواف الدولة األجنبية، ألف توسير نطاؽ  أف قمر

الدولية ذات الصمة، ال يمس بأي شكؿ كاف  االلتزاماتإل   استنادالقضاسي الوطني في المواد الجزاسية، 
  ات القضاسية األجنبيةبالحصانات الموجودة في القانوف العرفي، إذ تبق  لزذ  األخيرة حجية أماـ الجز

 الدولية. االتفاقياتفي المتابعة عم  أساس هذ   اختصاصزاحت  عندما تمارس 
 ؽ في غالب برؤساء الدوؿ السابقيفالدفر بالحصانة القضاسية تتعم استبعادإف تقرير إمكانية  

حيث تظؿ الحصانة القضاسية الجزاسية قاسمة بالنسبة لرؤساء الدوؿ في الوظيفية، حسب ما تأكد مف خ ؿ 
و بذلؾ تبق   -كما أشرنا سابقا -العديد مف المناسبات فيما تعمؽ بالممارسة القضاسية لبعض الدوؿ

اسـ الدولية المرتكبة مف العالمي ضد الجر  االختصاصالحصانة القضاسية الجزاسية عاسؽ أماـ تفعيؿ مبدأ 
 رؤساء الدوؿ.

مف هذا المنطمؽ و ألجؿ تقرير الممارسة الدولية في مجاؿ مكافحة اإلف ت مف العقاب فتح المجاؿ نحو  
كبار المسؤوليف في  اتجا القضاسية  اإلجراءاتبعض  اتخاذدولي حديث يقضي بإمكانية  اتجا بروز 

 لدولية كأساس شرعت الحصانة القضاسية الجزاسية ألجم .الدولة دوف اإلخ ؿ بمقتضيات الوظيفة ا
 رئيس الدولة األجنبي  اتجاهبعض اإلجراءات القضائية  اتخاذإمكانية  -9

إذا كانت الجزات القضاسية األجنبية ال يمكنزا متابعة رسيس الدولة عم  أساس تمتع  بحصانة 
      لؾ ال يمنعزا مف مباشرة إجراءات التحري ، فإف ذاستثناءاتقضاسية جزاسية مطمقة ال ترد عميزا أية 

 تقباؿدولة االس ف طرؼإذ ال يعتبر ذلؾ خرقا م ،بارتكاب جريمة دولية اتزام و التحقيؽ ضد  في حالة 
ما داـ أف هذ  اإلجراءات لـ تمتد إل  أي  ،باحتراـ مبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ اللتزامزا
بمعن  أف مشروعية تحريؾ  و الرسيس األجنبي المعني،مباشر بيف سمطات الدولة المضيفة  اتصاؿ

 .3اتجا تدابير اإلكرا  و القوة  استعماؿإجراءات التحقيؽ ضد رسيس الدولة األجنبي تتوقؼ عم  شرط عدـ 
ت فمقتضيات الحصانة اإلجراسية لرسيس الدولة األجنبي تتعارض مر إمكانية إخضاع  إلجراءا

قضاسية إجبارية، مما يعني بمفزـو المخالفة جواز مباشرة إجراءات التحري و التحقيؽ بتخمؼ عنصر 
                                                             

 .1999مارس  24أنظر : قرار مجمس الموردات الصادر في   1
Michel  Cosnard, Quelques observation sur les décisions de la chambre des bords du 25 Novembre et 

du 24 Mars 1999 dans l’affaire Pinochet, Op.Cit, P319. 
 .168الصادؽ ضو النور، المرجر السابؽ، ص  –عبد الصمد موسي  –د اهلل ويداف أحمد عب  2

 .168صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   3
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رسيس الدولة األجنبي، و ذلؾ ضمف ما تفرض  ضرورة  اتجا اإللزاـ بالنسبة لإلجراءات القضاسية المتخذة 
 التقييد باحتراـ مبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة.

فيفري  14أكد بعض قضاة محكمة العدؿ الدولية بشأف قرار الصادر بتاريا  ا االتجو في هذا 
بخصوص إصدار أمر بالقبض الدولي مف طرؼ بمجيكا ضد وزير خارجية الكونغو، عم   -2002

ضرورة التمييز بيف الحصانة القضاسية الجزاسية و الحصانة الشخصية، إذ مف الممكف التحقيؽ في الشكوى 
لحصانة مسؤوؿ مف مسؤولي  انتزاؾر الخارجية بصفة عامة دوف أف يشكؿ ذلؾ المرفوعة ضد وزي

الدولة، لكف الحصانة ستمنر صدور أمر مباشر لذلؾ المسؤوؿ باإلدالء بالشزادة أو المثوؿ مف أجؿ 
   .1استجواب 

ة فمجرد تحريؾ إجراءات التحقيؽ بإصدار أمر بالقبض ضد رسيس الدولة األجنبي ال يعد مساسا بحصان
 .2يشكؿ خرقا لمبدأ الحصانة الشخصيةالقوة و اإلكرا  ف باستعماؿالقضاسية الجزاسية، أما المجوء إل  تنفيذ  

الفعمي في العديد مف القضايا  اختصاصزاو مف هذا المنطؽ قامت المحاكـ البمجيكية بممارسة 
يس اإليراني السابؽ "عم  الموجزة ضد الرس االدعاءاتثـ إجراء تحقيقات بشأف  2000أهمزا أن  في عاـ 

أكبر هاشمي رافسنجاني " في قضية تعذيب و توقيؼ غير مشروع لمواطف إيراني، و عم  الرغـ مف عدـ 
 .3توجي  مذكرة بشأف تسميـ الرسيس اإليراني إال أنزا تعتبر قد باشرت فع  إجراءات التحقيؽ ضد 

أف المحاكـ األجنبية مقيدة باحتراـ إف إمكانية التحقيؽ ضد رسيس دولة أجنبي ليست مطمقة، بؿ 
إجراءات تنفيذية ضد رسيس  استعماؿقاعدة الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة، و ذلؾ بعدـ المجوء إل  

دولة أجنبي في زيارة رسمية، و هو ما ال يمكف أف يتحقؽ إال بمراعاة السرية التامة أثناء مباشرة إجراءات 
 .4التحقيؽ

بعض قضاة محكمة العدؿ الدولية إزاء القرار السابؽ الذكر إل  تقرير إمكانية  اتج و ضمف هذا النزج 
عم  شرط أف ال تمتد إجراءات  ،فتح تحقيؽ ضد رسيس الدولة مف طرؼ الجزات القضاسية األجنبية

 التدابير التي تؤدي إل  عرقمت  في قياـ بوظاسف  الرسمية، بمعن  أف تتقيد الدولة اتخاذالتحقيؽ إل  
 مثؿ هذ  اإلجراءات ضمف هذا المجاؿ. اتخاذالمستقبمة بضوابط الزيارة الرسمية، و أف تمتنر عف 

                                                             
 .2002فيفري  14بشأف القرار الصادر في  « Von Den Wyngaert »رأي القاضية الخاصة   1
 حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، مذكرة مف األمانة العامة، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، لجنة القانوف -

 .212، ص 245الفقرة  2008، جنيؼ، 29073/08الدولي، الدورة الستوف، وثيقة رقـ 

 .169لدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف ا  2
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تح تحقيؽ و لكف مجرد فالنفاذ أثناء قيام  بمزمة رسمية،  بموجب ذلؾ يحؽ لوزير الخارجية الحصانة مف
ي المستند إلي ، و إف تدخ  في سير الدبموماسية أيا كاف المعيار الموضوع اعتبار جناسي ضد  ال يمكف 

 .1كاف ذلؾ يحد مف الزيارة الخاصة لموزير، فزذا العنصر ذاتي يجب تجاهم 
و بناء عمي  فإف مقتضيات  ،2لشزادة إجراء مف إجراءات التحقيؽفي السياؽ نفس  يعد أداء ا

أف يمس  وفرسيس الدولة بصفة شاهد، د استدعاءالتحقيؽ في بعض الجراسـ الخطيرة قد تدفر القاضي إل  
 .3حصانت  القضاسية الجزاسية المطمقةهذا اإلجراء بالضرورة ب

عف اإلدالء بشزادت ، إذ أف اإلعفاء  االمتناعفإذ كاف المبدأ أف الحصانة القضاسية الجزاسية تسوغ لحاممزا 
زوؼ عنزا مخالفا مف أداء الشزادة أماـ المحاكـ يتفرع عف الحصانة القضاسية فعم  الرغـ مف أف الع

إذا كاف في الشزادة ما  ،و يرتب الجزاءات القانونية فإف الحصانة تحوؿ قطعيا دوف ذلؾ لمقانوف الداخمي،
فإن  مقابؿ ذلؾ يكوف مف جاسز اإلدالء بالشزادة إذا  عف معمومات تتعمؽ بوظيفة الدولية،يرتب الكشؼ 

يد تمؾ الحرية إال أف ف  يقاسما بيف القبوؿ أو الرفض ألف الخيار يبق  ق ،كانت القضايا تقتضي ذلؾ
    .4نطوي الشزادة عم  اإلضرار بوظيفةت

الرسيس لإلدالء بشزادة أماـ الجزات القضاسية، حؽ مقرر لصالح الرسيس، مما يعني أن   استدعاءفحظر 
         ال يوجد ما يمنر مف إقداـ الرسيس مف تمقاء نفس  لإلدالء بشزادت ، أو تقديـ ما بحوزت  مف وثاسؽ 

 .5و مستندات ذات صمة بالموضوع الذي يجري التحقيؽ في 
بشأف قضية  2003جواف  17الحديث أساس  القانوني في األمر المؤرخ في  االتجا يجد هذا 

رسيس دولة  استدعاءمحكمة العدؿ الدولية ضمنيا بأف  اعترفتو الذي بموجب   رسيس دولة الكونغو،
ال يتعارض مر قاعدة الحصانة القضاسية الجزاسية، مت  لـ يترتب كشاهد أماـ الجزات القضاسية األجنبية 

أي عدـ عرقمت  في إنجاز وظاسف  عم  أحسف وج .  ،عم  هذا اإلجراء أي ضرر عم  حصانت  القضاسية
بشأف قضية رسيس دولة جيبوتي في وظيفة، و الذي  2008جواف  04و كذلؾ في القرار الصادر بتاريا 

 احتراـبشرط  ة رسيس دولة أماـ القاضي األجنبي،ة عم  إمكانية سماع شزادأكدت في  المحكمة صراح

                                                             
 .2002فيفري  14أنظر : رأي القاضي الخصاونة بشأف القرار الصادر في   1
 .212، ص 244حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة  -

أمر رآ  أو سمع  أو أدرك  يقصد بأداء الشزادة اإلدالء بمعمومات تتعمؽ بالجريمة أماـ سمطة التحقيؽ، حيث أن  إقرار مف الشاهد ب   2
بأية حاسة مف حواس  ، و تعد الشزادة الدليؿ العادي في القضايا الجزاسية إذ يكوف اإلثبات منصبا عم  وقاسر مادية يتعذر إثباتزا 

 بالكتابة.
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الحصانة القضاسية و الشخصية المقررة في القانوف الدولي، حيث أف العنصر الحاسـ مف أجؿ الفصؿ 
هو فحص مسألة  عدم ، فيما إذا كاف هناؾ مساس بالحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة مف

 .1اتجاه كرا  سمطة اإل استعماؿ
       يجب التمييز بيف الدعوة لإلدالء بالشزادة، و هي مقبولة بموجب القانوف الدولي االتجا و في هذا 

 .2و أوامر اإلحضار اإللزامية بالمثوؿ و التي ال تتفؽ و الحصانات التي قد يتمتر بزا مسؤوؿ الدولة
ة شاهد مف طرؼ الجزات القضاسية األجنبية المتعمؽ باستدعاء رسيس الدولة بصفيشترط لصحة اإلجراء 

إجراسية متميزة، يراعي فيزا القاضي األجنبي اعتبارات المجاممة  امتيازاتالمختصة، أف يتـ وفؽ أشكاؿ و 
 .3الدولية

بعض اإلجراءات القضاسية  باتخاذعم  الرغـ مف منح الجزات القضاسية األجنبية إمكانية المبادرة 
مبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية، إذ ال يجوز  احتراـ أف ذلؾ يبق  معمقا عم  شرط إال رسيس الدولة، اتجا 

مف شأن  أف يحد مف إط ؽ أي إجراء  التخاذبأي حاؿ مف األحواؿ أف تستغؿ هذ  اإلجازة كمبرر 
ذلؾ ألف مجاؿ الحصانة الجزاسية يمتد ليشمؿ جمير اإلجراءات القضاسية، األمر الذي ينعكس الحصانة، 

 العالمي. االختصاصسمبا عم  مدى تفعيؿ مبدأ 
  العالمي أمام الحصانة القضائية الجزائية المطمقة االختصاصثانيا : تراجع مبدأ 

لمقضاء الوطني لبعض الدوؿ بمتابعة مرتكبي الجراسـ الدولية  االختصاص انعقادعم  الرغـ مف 
إال أف إنفاد الوالية  العالمي، االختصاصالخطيرة التي ترتكب خارج الحدود اإلقميمية تطبيقا لمبدأ 

القضاسية الجناسية العالمية لممحاكـ الوطنية يصطدـ بالمبادئ القانونية المرتبطة بسيادة الدولة و مختصرة 
المتمتعيف  الستثناءأ حصانة رؤساء الدوؿ، ذلؾ أف الحصانة الدبموماسية تشكؿ السبب المباشر في مبد

 .(1)بزا مف نطاؽ المتابعة أماـ المحاكـ األجنبية 
العالمي المطمؽ، حيث فرض عم  الدوؿ التي أخذت ب   االختصاصمف هذا المنطمؽ تراجر مبدأ 

مف خ ؿ وضر شروط و ضوابط ترد  ،ضاسي العالميالق االختصاصبتضييؽ نطاؽ ممارسة  االلتزاـ
العالمي، و ذلؾ أماـ توافر جممة مف عواسؽ المختمفة التي تشكؿ  االختصاصعم  مجاؿ إعماؿ مبدأ 

 .(2)قيود تحد مف مجاؿ تطبيؽ المبدأ 
 
 

 
                                                             

 .ص     المرجر السابؽ، ص ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري،راجر : صاـ إلياس  1
172-179. 

 .210، ص 243حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، فقرة   2

 181، ص القانوف الدستوري، المرجر نفس  صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في  3
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  العالمي االختصاصالحصانة الدبموماسية عائق أمام تفعيل مبدأ  -0
الممنوحة لرؤساء الدوؿ بموجب القانوف الدولي شرعيتزا مف مبدأ  االمتيازاتتستمد الحصانات و 

السيادة الذي أقرت ب  المواثيؽ الدولية، إذ يشكؿ هذا المبدأ عاسقا ضد جمير الجزود الدولية التي الزالت 
و التي ربما تكوف منفذ لبعض رؤساء الدوؿ لإلف ت مف  قميص مساحة هذ  الحصانات و أثرها،تتوال  لت

و مبدأ  امتيازات وثيؽ بيف حصانات رسيس الدولة و  ارتباطجراسـ دولية، فزناؾ  ارتكابزـالمسؤولية عند 
    أو اإلخ ؿ بزذ  الحصانات  االعتداءحيث أضح   ،سيادة الدوؿ و حرمة التدخؿ في شؤونزا الداخمية

 .1  سيادة الشعوب و كرامتزاعم اعتداءو كأن  
    مبدأ المساواة السيادية  احتراـالحفاظ عم  الع قات الدولية القاسمة عم   العتباراتبذلؾ كاف 

  العالمي مف مضمون   االختصاصو عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، تأثير مزما في إفراغ مبدأ 
حصانات  احتراـيف مظاهر هذا التراجر النص صراحة عم  ، و مف باجر دور  في قمر الجراسـ الدوليةو تر 

ممثمي الدوؿ األجنبية في القانوف الدولي، حيث تضمنت بعض التشريعات الداخمية نصا صريحا عم  
إعفاء الفسات التي تتمتر بحصانة قضاسية جزاسية بموجب القانوف الدولي مف المتابعات أماـ المحاكـ 

 .2األجنبية
العالمي بمسألة الحصانة الدبموماسية التي يتمتر بزا كبار المسؤوليف في الدولة مف  صاالختصايتقيد  إذ

رؤساء و أعضاء الحكومات األجنبية، و التي تعفيزـ مف المساءلة الجناسية في الدوؿ األجنبية طوؿ فترة 
 .3توليزـ وظاسفزـ الرسمية

إل  الطابر  2002فيفري  14أشارت محكمة العدؿ الدولية في قرارها الصادر في  االتجا في هذا 
إذ تخضعاف لقواعد قانونية مختمفة، لذلؾ و الوالية القضاسية رغـ ترابطزما، المستقؿ لمسألتي الحصانة 

ة مف البد مف التمييز بعناية بيف القواعد التي تحكـ والية المحاكـ الوطنية و تمؾ التي تحكـ الحصان
، و ال يعني عدـ التمتر ية القضاسية عدـ التمتر بالحصانةالوالية القضاسية، ف  يعني الخضوع لموال

الدولية المختمفة التي تتعمؽ بحظر بعض الجراسـ  االتفاقياتبالحصانة الخضوع لموالية القضاسية، فرغـ أف 
ناة أو تسميمزـ، و تمزمزا بالتالي بمحاكمة الج التزاماتالخطيرة و المعاقبة عميزا تفرض عم  الدوؿ 

بتوسير نطاؽ واليتزا القضاسية الجناسية، لكف توسير نطاؽ الوالية عم  هذا النحو ال يمس بأي حاؿ مف 
إذ أف الحصانة تشكؿ عاسؽ أماـ الوالية  األحواؿ بأشكاؿ الحصانة المقررة بموجب القانوف الدولي العرفي،

  .4القضاسية

                                                             
 .155الصادؽ ضو النور ، المرجر السابؽ، ص -عبد الصمد موس  –أحمد عبد اهلل ويداف   1

 .90-89 .ص، صالقانوف الدستوري، المرجر نفس  صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في  2

 .277أحمد سي عمي ، المرجر السابؽ ، ص   3

كولودكيف، حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، تقرير لجنة القانوف الدولي إل  الجمعية العامة  -روماف أ  4
 .236، ص 9عف أعماؿ دورتزا الثامنة و خمسيف، فقرة 
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الدولية بأف أمر القبض الصادر ضد وزير الخارجية الكونغولي يشكؿ  حيث أقرت محكمة العدؿ
بمجيكا في مواجزة الكونغو، بتجاهمزا لمحصانة القضاسية التي يتمتر بزا الوزير وفقا  اللتزاماتخرؽ 

 بإلغاء كؿ ااثار القانونية ألمر وفقا لموساسؿ المختارة مف طرفزا، لمقانوف الدولي، و بذلؾ ألزمت بمجيكا و
مكف إثارة المسؤولية الجناسية إلقاء القبض و إع ـ كؿ السمطات المعينة بزذا األمر، و هذا يعني أن  ال ي

الرسيس المباشر لوزير الخارجية، أماـ محكمة داخمية  باعتبار مثمي الدولة، و باألخص رسيس الدولة لم
 .1أجنبية

روبرت  الرسيس الزيمبابوي " كما رفضت إحدى المحاكـ الفرنسية إصدار أمر بالقبض في حؽ
الحالة  انتقدو لكف البعض  ب، نظرا لتمتع  بحصانة دبموماسية،جريمة التعذي ارتكابموجابي" بتزمة 

، حيث تمعب المعايير السياسية الدور الحاسـ، ألف إصدار قرار حوؿ تمتر الشخص المطموب الفرنسية
 .2المحكمة المختصة بحصانة يأتي مف وزارة الخارجية بعد إحالت  إليزا مف

بمحاكمة رسيس الدولة الميبية السابؽ "معمر  اختصاصزاقضت محكمة النقض الفرنسية بعدـ  و
 لرسيس الدولة أعماال إرهابية، بسبب هيمنة مبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة ارتكابالقدافي" بشأف 
ـر األعماؿ اإلرهابية ليست قادرة عم  تعميؽ الحصانة   لمزام ، حيث أف القواعد التي تجأثناء ممارست

 رؤساء الدوؿ، و مف ثـ ال يسمح لممحاكـ الداخمية األجنبية التصدي لزا، إذ تظؿ حصانة رؤساء الدوؿ 
ف  يمكف لممحاكـ الداخمية مقاضاتزـ وفقا  و مف يمثمزـ قاسمة خاصة أثناء ممارستزـ لمسمطة،

 .3العالمي ل ختصاص
 حصانة حت  بعد ترؾ المنصب الرسميالنزج توسعت بعض الدوؿ في تطبيؽ مبدأ الضمف هذا 

القضاء األلماني بنظر الدعاوى الجناسية ضد  اختصاصو مثؿ ذلؾ قرار المدعي العاـ في ألمانيا بعدـ 
الرسيس الصيني السابؽ "جيانج زيميف"، كما رفضت محكمة النقض البمجيكية النظر في دعوى جناسية 

إل  مبدأ  استناداضد رسيس الوزراء اإلسراسيمي األسبؽ "أربيؿ شاروف"  2003زر سبتمبر خ ؿ ش
  .4الحصانة الدبموماسية، حيث كاف شاروف في الحكـ وقت رفر الدعوى

التشريعية و المصادؽ عميزا بموجب الممارسة القضاسية الداخمية قد أفرغت  االتجاهاتهكذا تكوف 
لمي مف أهداف ، و ضيقت مف المجاؿ الشخصي لتطبيق ، و بالنتيجة ال القضاسي العا االختصاصمبدأ 

األفراد العادييف، دوف هؤالء  اتجا يجوز لممحاكـ الوطنية ممارسة واليتزا القضاسية بشأف الجراسـ الدولية إال 
 .5الذيف يشغموف مناصب سامية في هـر السمطة

                                                             
 .293هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ، ص   1

 .277أحمد سي عمي، المرجر السابؽ، ص   2

 .288 -287 .ص، صقواسمية، المرجر نفس هشاـ   3

 .278، ص  أحمد سي عمي، المرجر نفس   4

 .90صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   5
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  العالمي أمام المحاكم األجنبية االختصاصتضييق نطاق ممارسة  -9
بمفزـو قوام  تكريس سياسة عدـ  التصال العالمي  االختصاصعم  الرغـ مف أهمية إعماؿ مبدأ 

اإلف ت مف العقاب، لكن  مف الناحية العممية يكوف مف الصعب في أغمب الحاالت وضر هذا المفزـو 
القضاء في مواجزة  انتقاسيةتباع منزج قاسـ عم  ألن  يصطدـ بمعوقات سياسية يترتب عنزا إ حيز التنفيذ،

الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ، عم  النحو الذي يؤدي إل  تضييؽ حاالت تطبيؽ مبدأ 
  .1العالمي االختصاص

حيث تعد مسألة اإلرادة السياسية لمدولة التي ترفر الدعوى مف العوامؿ التي تحسـ إمكانية مقاضاة 
، خصوصا اءات التقاضي فيما تعمؽ إذا كاف القانوف ال يسمح لممجني عميزـ بالشروع في إجر  المجـر

كما أن  مف الواضح أف وجود حكومة ديمقراطية و سمطة قضاسية  بالمساسؿ الجناسية بصورة مباشرة، 
مستقمة سوؼ يساعد عم  إيجاد المناخ السياسي المناسب الذي يسمح بالسير في إجراءات الدعوى في 

إذ مف غير الممكف أف ترفر الدعوى ضد أي مسؤوؿ سياسيا حيف تتعرض حكومتزا  ، االدعاء دولة
الذي يجعؿ مصير الدعوى يتوقؼ عم  النفوذ المضاد الذي قد تتمتر ب  الجماعات  ،لمضغط السياسي
 .2ذات المصمحة

مي العال االختصاصالتي تعرضت لزا التشريعات التي كرست مبدأ  االنتقاداتنتيجة إل  
، و أماـ المضايقات و الضغوط الحادة التي مورست عم  بعض الدوؿ التي عمدت إل  توسير 3المطمؽ

العالمي تراجعا ممحوظا في  االختصاصالجراسـ الدولية، شزد مبدأ  ارتكابمجاؿ الممارسة القضاسية ضد 
أو شخصية عم   نطاؽ إعمال ، حيث أصبحت بعض التشريعات تشترط ضرورة توفر ع قة إسناد إقميمية

البعض منزا  اشترطالقضاسي العالمي في قمر الجراسـ الدولية، كما  االختصاصاألقؿ مف أجؿ ممارسة 
العثور عم  المتزـ فوؽ إقميـ الدولة قبؿ المبادرة بأي إجراء قضاسي عالمي، أو أبعد مف ذلؾ إقامت  

 .4المعتادة في 
إل  إدخاؿ  1993العالمي منذ عاـ  االختصاصفي هذا اإلطار عمدت بمجيكا و التي أخذت بنظاـ 

، بعد أف تعرضت لضغط 2003العالمي، و ذلؾ في عاـ  باالختصاصتعدي ت عم  القانوف المتعمؽ 
   ها المحاكـ البمجيكية ضد العديد مف القيادات بسبب تعدد القضايا التي كانت تنظر سياسي و دبموماسي 

مف  انط قاالجزات القضاسية البمجيكية  اختصاصيث حدد و المسؤوليف السياسييف و العسكرييف، بح

                                                             
 .156-155 .صالصادؽ ضو النور، المرجر السابؽ، ص -عبد الصمد موس  –أحمد عبد اهلل ويداف   1

 .603-602 .صنزار حمدي قشطة، المرجر السابؽ، ص  2

 و يتعمؽ األمر بكؿ مف بمجيكا و إسبانيا.قميـ الدولة، أي ممارسة هذا االختصاص دوف اشتراط تواجد المتزـ عم  إ  3

الجزات القضاسية ، الذي يحدد اختصاص 2003أفريؿ  23مف القانوف البمجيكي المؤرخ في  7كما هو الشأف بالنسبة لممادة   4
 التي اصبحت تشترط االقامة المعتادة فوؽ االقميـ الفرنسي.مف قانوف اإلجراءات الجزاسية الفرنسي  689/1البمجيكية ، و المادة 

 . 91ص  ،(4-3،)هامش نفس صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر  -
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إذ أصبحت الممارسة القضاسية مقصورة عم   مية أو شخصية )إيجابية أو سمبية(،توافر رابطة إسناد إقمي
الجريمة في بمجيكا، أو في كوف المتزـ أو الضحايا  ارتكابحاالت معينة، و التي تتمثؿ إما في حالة 

  يكية، و يتعمؽ األمر كذلؾ بكؿ مف أقاـ في بمجيكا عم  األقؿ منذ ث ث سنوات يحمموف الجنسية البمج
خ لزا جريمة دولية يتـ تكييفزا حصرا ضمف نطاؽ جراسـ الحرب أو جراسـ ضد اإلنسانية أو  ارتكبو 

  .1جريمة اإلبادة البشرية
تواجد المتزـ أو إقامت  المعتادة في إقميـ الدولة إل  تضييقا دور المحاكـ الوطنية في  اشتراطيؤدي 

متابعة و محاكمة ممثمي الدوؿ األجنبية، و تقميص فرص متابعة كبار المسؤوليف عف الجراسـ الدولية مف 
ة أو إقامتزـ طرؼ المحاكـ الجزاسية األجنبية في حاالت ضسيمة، و تتمثؿ في حالة تواجدهـ لمدة طويم

المعتادة فوؽ إقميـ الدولة األجنبية، دوف إمكانية مباشرة أي إجراء قضاسي غيابي، األمر الذي يترتب عن  
العالمي مف مضمون ، ألف شرط اإلقامة المعتادة يؤدي إل  عدـ إمكانية متابعة  االختصاصتجريد مبدأ 

 .2ة عبورأي شخص متواجد في إقميـ أجنبي في زيارة مؤقتة أو في حال
عم  أساس عدـ إمكانية ممارسة االختصاص العالمي غيابيا، أعمنت محكمة استسناؼ بروكسؿ 

 عدـ صحة الشكوى المودعة ضد رسيس الوزراء اإلسراسيمي 2002جواف  14في قرار الصادر بتاريا 

(Ariel Sharon)  ،يفة آنذاؾو كذلؾ الشأف بالنسبة إل  الشكاوى المودعة ضد رسيس كوت ديفوار في وظ 

(Laurent Gbagbo)   إل  قرار  ، و كذلؾ الشأف بالنسبة2002جواف  26و مجموعة مف الوزراء، في قرار
 .  (Laurent Déseré Kabila) بشأف رسيس جمزورية الكونغو 2002أفريؿ  16

قضاسزا الوطني فقدت  اختصاصفي ظؿ التدخ ت السياسية لمحكومة البمجيكية في تقييد 
الممارسة القضاسية مصداقيتزا عم  الصعيد الخارجي، و بذلؾ أضحت معظـ اإلجراءات المتخذة أماـ 

سياسية منحازة و ليس عم  أسس قانونية واضحة تزدؼ إل  تحقيؽ  امتيازاتالقضاء البمجيكي تقـو عم  
 .3العدالة

و ذلؾ مف  ،القضاسي العالمي المطمؽ مبدسيا االختصاصكما تراجر المشرع األلماني عف مبدأ 
القضاسي لممحاكـ األلمانية، فرغـ أف القانوف  االختصاصخ ؿ وضع  لقيود مف طبيعة إجراسية تحد مف 

د مف ليات لمحاأللماني ال يشترط توافر أي رابطة إسناد بيف المتزـ و الدولة، إال أن  تضمف النص عم  آ
لقضاسية، وذلؾ عف طريؽ إعماؿ مبدأ أولية دولة اإلسناد األكثر قوة أو محكمة التطبيؽ التمقاسي لممتابعة ا
الم حقة القضاسية مف  احتماؿلممحاكـ األلمانية إال إذا ضعؼ  االختصاصجزاسية الدولية، ف  ينعقد 

ما جانب القضاء الدولي أو الوطني، و بالمقابؿ تبق  ص حيات النيابة العامة قاسمة في كؿ الحاالت في
                                                             

 .2003أفريؿ  23مف قانوف  7المادة    1
 .279أحمد سي عمي، المرجر السابؽ ، ص  -

 .92ص ، (2صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ، )هامش   2

 .166سابؽ ، ص الصادؽ ضو النور ، المرجر ال –عبد الصمد موس   –أحمد عبد اهلل ويداف   3
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لمبدأ  استناداتعمؽ بسحب الدعوى المرفوعة أو وقؼ إجراءاتزا أيا كانت المرحمة التي وصمت إليزا الدعوى 
 .1الم سمة

في العديد مف  االدعاءالعالمي، تمارس جزات  االختصاصكمظزر آخر مف مظاهر تقييد مبدأ 
فقة عم  مباشرة الدعوى، فعم  العالمي سمطة تقديرية لمموا االختصاصالدوؿ التي تأخذ محاكمزا بمبدأ 

الرغـ مف إمكانية الطعف في قرارات المدعي العاـ، إال أف هذ  السمطة التقديرية قد تصعب مف توظيؼ 
 .2العالمي لممحاسبة مرتكبي الجراسـ الدولية االختصاص

القضاسي العالمي في متابعة و محاكمة المسؤوليف عف  االختصاصهكذا لـ يعد لقاعدة 
بؿ أصبح يقـو في الكثير مف الدوؿ عم   ،د القانوف الدولي أي صفة عالميةالخطيرة لقواع تاالنتزاكا
 .3القضاسي التقميدية المعترؼ بزا بشأف الجراسـ العادية االختصاصمعايير 

الخطيرة المرتكبة ضد القانوف  االنتزاكاتالعالمي ألجؿ قمر  االختصاصلذلؾ فإف تفعيؿ مبدأ 
  العالمي االختصاصالدولية المنظمة لمبدأ  االتفاقياتالدولي اإلنساني ال يمكف في مصادقة الدوؿ عم  

محاكمة مرتكبي الجراسـ الدولية األكثر  الجزاسية و اتاإلجراءات المتعمقة بالمتابع اتخاذو إنما يجب أيضا 
 .4خطورة دوف الخضوع لتوصيات سياسية

ترسـ الممارسة القضاسية لدوؿ المعيار الفاصؿ بيف تكريس المسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة ضد جراسـ 
ا ذلؾ فإف نطاؽ الحصانة يتحدد قياسمبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة، ألجؿ  استمراريةخطيرة و 

 عم  موقؼ العمؿ الدولي إزاء الجراسـ المرتكبة مف رؤساء الدوؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .298هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ، ص   1

 التي منحت السمطة التقديرية لممدعي العاـ بشأف مباشرة الدعوى استناد لمبدأ االختصاص العالمي نذكر : بريطانيا و مف الدوؿ  2
ة أماـ القضاء دوف اشتراط موافقة النيابة هولندا، الدنمارؾ، بمجيكا النرويج، ألمانيا، بينما يمكف في بعض الدوؿ رفر الدعاوى مباشر 

 العامة كما هو الحاؿ بالنسبة لفرنسا و إسبانيا.
 .278أحمد سي عمي، المرجر السابؽ، ص  -

 . 92صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ، ص   3

4
 Mohamed Salah - M.Mahmoud , Op.Cit, P1028.  
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 المطمب الثالث: تباين موقف العمل الدولي إزاء الجرائم المرتكبة من طرف رؤساء الدول
في ظؿ عدـ استقرار الممارسة القضاسية لممحاكـ الداخمية إزاء الجراسـ المرتكبة مف رؤساء الدوؿ 

رات د بمبر ارضيف، حسب ما تفرض  ضرورة التقينتيجة لتبايف موقؼ العمؿ الدولي بيف مطمبيف متع
استمرارية الحصانة القضاسية الجزاسية المضمونة ببقاء في منصب الرساسة، مقابؿ االلتزاـ بعدـ اإلخ ؿ 
بالقواعد المقررة لممسؤولية الجزاسية لرؤساء الدوؿ أماـ القضاء الوطني إزاء الجراسـ الدولية الخطيرة ألجؿ 

 منر اإلف ت مف العقاب.
ضاسية الجزاسية المطمقة ضد الممارسة القضاسية الوطنية تطرح بداسؿ مف منطمؽ تغميب مبدأ الحصانة الق

ل مسؤولية المطمقة  في االتجاهات المعارضة لمسمطة و عية )شرعية ، و غير مشروعة( تتمخصواق
لرؤساء الدوؿ، حيث تنعكس آثارها سمبا عم  الوضر القانوني لرؤساء الدوؿ، إذ تسمح بخمؽ سبؿ ألجؿ 

زـ تمزيدا لمحاكمتزـ أماـ القضاء الوطني عف جمير الجراسـ المرتكبة مف قبمزـ أثناء إبعادهـ عف مناصب
 فترة الرساسة )الفرع األوؿ(.

إذا كاف القضاء الدولي الجناسي قد استقر عم  قاعدة عدـ االعتداد بالحصانة القضاسية و الصفة 
اإلنساف التي تتخذ وصؼ جراسـ  الرسمية لرؤساء الدوؿ عند متابعتزـ عف االنتزاكات الخطيرة لحقوؽ

الدولية، فإن  بالمقابؿ نجد أف القضاء الداخمي سواء فيما تعمؽ بالمحاكـ الوطنية أـ األجنبية ال يزاؿ 
يتحرى بعد غاية تكريس نظاـ جديد لمحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ و كبار المسؤوليف في 

 ـ الدولية الخطيرةاـ إمكانية تكريس متابعة الرؤساء عف جراسالدولة، بما يسمح مف خ ل  بفتح المجاؿ أم
و ذلؾ نظرا لمحدودية مجاؿ إنفاذ االختصاص العالمي لممحاكـ الوطنية في مواجزة الحصانة القضاسية 

 الجزاسية المطمقة لرؤساء الدوؿ )الفرع الثاني(.
 أمام القضاء الوطني الفرع األول : بدائل واقعية إلسقاط رؤساء الدول تمييدا لمحاكمتيم

إف مجاؿ تقرير المسؤولية الجزاسية لرؤساء الدوؿ أماـ القضاء الوطني يبق  معمقا عم  شرط 
مغادرة منصب الرساسة، بسبب أف المركز القانوني الخاص لرسيس الدولة و المكرس بموجب التشريعات 

دوف إمكانية تحريؾ المسؤولية الجزاسية فعميا يحوؿ  الدستورية لمختمؼ الدوؿ ال يزاؿ يشكؿ عاسقا قانونيا و
 ضد ، و ما يؤكد ذلؾ عدـ وجود سوابؽ قضاسية لمتابعة رسيس الدولة الممارس لموظيفة و متقمد لمنصب .

يمكف القوؿ بأف هذا الوضر قد يقبؿ  ،ألجؿ ذلؾ و في سبيؿ تفعيؿ الممارسة القضاسية لممحاكـ الوطنية
ت الخاصة تفرزها ظروؼ طارسة يكوف لزا التأثير المباشر عم  استثناءات ناتجة عف تحقؽ بعض الحاال

فقد يحدث و أف تقـو ثورة ضد نظاـ الحكـ في الدولة ألجؿ إجبار  الجزاسية،مجاؿ الحصانة القضاسية 
رسيس الدولة عم  مغادرة الرساسة، و ترؾ منصب  تمزيدا لمتابعت  عف جراسـ التي يكوف قد ارتكبزا في سدة 

 (.الحكـ )أوال
كما أن  في حالة إذا لـ تترجـ الحركات المعارضة لتعسؼ رسيس الدولة في استعماؿ سمطت  في 

شكؿ ثورة مناهضة لذلؾ، أو إذ فشمت الثورة عف تحقيؽ غاياتزا بإبعاد الرسيس عف الحكـ أو حد مف 
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 كبرىزو أو احت ؿ تفرض  الدوؿ السمطت  ، فإف ذلؾ قد يشكؿ سبب لتدخؿ الخارجي يتخذ صورة غ
عم  عزؿ الرسيس الديكتاتوري ألجؿ تحرير الشعب، فيطرح منطؽ االحت ؿ مقابؿ جمب  ةمساعدالبحجة 

الديمقراطية مف خ ؿ إنزاء الحكـ االستبدادي مر أف ذلؾ يتجاف  مر مقاصد تحقيؽ العدالة، و تبعا لذلؾ 
 يتضح الوضر القانوني الخاص لمحاكـ المخموع )ثانيا(.

عتبار الثورة بمثابة آلية واقعية ألجل تحريك المسؤولية السياسية ضد الحصانة أوال : إمكانية ا
  القضائية لرؤساء الدول

في ظؿ صعوبة أو باألحرى استحالة تحريؾ إجراءات االتزاـ ضد رسيس الجمزورية بسبب 
الدستورية ، و نظرا إل  عجز االيات تشكؿ عاسقا إجراسيا يحوؿ دوف ذلؾاالمتيازات الدستورية التي 

المرتقبة مف أجؿ عزؿ رؤساء الدوؿ أو عم  األقؿ مف أجؿ دفعزـ إل  االستقالة )كجزاء سياسي( أصبح 
مف هذا المنطمؽ يمكف اعتبار  ية مباشرة و دوف وسيط أماـ الشعب،الحكاـ يواجزوف مسؤولية سياس

ؿ تحريؾ المسؤولية السياسية عم  أنزا بمثابة آلية واقعية ألج –التي شزدها العالـ العربي  –الثورات 
، األمر الذي يفترض مع  1طقة العربيةلمحكاـ، ذلؾ أنزا نجحت في إسقاط أقدـ رؤساء الدوؿ في المن

 (.1التأثير المباشر لمثورة عم  الحصانة الممنوحة لرؤساء الدوؿ بموجب التشريعات الداخمية )
يستتبر ذلؾ مف ضرورة تطبيؽ قواعد العدالة االنتقالية ضد رؤساء الدوؿ في سبيؿ متابعتزـ عف  و ما

أو كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجراسـ الناجمة عف سوء استخداـ  ،الجراسـ المرتكبة مف قبمزـ ألجؿ قمر الثورات
 .(2) السمطة أثناء فترة الرساسة

 ساء الدول بموجب التشريعات الداخميةتأثير الثورة عمى الحصانة الممنوحة لرؤ  – 0
شزدت المنطقة العربية منعرجا سياسيا خطيرا تجسد في حركات و احتجاجات شعبية واسعة 

      ثـ انتشرت في جمير أنحاء منطقة الشرؽ األوسط  2010النطاؽ، بدأت مف تونس في أواخر عاـ 
   .2و شماؿ إفريقيا، و التي باتت تعرؼ بثورات الربير العربي

منذ اندالع ثورات و حركات  موجة عارمة مف التغيرات السياسيةحيث عمت بعض الدوؿ العربية 
بينما اتخذت  -فقد شمؿ التغيير كؿ مف تونس ومصر و ليبيا و اليمف –االحتجاج عم  النظـ العربية 

مية الحركات المعارضة أشكاال أخرى امتدت مف نطاؽ الصراع المحدود لتصؿ إل  حد الحرب األه
                                                             

 . 33ص  (،2صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ،)الزامش رقـ  1

و ربير براغ في  إليزا أحيانا باسـ "ربير األمـ"، ، التي بشار1848حيث يعود مصطمح الربير العربي إل  الثورات التي حدثت سنة   2
و استخدـ المصطمح في أعقاب حرب العراؽ مف قبؿ العديد مف المدونيف، حيث كاف مف المتوقر حركة عربية كبرى ،  1968عاـ 

صوب الديمقراطية، و قد بدأ االستخداـ األوؿ لمصطمح الربير العربي ألجؿ الداللة عم  هذ  األحداث مف قبؿ مجمة السياسة الخارجية 
 .األمريكية

  راجر في ذلؾ : ثاسر مطمؽ عياصرة، العوامؿ الرسيسية وراء اندالع االحتجاجات و الثورات التي شزدتزا بمداف الربير العربي -
،الممحؽ الرابر، جامعة األردف  ( 43مجمة الدراسات العمـو اإلنسانية و االجتماعية، المجمد الثالث و األربعوف )، ـ  2011 –2009
    https://journals.ju.edu.joعم  موقر :  . متوفر8418 – 1883، ص 2016

https://journals.ju.edu.jo/
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الشاممة كما حدث في سوريا، و منزا ما اتخذ الشكؿ السممي بعيدا عف التغيير و اتجاه ، و كؿ هذ  
       األحداث و توابعزا طرحت العديد مف التساؤالت حوؿ األسباب و الدوافر الكامنة وراء هذ  الثورات

و كذلؾ يرجر سببزا إل   كاـ،كتاتورية أو الحكـ المطمؽ لمحاالحتجاجات، و لقد تـ اختصارها في الدو 
انتزاكات حقوؽ اإلنساف و الفساد السياسي ، كما اعتبر التدهور الذي لحؽ األوضاع االقتصادية إحدى 

  .1العوامؿ الزيكمية التي حفزت عم  العصياف المدني الذي شزدت  الدوؿ العربية
و من  يحؽ لمشعوب  تستمد الثورات شرعيتزا استناد إل  كوف الشعب صاحب و مالؾ السيادة،

سحب السيادة مف الحكومات التي أصبحت حكومات احت ؿ بكؿ ما يحمؿ المصطمح مف معاني، لذلؾ 
تجد الثورات عم  الحكاـ أساسزا في الدساتير و في القانوف الدولي طبقا لمبدأ حؽ الشعوب في تقرير 

 .2مصيرها
تبدو متشابزة في طبيعة الحدوث و في عم  هذا األساس فإننا نجد أف الثورات العربية و إف كاف 

، و إف اخت ؼ النتاسج لـ يكف بذات الطبيعة في كؿ دولة مطالبزا، إال أنزا تختمؼ مف حيث تأثيرها حيث
 .3إنما يتوقؼ عم  مدى قوة و إرادة الشعب في فرض وجود  و إقرار مصير 

لبنية الدولة التسمطية في العالـ لقد شكمت هذ  الثورات العربية الداعية لمتغيير السياسي زعزعة و 
العربي مما ساعد في سقوط بعض األنظمة العربية، لذلؾ شكؿ المجتمر المدني قوة مركزية كاف لزا الدور 

حيث تجسدت أهـ ااثار المترتبة عف اندالع ، 4يير السياسي في المنطقة العربيةالفعاؿ في إحداث التغ
رأس السمطة بزا، و إف لـ تتغير أنظمتزا بالكامؿ و بغض  الثورات في بعض الدوؿ العربية في تغيير

يمكف قوؿ بأف هذ  الثورات قد شكمت السبيؿ ألجؿ التمزيد لتقرير قواعد العدالة  ،النظر عف أسباب ذلؾ
 .5االنتقالية ضد رؤساء الدوؿ

   د مف هذا المنطؽ نجد أف الحصانة الممنوحة لرؤساء الدوؿ بموجب التشريعات الوطنية ال تمت
و ال تنطبؽ عم  حاالت الثورات العربية، ذلؾ ألف هذ  الثورات تعد استخداما لحؽ الشعوب في تقرير  

                                                             

 . 1884 – 1883ص السابؽ، ثاسر مطمؽ عياصرة، المرجر   1

  toun.net-law عم  الموقر :  ،30/12/2014 بتاريا  نبيؿ لي ، حصانة الرؤساء أماـ المحكمة الجناسية الدولية، مقاؿ منشور 2 

 إف الشعوب العربية في أعقاب الربير العربي هي ليست نفس الشعوب قبؿ أف تسقط األنظمة الديكتاتورية، فزي ااف تممؾ القدرة    3
و الحرية في تقرير مصيرها بغض النظر عف العنؼ الذي يمكف أف يصاحب مثؿ هذا التحوؿ، أو الفترة التي سيستغرقزا كؿ بمد أف 

 نقطة توازن . يصؿ إل 
   2015ماي  09 :بتاريا  مقاؿ منشورياؽ الربير العربي و الديمقراطية أحمد محمد، الثورات العربية في س -
     www.jadaliyya.comعم  الموقر:  

لقد نجحت الثورات العربية في إسقاط أنظمة الحكـ في كؿ مف تونس و مصر و ليبيا و اليمف، هذا الوضر سيؤدي إل  خمؽ   4
 ع قات دولية جديدة لزذ  البمداف مر دوؿ أخرى في المجاؿ اإلقميمي أو مر الدوؿ الغربية.

  www.marefa.orgأحمد محمد نت، الربير العربي، مقاؿ منشور عم  الموقر :  -

تامر موافي، اإلف ت مف العقاب )عف العدالة االنتقالية الغاسبة في تونس و مصر و ليبيا و اليمف(، الشبكة العربية لمعمومات   5
  www.anhri.net، بحث منشور عم  الموقر: 2013حقوؽ اإلنساف، الطبعة األول  ، القاهرة، مصر، نوفمبر 

http://www.jadaliyya.com/
http://www.marefa.org/
http://www.anhri.net/
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و لحقزا الدستوري، لذلؾ ال يجوز استخداـ القوة ضدها، ألف ذلؾ يشكؿ جريمة تصؿ إل  حد  مصيرها
     عزد تقديس الحكاـ  تز اناعتبارها جريمة دولية إذا كانت عم  نطاؽ واسر، مما يمـز المتابعة، فمقد 

 .1و وضعزـ فوؽ القانوف، فالكؿ ااف أصبح يخضر لممساسمة القضاسية
   أو االنق ب في خمر الحاكـ و اإلطاحة ب ، فإن  يفقد صفت  الرسمية كرسيس لمدولة –فإذا نجحت الثورة 

مقابؿ تبق  الواؿ صفت ، لكف بو تزوؿ عن  حصانت  و امتيازات  الدولية بالنسبة لألفعاؿ التي يأتيزا بعد ز 
حصانة الحاكـ المخموع قاسمة بالنسبة لألفعاؿ التي وقعت من  أثناء الحكـ، إذ يتمتر بزا في مواجزة الدوؿ 
األجنبية، ف  يجوز لزا أف تحاكم  عنزا، كما ال يخضر لمقضاء الدولي الجناسي عم  شرط أف ال تشكؿ 

 الحصانة المحاكمة عنزا.أفعال  جراسـ دولية، إذ ال تحجب 
فإف هذا  -و فيما تعمؽ بالحصانة الداخمية الممنوحة لرسيس حسب المقتضيات الدستورية –أما داخؿ دولت  

شأف داخمي يرجر بصدد  إل  دستور كؿ دولة و قانونزا الداخمي، و إف كاف الغالب يقرر بمنح  حصانة 
ك  لمحكـ، إال في حالة توجي  االتزاـ بارتكاب جريمة كاممة عف أفعال  و تصرفات  ف  يحاسب عنزا بعد تر 

 .2الخيانة العظم  فزذ  مستثناة مف الحصانة، و يجوز محاكمت  عنزا بموجب إجراءات خاصة
بناء عمي  تعتبر الثورة بمثابة آلية واقعية ألجؿ تحقيؽ العزؿ السياسي لرؤساء الدوؿ تمزيدا 

العزؿ السياسي مرتبط جذريا بمحاكمات النظاـ السابؽ، فأهداؼ لممتابعة أماـ القضاء الوطني، ذلؾ أف 
العزؿ ليست فقط تطزير المؤسسات مف بقايا البنية البيروقراطية التي كاف يستند عميزا النظاـ السابؽ في 

       و تجريد العناصر التابعة ل  مف الشرعية و ضماف استبعادها مف العممية السياسية الوطنية  أفعال 
يجب النظر إل  العزؿ السياسي في نظرة أوسر و أشمؿ كوسيمة لعقاب األفراد عم  الخمؿ  و لكف

  .3السياسي الذي تسببوا في ، باإلضافة إل  أف العزؿ السياسي يكفؿ توفير قدر مف العدالة لمضحايا
تقـو المعايير الدولية عم  حقيقة مفادها أف الدوؿ التي عانت مف نظـ استبدادية يجب أف و 

يعقب زواؿ تمؾ النظـ األخذ بمبادئ العدالة االنتقالية، التي تنبي أساسا عم  توثيؽ انتزاكات حقوؽ 
اإلنساف و محاسبة المسؤوليف عنزا و معرفة حقيقتزا، و إص ح مؤسسات الدولة، و إعادة هيكمة مف 

 .4المجتمر المختمفة تورط منزا في ارتكاب الجراسـ و التجاوزات وصوال إل  تحقيؽ المصالحة بيف أطياؼ

                                                             
عم  الموقر  ،20/10/2012بتاريا  سيد مصطف  أحمد أبو الخير، هؿ لرؤساء الدوؿ حصانة ضد المحاكمة؟ مقاؿ منشور  1

  www.pal.monitor.orgالرسمي لمجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف )راصد( 

الطبعة األول   حسيف حنفي عمر، حصانات الحكاـ و محاكمتزـ عف جراسـ الحرب و العدواف و اإلبادة و الجراسـ ضد اإلنسانية،  2
 .71، ص 2006، مصر دار النزضة العربية،

         عم  محمد السيد سعيد، عف العدالة االنتقاسية و العزؿ السياسي، مركز القاهرة لدرسات حقوؽ اإلنساف، بحث منشور   3
  https://cihrs.org: الموقر 

أفريؿ  مصر، ، مؤسسة األهراـ، القاهرة،54العدد  ،عادؿ ماجد، تحديات تطبيؽ العدالة االنتقالية في مصر، مجمة الديمقراطية  4
 .14، ص 2014

http://www.pal.monitor.org/
https://cihrs.org/
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فالعدالة االنتقالية تتعمؽ بمفزـو تكييؼ العدالة عم  النحو الذي ي ءـ مجتمعات تخوض مرحمة 
دثت هذ  مف التحوؿ أو مرحمة انتقالية و عم  أعقاب فترة مف تفشي انتزاكات حقوؽ اإلنساف، سواء ح

ـو العدالة االنتقالية بيف مفزوميف هما ، و بعبارة أخرى يربط مفزالتحوالت فجأة أو عم  مدى عقود طويمة
   .1العدالة و االنتقاؿ، بحيث يعني تحقيؽ العدالة أثناء المرحمة االنتقالية التي تمر بزا دولة مف الدوؿ

عم  ذلؾ فإف لمعدالة االنتقالية ع قة واضحة و متميزة مر حقوؽ اإلنساف، إذ أصبحت الع قة 
نساف ع قة تكاممية، و ال يمكف أف تكوف هناؾ عدالة انتقالية بدوف بيف العدالة االنتقالية و حقوؽ اإل

 .2الحفاظ عم  حقوؽ اإلنساف ، كما أف الحفاظ عم  حقوؽ اإلنساف يعزز مف نجاح العدالة االنتقالية
إف مفاهيـ العدالة االنتقالية تعتبر ضرورة ممحة لمبمداف و الشعوب التي شزدت تغييرا و تحوي  

السياسي و االقتصادي و االجتماعي، فميست العدالة االنتقالية نوعا خاصا مف العدالة، إنما  جذريا ألمنزا
مقاربة لتحقيؽ العدالة في فترات االنتقاؿ مف النزاع أو قمر الدولة، و مف خ ؿ محاولة تحقيؽ المحاسبة 

ر الثقة المدنية، و تقوي و التعويض عف الضحايا، تقدـ العدالة االنتقالية اعترافا بحقوؽ الضحايا و تشج
 .3سيادة القانوف و الديمقراطية

و لكف الواقر شيء  ،فمفزـو العدالة االنتقالية نظريا يحض عم  تحقيؽ سياسات الحؽ و العدؿ
أخر تماما يحكم  موازيف القوى المادية داسما و أبدا، ف  يعني إصدار و المراسيـ و ال إنشاء لجاف 

تمي المناصب العميا في الدولة، خص إذا كاف المتسبب في الجريمة بعاء ، باألالتحقيؽ أف يناؿ الجاني جز 
   .4حيث يمكف أف يتحوؿ المجني عمي  إل  مجـر يستحؽ العقاب

ضمف هذا المعن  تبرز إشكالية التوفيؽ في هذ  المرحمة االنتقالية عم  صعيد مساءلة نظاـ الحكـ السابؽ 
 .5ثورية، ربما يبدو مثؿ هذا التوفيؽ صعبا لكن  ليس مستحي بيف العدالة الجزاسية و العدالة ال

                                                             
     مجمة جيؿ العمـو اإلنسانية  ، العدد الثالث التحديات،ليبيا، دراسة في االيات و سار العدالة االنتقالية في زردومي ع ء الديف، م  1

  https://platform.almanhal.comعم  الموقر:  2016فيفري  14بتاريا منشور البحث العممي، مقاؿجيؿ  و االجتماعية، مركز

مجمة كمية القانوف و العمـو القانونية  ،دراسة قانونية ،عامر حادي عبد اهلل الجبوري، العدالة االنتقالية  -مي إياد يونس محمد الصق  2
 .292، ص 2016و السياسية، العدد الخامس، جامعة الموصؿ، 

اإلنساني إال أنزا تندرج ضمف دراسات حقوؽ رغـ مف تداخؿ العدالة االنتقالية مر العمـو السياسية فض  عف القانوف الدولي ب -
 اإلنساف.

    المركز العربي لمدراسات د.ط، عامر حادي عبد اهلل الجبوري، العدالة االنتقالية و دور أجززة األمـ المتحدة في إرساء مناهجزا، -
 . 342، ص 2018و البحوث العممية ، القاهرة، مصر 

 .2016أفريؿ  2بتاريا  مقاؿ منشور ،ية و المصالحة المجتمعيةأسامة رشدي ، مصر، العدالة االنتقال  3

   eg.org-https://eipusعم  الموقر :  

 2015أفريؿ  19بتاريا :  محمد الديب، العدالة االنتقالية و المصالحة الوطنية، بيف المفزـو النظري و الواقر العممي، مقاؿ منشور  4
 .  www.masralarabia.comعم  الموقر: 

ماي  8روت ، بتاريا سميماف عبد المنعـ ، العدالة االنتقالية )حمقة نقاشية(، عقدت بمقر مركز دراسات الوحدة العربية في بي  5
  www.caus.org./bمقاؿ منشور عم  الموقر : ، 158، ص 2013

https://platform.almanhal.com/
https://eipus-eg.org/
http://www.masralarabia.com/
http://www.caus.org./b
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  ضرورة تحقيق العدالة الجزائية ضد جرائم النظام السابق -9
تبرز العدالة االنتقالية كمجاؿ ممارسة غالبا ما تكوف أهداف  متضاربة، حيث تطرح الصعوبة 

ما يطالب الضحايا في المجتمعات الخارجة إلعطاء األولوية لألهداؼ القصيرة و الطويمة األمد، إذ غالبا 
حديثا مف صراع عنيؼ بعدالة انتقامية سريعة، بؿ يتوقعونزا بالمجوء إل  المحاكـ المختصة، بينما تعطي 

قيؽ الجزات السياسية الداخمية و الخارجية األولوية ل ستقرار، و غالبا عم  حساب العدالة، مف أجؿ تح
 .1العتبارات نموذجية عند الحديث عف الس ـ مقابؿ العدالةاس ـ طويؿ األمد، و تعد هذ  

     حيث تكمف إشكاليات تطبيؽ العدالة االنتقالية في التعارض بيف الرغبة في تحقيؽ الزدوء بعد الحرب
و متطمبات محاكمة منتزكي حقوؽ اإلنساف، و الحاجة إل  إرساء قواعد ذات مصداقية لمحاكمة عف 

 .2قابؿ القيود عم  عمؿ النظاـ العقابي و الجناسي و القانوف الدوليانتزاكات الماضي في م
عم  ذلؾ فإف المصالحة الوطنية المرجوة مف تطبيؽ آليات العدالة االنتقالية يجب أف تقـو أساسا 
عم  مسارات حقوقية و عدلية حيث تختمؼ عف المصالحة السياسية، فالعدالة االنتقالية ال تعني إط قا 

مرتكبي الجراسـ الجسيمة، ألف مفزـو المحاسبة يعد أهـ دعاسـ العدالة االنتقالية وفقا  التصالح مر
 .3و التي تقـو عم  مبدأ عدـ اإلف ت مف العقاب ،ل تجاهات الدولية الحديثة

فتحقيؽ أي انتقاؿ ديمقراطي لف يكتمؿ ما لـ تتـ معالجة ممفات الماضي فيما يتعمؽ باالنتزاكات، عم  أف 
ـ عم  الثأر و االنتقاـ، و لكف يجب الوصوؿ إل  حؿ وسط بيف الحاكـ و المحكـو )بيف مرتكب ال تقو 

 .4ألجؿ بناء نظاـ قوام  احتراـ حقوؽ اإلنساف ، و الديمقراطية و سيادة القانوف ،االنتزاكات و ضحايا (

                                                             
ة ، مقاؿ رية، منشورات مركز بروكنجز، الدوحنز  أبو الدهب، سياسات العدالة االنتقالية في السياقات السمطوية: الحالة المص  1

   https://www.Brookings.eduعم  الموقر: ،  2017أكتوبر  19بتاريا : الخميس  منشور
 ال مزما عم  تطبيؽ المصالحة الوطنية دوف استكماؿ أركاف العدالة االنتقالية.اتمثؿ التجربة الجزاسرية في تطبيؽ العدالة االنتقالية مثو 
 . 2014-11-28بتاريا :  ، مقاؿ منشورالحوار المتمدفتحوؿ الديمقراطي، عمي مزدي، العدالة االنتقالية الطريؽ األمثؿ لم -
   www.m.ahewar.orgعم  الموقر :  

حيث شزدت الجزاسر محاولة جدية نحو العدالة االنتقالية و إف تـ إجزاضزا بفعؿ تجاهمزا، في ظؿ إصدار قانوف الوساـ المدني 
 ( مف خ ؿ تكريس سياسة ال عقاب.2005المصالحة ) و كذلؾ قانوف ،(1999)
مركز دراسات حقوؽ اإلنساف و الديمقراطية، مركز  ،الحبيب بكوش، العدالة االنتقالية و التحوؿ الديمقراطي في المنطقة العربية -

  www.ceahd.orgمنشور عم  الموقر :   2010أوت  18الرباط،  ،الكواكبي لمتحوالت الديمقراطية

بوبكر صبرينة ، تطبيؽ العدالة االنتقالية بيف المساءلة و المصالحة، المجمة الجزاسرية لمدراسات السياسية، العدد الثاني، المدرسة   2
 .106، ص 2014الوطنية العميا لمعمـو السياسية، الجزاسر، 

، مجمة شؤوف عربية، األمانة فبراير في ليبيا 17اعي بعد ثورة عبد الحفيظ الشيا، مسار المصالحة الوطنية و السمـ االجتم محمد  3
  www.arabaffairsonline.org، مقاؿ منشور: 68، ص 2018العامة لجامعة الدوؿ العربية، 

 .28/03/2012بتاريا :  ، العدالة االنتقالية، المرصد التونسي الستق ؿ القضاء مقاؿ منشورسي بمي  عبا  4

          https://fr.skideshare.netعم  الموقر:   

https://www.brookings.edu/
http://www.m.ahewar.org/
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 –أو إضعاؼ  –لكف تحقيؽ العدالة االنتقالية ليس باألمر السزؿ السيما في ظؿ مجتمر تـ إقصاء 
مؤسسات  عم  مدى سنوات مف القزر السياسي، لذا يستمـز األمر عدة متطمبات أهمزا إنشاء محكمة 

متخصصة لممعاقبة عف جراسـ النظاـ السابؽ، و مف المفترض أف تحظ  تمؾ المحكمة بخصوصية بالغة 
لحصانات، إذ يجب أف سواء عم  مستوى التشكيؿ أو االختصاص أو اإلجراءات األمر الذي يتطمب رفر ا

    ينص القانوف عم  استبعاد الحصانات التي ترتبط بالصفة الرسمية لمشخص في إطار القانوف الوطني
 .1و ذلؾ حت  ال تشكؿ عاسقا يحوؿ دوف ممارسة المحكمة الختصاصاتزا

حيث تعد المحاسبة عف انتزاكات حقوؽ اإلنساف و اتخاذ اإلجراءات الجزاسية في حؽ مرتكبيزا 
، مر ذلؾ توضح التجارب الدولية بأف هذا االلتزاـ يبق  معتمدا بشكؿ أو بتخر عم  توافر الدولة مسؤولية

اإلرادة السياسية، و األولويات المحددة في سياؽ البناء الديمقراطي و مدى توافر المؤه ت ال زمة 
 .2دوؿ في عدة تجارب دوليةالضط ع القضاء بدور كام  و بتجرد، و هذا يفسر التبايف في أولويات ال

في هذا الشأف تعد تونس مف أكثر الدوؿ العربية تقد ما بصفة عامة في إجراءات العدالة 
ة إل  غاية إص ح ذاتية مف حيث أنزا مشت بخط  ثابت االنتقالية، فتجربة التونسية لزا خصوصية

        وزارة حقوؽ اإلنساف فقد أسندت ممؼ حقوؽ اإلنساف إل  وزارة متخصصة تتمثؿ في  ،3المؤسسات
و العدالة االنتقالية، كما أنشست آلية خاصة لتعويض الضحايا و تأهيمزـ، و تـ تشكيؿ لجنة فنية لإلشراؼ 

عم  الحوار الوطني حوؿ العدالة االنتقالية، و كؿ ذلؾ يتزامف مر ما تـ إجراس  مف محاكمات جزاسية 
  .4لرموز النظاـ السابؽ
بة العدالة االنتقالية التونسية بإطار قانوني ال مثيؿ ل  مقارنة بمجاف الحقيقة األخرى عم  ذلؾ تتمتر تجر 

و إص ح  ،و المصالحة الوطنية ،حيث أن  يكتسي سابقة إقميمية و عربية نحو ترسيا و تعزيز الوحدة
 .5في ظؿ النظاـ االستبدادي السابؽ بعد محاربة الفساد ،المؤسساتي
و ذلؾ عم  الرغـ مف  ،ة التونسية تقدما كبيرا فيما تعمؽ بالمحاكمات الجزاسيةلـ تحقؽ التجربمر ذلؾ 

صدور العديد مف أحكاـ بالسجف في حؽ رموز النظاـ السابؽ، بما فيزـ الرسيس السابؽ زيف العابديف بف 

                                                             
 محمد السيد سعيد، المرجر السابؽ.  1

الحبيب بمكوش، العدالة االنتقالية في السياقات العربية: المفاهيـ و االيات، المبحث األوؿ، المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف، ص   2
  www.aohr.net، بحث منشور عم  الموقر : 42

بإصدار قانوف أساسي  "زيف العابديف بف عمي" ابؽ في عزد الرسيس فمقد تـ تتويج مطالب الشعب التونسي بعد إسقاط النظاـ الس  3
 المتعمؽ بإرساء العدالة االنتقالية. 2013لسنة  53عدد 

 السياسية و القانوف، العدد األوؿنواؿ لصمج، قانوف العدالة االنتقالية في تونس بيف استسصاؿ النظاـ و استقطاب  ، مجمة العموـ  -
   .  https://democraticac.de. متوفر عم  الموقر:  4 – 3، ص 2017بي، بارليف، ألمانيا، فيفري يمقراطي العر المركز الد

 عمي مزدي، المرجر السابؽ.  4

    جعبوط المصطف ، تجربة العدالة االنتقالية في تونس ما بعد الربير العربي، قراءة في مسار األنظمة القانونية لزيأة الحقيقية بو   5 
 .35، ص 2018، 26، العدد الكرامة، مجمة جيؿ حقوؽ اإلنساف و

http://www.aohr.net/
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عمي، السيما و أنزا واجزت تحديا كبير فيما يتعمؽ بتطبيؽ قانوف العزؿ السياسي كأحد أسس تطبيؽ 
 .1لعدالة االنتقالية و المعروؼ بقانوف تحصيف الثورة نتيجة الجدؿ بيف مختمؼ القوى السياسية التونسيةا

 االجتماعييا ألمنزا السياسي و االقتصادي و ضمف نفس النزج شزدت مصر تغير و تحوال جذر 
نذ الثورة التي أدت لضماف هذ  التجربة الوليدة م ،معدالة االنتقاليةو غير  كانت الحاجة ممحة للكؿ ذلؾ 

ليتـ بعد ذلؾ التأكيد عم  ضرورة تحقيؽ العدالة  ،2011الرسيس حسني مبارؾ في فيفري إل  اإلطاحة ب
بمف فيزـ مبارؾ و عدد  –الجزاسية ضد جراسـ النظاـ السابؽ، حيث أحيؿ قادة سياسيوف رفيعو المستوى 

ياسي، و كذلؾ قتؿ المتظاهريف األبرياء خ ؿ إل  المحاكـ بتزـ شممت الفساد المالي و الس –مف الوزراء 
 .2الثورة، مر ذلؾ أفضت هذ  المحاكمات إل  براءة المتزميف

في مواجزة المحاكمات الصورية التي قضت ببراءة كبار المسؤوليف السياسييف بما فيزـ حسني مبارؾ فيما 
إع نا  21/11/2012في  تعمؽ بجراسـ قتؿ المتظاهريف و جراسـ العنؼ األخرى، أصدر الرسيس مرسي

    دستوريا جديد يقضي بإعادة محاكمة رموز النظاـ السابؽ، كما حصف في  الجمعية التأسيسية لمدستور
و منح لنفس  حؽ اتخاذ أي إجراءات و تدابير تجا  أي خطر يزدد الوحدة الوطنية، أو يعوؽ مؤسسات 

  .3ةو ذلؾ ألجؿ استكماؿ أهداؼ الثور  ،الدولة عف أداء دورها
بعد ذلؾ تعثرت عممية العدالة االنتقالية مف جديد ليس فقط بسبب البيسة السياسية المستقطبة التي تمة 

اإلطاحة بمرسي، لكف أيضا لجسامة االنتزاكات التي ارتكبتزا الحكومة الجديدة في ظؿ العنؼ الذي ترعا  
ة كمسألة ذات أهمية قصوى و ألجؿ الدولة، و الذي جسد ذروت  في أحداث رابعة، و التي أبرزت المساءل

  .4سي إل  تمرير عدد مف القوانيف القمعيةد الرسيس المصري عبد الفتاح السيتضييؽ نطاقزا عم
فمطالما واج  استق ؿ القضاء في مصر تحديا بسبب سيطرة السمطة التنفيذية عمي ، و في ذلؾ وسر نظاـ 

كبير، األمر الذي يؤكد وجزة النظر القاسمة بأف النظاـ المحاكـ الموازي الذي يدير  الجيش نطاق  إل  حد 
     .5المدعـو مف الجيش ال يقبؿ المعارضة السياسية السممية

                                                             
 مصر(   –عربي، دراسة مقارنة )تونس ـ المحمد رضا الطيار، أثر قياـ الثورات العربية عم  تغير األنظمة السياسية في العال  1

 .151 – 150، ص 2016، ، المكتب العربي لممعارؼ، مصرالطبعة األول  

 نز  أبو الدهب، المرجر السابؽ.  2

التغيرات الدستورية و االنتخابات ، الطبعة  –دراسة مقارنة  -اف، مصر بيف عزديف مرسي و السيسيربير الدن –باسـ القاسـ   3
 .40- 39ص  ،2016سات و االستشارات، بيروت، لبناف،مركز الزيتونة لمدرا ،األول 

حيث شنت الحكومة حممة عم  المنظمات غير حكومية المستقمة، بدء مف قانوف منظـ يمنح الحكومة الحؽ في حؿ أي مجموعة   4
ة الدولة ضد المعارضة عف طريؽ فرض تزدد الوحدة الوطنية، و في السياؽ ذات  جاء قانوف مكافحة اإلرهاب الجديد ليحكـ قبض
 غرامات خيالية ، عم  الصحفييف الذيف ال يتقيدوف بالرواية الرسمية بشأف عمميات الحكومة.

 العدالة االنتقالية في مصر : رؤية أحبطزا القمر و االستقطاب، المركز الدولي لمعدالة االنتقالية، السنة الخامسة عشر.
    www.ictj.orgعم  الموقر :  27/09/0152مقاؿ منشور بتاريا : 

 نز  أبو الدهب، المرجر السابؽ.  5
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و لعؿ هذا القصور في مسيرة العدالة االنتقالية كاف سببا الستمرار سمسة انتزاكات حقوؽ اإلنساف لينتقؿ 
  .1في احتواء ظاهرة العنؼ المتجددإرثزا مف نظاـ آخر، و بذلؾ فشمت العدالة االنتقالية 

 قؽ العدالة بمعزؿ عف تدابير أخرىبناء عمي  فإف الم حقات القضاسية وحدها ال يمكنزا أف تح
فالطبيعة الواسعة النطاؽ لزذ  الجراسـ تظزر أن  غالبا ما يتعذر معالجة هذ  األخيرة مف خ ؿ نظاـ 

اهـ تطبيؽ مف العقاب، و بالتالي يمكف أف يس ة اإلف تالعدالة الجزاسية العادي، األمر الذي يولد ثغر 
و البحث  إص ح المؤسسات ،الضرر سية إل  جانب مبادرات أخرى مثؿ جبراستراتيجيات الم حقة القضا

  .2عف الحقيقة في منر اإلف ت مف العقاب
       رؤية تكامميةف  تعمؿ آليات العدالة االنتقالية بصورة منفصمة عف بعضزا البعض، بؿ تعمؿ وفؽ 

و تركز عم  تركة جراسـ حقوؽ اإلنساف السابقة الماضية لموصوؿ إل  أهداؼ شمولية متوازنة، و ال يمكف 
 .3و تغير جدري لسمطة الحكـ مف حكـ تسمطي إل  حكـ ديمقراطي ،تحقيقزا مف دوف تنمية شاممة

بخصوصية ذاتية تجعمزا  تنفرد لعراؽتجربة العدالة االنتقالية في افي السياؽ ذات  يمكف القوؿ بأف 
  مف ظؿ االحت ؿ األمريكي، و ما أفرز  تختمؼ عف تجارب الدوؿ السابقة، نظرا النط ؽ المسار في

، فبحجة االنتقاؿ إل  الديمقراطية بعد 4فوض  خمقت مناخا عاما يكرس ثقافة االنتقاـ و تصفية الحسابات
  ؿ ألجؿ إسقاط النظاـ السابؽ.الحكـ الديكتاتوري تـ المجوء إل  االحت 

ثانيا : أثر الغزو أو االحتالل عمى الوضع القانوني لرئيس الدولة المخموع )قضية الرئيس العراقي صدام 
 حسين(

ظمت هات  األخيرة ، 2003أفريؿ  09لؼ بسقوط بغداد في بعد احت ؿ العراؽ مف قبؿ قوات التحا
بدعوى محاكمتزـ عف الجراسـ  ،حددتزـ السمطات األمريكية تطارد الرسيس العراقي و رموز نظام  المذيف

التي ارتكبوها في حؽ الشعب العراقي و بعض الدوؿ المجاورة، و استطاعت بالفعؿ القبض عم  الرسيس 
    .5تمزيد محاكمت  أماـ المحكمة الجناسية العراقية العميا ،2003العراقي في ديسمبر 

                                                             
 .15عادؿ ماجد، المرجر السابؽ، ص   1

 .107بوبكر صبرينة، المرجر السابؽ، ص   2

و البحوث  عامر حادي عبد اهلل الجبوري، العدالة االنتقالية و دور أجززة األمـ المتحدة في إرساء مناهجزا، المركز العربي لمدراسات  3
 .342، ص 2017، العممية، القاهرة، مصر

السياقات العربية، المنظمة العربية  حيف يتحوؿ المجـر إل  ضحية، العدالة االنتقالية في ،سعد فتح اهلل، العدالة االنتقالية في العراؽ   4
   portal.aohr.netعم  الموقر  08/05/2014مقاؿ منشور بتاريا   ،129ص  ،لحقوؽ اإلنساف 

 .311 – 310أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ، ص   5
و الذي يعد القانوف الوحيد في العالـ الذي  -1998فحسب المادة الثالثة مف قانوف تحرير العراؽ الذي أصدرت  اإلدارة األمريكية عاـ 

عم  دعـ الجزود إلزاحة نظاـ ترتكز فإف سياسة الواليات المتحدة سوؼ  –أصدرت  دولة، و يقضي بتغير نظاـ الحكـ في دولة أخرى 
 صداـ حسيف مف السمطة في العراؽ و الستبداؿ ذلؾ النظاـ.

دراسات الوحدة العربية في بيروت بتاريا  الة االنتقالية )حمقة نقاشية( عقدت بمقر مركز، العدأحمد شوقي بنيوب –الحسيف شعباف  عبد
  www.caus.org/b، متوفرة عم  الموقر : 153، ص 2013ماي  8
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ي السابؽ صداـ حسيف عدة إشكاليات منزا ما يتعمؽ بشرعية ادعاء لقد أثارت محاكمة الرسيس العراقو 
، كما (1)صداـ حسيف بحصانت  كرسيس دولة، ألف الذي أزاح  عف منصب  عمؿ عدواني و احت ؿ 

 .(2)طرحت إشكالية مدى شرعية المحكمة الجناسية العراقية العميا 
 مدى جواز احتجاج صدام حسين بحصانتو كرئيس دولة -0

الحصانة الدولية الممنوحة لرؤساء الدوؿ مبرراتزا مف مقتضيات الوظيفية الدولية، إذ تربط  تستمد
بالوظيفة و تستزدؼ حمايتزا، و بالتالي فإنزا ال تستزدؼ حماية شخص معيف بالذات، و إنما تمنح 
  بغرض حماية منصب معيف، فإذا زاؿ هذا المنصب زالت حصانات  بأثر فوري أي يتجرد مف حصانات
مف يـو زواؿ منصب حكم ، أما التصرفات الصادرة عن  أثناء الحكـ فإنزا تبق  مشمولة بحصانة ف  

مف تمؾ  إال إذا كانت هذ  التصرفات تشكؿ جراسـ دولية فإف القانوف الدولي يجرد  ،يجوز محاكمت  بشأنزا
  .1الحصانات التي منح  إيا 

أي أن  ال يعترؼ بأي  ،خالؼ لمقانوف الدوليعم  الرغـ مف أف االحت ؿ هو عمؿ غير شرعي م
مكاسب إقميمية تترتب عن  و يعتبرها غير مشروعة، بؿ أف العدواف في حد ذات  هو جريمة دولية ، إال 

أن  بالرغـ مف كؿ ذلؾ فإف االحت ؿ إذا ما نجـ عن  إسقاط رسيس الدولة فإن  يترتب عف ذلؾ زواؿ 
القانوف الدولي، و تعتبر الدولة إقميـ محتؿ و تخضر لنظاـ قانوني  سمطات  و حصانات  المقررة ل  بموجب

  .2آخر
عم  ذلؾ فقد زالت الصفة الرسمية عف الرسيس العراقي صداـ حسيف منذ سقوط العاصمة العراقية بغداد 
أي منذ انزيار السمطة السياسية الحاكمة في العراؽ نتيجة االحت ؿ األمريكي، الوضر الذي ينتج عن  

 .3و تبعا لذلؾ سقوط حصانت  ،داف صداـ حسيف لسمطات فق
أو بما يتمتر  ،انط قا مف ذلؾ ال يجوز لصداـ حسيف االحتجاج بصفت  الرسمية كرسيس حالي أو سابؽ

مف حصانات دولية أو وطنية لمتممص مف المسؤولية الجزاسية عف الجراسـ الدولية، ذلؾ أف االعتداد   ب
لة االتزاـ بارتكاب جراسـ عادية، أما في حالة االتزاـ بارتكاب جراسـ دولية بالحصانات يكوف فقط في حا

كجراسـ اإلبادة و الجراسـ ضد اإلنسانية و جراسـ الحرب ف  يجدي معزا الدفر بالحصانة الدولية أو الزعـ 
 .4بالصفة الرسمية

قية العميا التي أنشأتزا إدارة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية العرا 15/3هذا ما أكدت عمي  المادة 
بغرض متابعة كبار المجرميف في ظؿ نظاـ الرسيس السابؽ "صداـ  ،الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية

ففا لمتزـ سببا معفيا مف العقاب أو مخو التي نصت بأن  "ال تعد الصفة الرسمية التي يحممزا ا ،حسيف"
                                                             

 .390اإلنسانية، المرجر السابؽ، ص ، حصانات الحكاـ و محاكمتزـ عف جراسـ الحرب و اإلبادة و الجراسـ ضد حسيف حنفي عمر  1

 .545 – 544، المرجر السابؽ، ص أيمف سيد محمد مصطف   2

 .302 – 301رخرور عبد اهلل، المرجر السابؽ، ص   3

 .390، ص نفس حسيف حنفي عمر، المرجر   4
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أو رسيسا أو عضو في قيادة الثورة أو رسيسا أو عضوا في مجمس لمعقوبة، سواء كاف المتزـ رسيسا لمدولة 
الوزراء أو عضوا في قيادة حرب البعثة، و ال يجوز االحتجاج بالحصانة لمتخمص مف المسؤولية عف 

 .1الجراسـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة"
بارتكاب مؽ عم  هذا األساس تمت متابعة الرسيس العراقي المخموع صداـ حسيف عف تزـ تتع

   2003أكتوبر  9لعراقية العميا في ، إذ انعقدت أوؿ جمسة لممحكمة الجناسية اجراسـ مف طبيعة دولية
حيث وج  لصداـ حسيف تزـ قتؿ و تعذيب و انتزاؾ حقوؽ اإلنساف في إطار األحداث التي جرت في 

 .2ـ1982بمدة الدجيؿ عاـ 
الحرب العراقية مر إيراف قاـ صداـ حسيف  في خضـ، و 1982تموز  8جاء في وقاسر القضية أن  بتاريا 

، و عقب مرور موكب  تعرض لمحاولة اغتياؿ و خ ؿ ،الدجيؿ التي يغمبزا الطابر الشيعيبزيارة لبمدة 
ذلؾ قامت قوات عسكرية بأمر مف صداـ حسيف، بعمميات مداهمة و اعتقاؿ و تفتيش واسعة النطاؽ في 

مف  1500كما تـ اعتقاؿ  ،مف سكاف البمدة بينزـ نساء و أطفاؿ 148البمدة قتؿ و أعدـ عم  إثرها 
  .3سكاف و نقمزـ إل  سجوف العاصمة بغداد حيث تعرضوا لكافة أنواع التعذيب حسب رواية الشزود

عم  ذلؾ اعتبر ادعاء المحكمة أف الرسيس و معاوني  ارتكبوا جراسـ إبادة ضد سكاف الدجيؿ، في 
ـ حسيف ما ذهبت إلي  المحكمة ، حيث دفر بأف هؤالء الذيف أعدموا و مواجزة ذلؾ عارض دفاع صدا

المتزميف بمحاولة االغتياؿ قد خضعوا لمحاكمة عادلة رعي فيزا الضمانات القانونية لممحاكمة بحسب 
و صدر ضدهـ أحكاـ قضاسية محايدة عف جراسـ ارتكبوها، فإف إصدار أحكاـ باإلعداـ ال  ،القانوف العراقي

و إنما يعد محاكمة عادية  اإلبادة لطاسفة أو فسة مف السكاف،حيث يتناف  توافر قصد  ،مةيعد جري
  .4ألشخاص متزميف بارتكاب جراسـ معينة

و بتالي ف  تثور مسؤولية الرسيس العراقي و أعوان  إال إذا كانت هذ  المحاكمات صورية خمت مف 
و هو ما ينبغي أف يثبت  االدعاء و ليس  –لعادلة و انتف  فيزا مبدأ المحاكمة ا ،الضمانات القانونية

 .5باعتبار  المكمؼ بإثبات التزـ –الدفاع 
مر ذلؾ فقد أجابت المحكمة عم  الدفوع و أعمنت إدانة الرسيس صداـ حسيف بتزـ القتؿ العمد و اإلبعاد 

  .20066نوفمبر  5و تـ الحكـ عمي  باإلعداـ شنقا حت  الموت بتاريا  ،القسري و التعذيب
                                                             

 .182كفاح مشعاف العنزي، المرجر السابؽ، ص   1
 .17عبد الجميؿ األسدي، المرجر السابؽ، ص  -

 .539أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص   2

  منشورات الحمبي الحقوقية ،، الطبعة األول هزت العالـ حساـ األحمد، محاكماتصيؿ أكثر حوؿ قضية الدجيؿ راجر : لمتف  3
 و ما بعدها.  206، ص 2009بيروت، لبناف، 

 .300رخرور عبد اهلل ، المرجر السابؽ، ص   4

 .391حصانات الحكاـ و محاكمتزـ عف جراسـ الحرب و اإلبادة و الجراسـ ضد اإلنسانية، المرجر السابؽ، ص حسيف حنفي عمر،  5

 .315هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ، ص   6
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إضافة إل  قضية الدجيؿ، تمت متابعة الرسيس العراقي السابؽ صداـ حسيف عف قضية أخرى تتمثؿ في 
قضية األنفاؿ، حيث حوكـ صداـ حسيف و ستة مف معاوني  في تمؾ القضية، و ذلؾ بتزمة ارتكابزـ جراسـ 

و التي  ،استزدفت األكراد ضد اإلنسانية و جراسـ حرب فض  عف جراسـ إبادة إباف الحممة العسكرية التي
، و قد تضمف االدعاء في القضية التي تـ استسنافزا بعد إعداـ 1988أطمؽ عميزا "حممة األنفاؿ" عاـ 

ألؼ شخص غالبيتزـ مف المدنييف راحوا ضحية الزجمات  180الرسيس السابؽ صداـ حسيف أف قرابة 
باإلضافة إل   القرى الكردية شمالي العراؽ،ات و التي استخدـ فيزا أسمحة كيماوية خ ؿ اجتياح البمد

 .1تدمير ث ثة آالؼ قرية و تزجير ااالؼ مف مساكنزـ ألجؿ إخماد مطالب األكراد باالنفصاؿ
و مثؿ هذ  الجراسـ ثابتة و واضحة حيث أف مسؤولية الرسيس العراقي مفترضة باعتبار  يسيطر 

أف يكوف عم  عمـ بالقصؼ باألسمحة الكيماوية سيطرة فعمية عم  السمطة في العراؽ، و كاف يفترض 
المحرمة دوليا، بؿ قد يكوف هو الذي قاـ بإصدار األوامر بزذا القصؼ، كما أف هذا العمـ يفترض حيث 

  .2لـ يتخذ أي إجراء عقابي ضد مرتكبي هذا الفعؿ الزمجي مف وجزة القانوف الدولي
حاكمة صداـ حسيف التي ال يبررها المطالب إف هذ  الجريمة الدولية كاف يجب البدء بزا عند م

غير المشروعة لألكراد باالنفصاؿ، فالمحافظة عم  وحدة الدولة و سيادتزا ال يكوف بإبادة الطواسؼ 
العرقية أو القومية، و إنما بدمجزا الديمقراطي في مجتمعزا و االعتراؼ لزا بحقوقزا كأقميات تحافظ عم  

مر ذلؾ فإف اإلسراع الغريب بتنفيذ حكـ اإلعداـ بحؽ الرسيس العراقي ، 3هويتزا الثقافية و الحضارية
السابؽ صداـ حسيف في قضية الدجيؿ دوف انتظار محاكمت  عف باقي جراسم  حاؿ دوف استمرار 

األمر الذي يطرح العديد مف االنتقادات المتعمقة بشرعية المحكمة الجناسية  ،4محاكمت  في هذ  القضية
 العراقية العميا.

  مدى شرعية المحكمة الجنائية العراقية العميا - 9
الصادر عف  2003لسنة  1تأسست المحكمة الجناسية العراقية المتخصصة بموجب القانوف رقـ 
سة مستقمة عف محاكـ مجالس مجمس الحكـ العراقي الذي كاف تحت سمطة االست ؼ الحاكـ، إذ شكمت هي

اإلبادة الجماعية و جراسـ الحرب و الجراسـ ضد اإلنسانية  و عدت المحكمة مختصة في جراسـ ،5القضاء
بما في ذلؾ الحرب ضد دولتي إيراف و الكويت، و تشمؿ هذ  الجراسـ أيضا تمؾ المرتكبة في ظؿ نظاـ 

 .6الحكـ السابؽ في حؽ الشعب العراقي بكؿ أطياف  سواء ارتكبت في فترة نزاعات مسمحة أو غير ذلؾ
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و هو التاريا  17/07/1968لممحكمة في الجراسـ التي وقعت في فترة ما بيف حدد االختصاص الزماني 
و الذي يمثؿ اليـو  2003الذي تول  في  حزب البعثة مقاليد الحكـ في العراؽ، و الفاتح مف شزر ماي 

سواء ارتكبت هذ  الجراسـ مف قبؿ عراقييف أو  ،الذي أعمف في  الرسيس األمريكي وقؼ العمميات العداسية
 1غير عراقييف مقيميف في العراؽ.

فض   ،يتضح مف استعراض االختصاص الموضوعي لممحكمة أن  ال يتضمف جريمة العدواف و
 .2و كذلؾ إجراءات سير المحاكمة أمامزا ،عم  وجود مسالب قانونية جسيمة شابت إنشاء هذ  المحكمة

ماي  22الصادر في  1483عم  قرار مجمس األمف رقـ  البعض بشرعية هذ  المحكمة بناءر فرغـ إقرا
 ف عودة االستقرار السياسي لمعراؽ، بحيث تكوف هذ  المحكمة تحت غطاء األمـ المتحدة إل  حي2003

جة مر ذلؾ يرى االتجا  الغالب بأف المحاكمة ال تستند إل  الشرعية، بؿ تعتبر جريمة في حد ذاتزا نتي
 .3بطريقة غير قانونية تـ تقديمزـ لممحاكمة ؿ بمد ذي سيادة، و احتجاز مسؤولي احت 

ألف محاكمة رؤساء الدوؿ ينبغي أال تتـ إال برغبة شعبية وطنية ، أو عف طريؽ قرار دولي يتخذ 
وؿ في وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة يصدر مف مجمس األمف، أما أف تتحكـ دولة بعينزا أو مجموعة مف الد

و هو ما يفرض قانوف الغاب في المجتمر الدولي، كما أف  ،مصير دولة أو رسيسزا فإف األمر غير مقبوؿ
 .4ذلؾ يتعارض مر سيادة و استق ؿ الدوؿ

المؤقتة لنورنمبورغ       كما أف المحكمة العراقية تشب  إل  حد كبير في إنشاءها المحاكـ الدولية
نتصرة و الغازية، بالنظر إل  الواقر العراقي منذ الغزو األمريكي، إذ حيث شكمتزا الدوؿ الم و طوكيو

و هي أحد أهـ مقومات أو أركاف الدولة الحديثة، لذلؾ  ،شزدت مؤسسات الدولة انزيارا تاما بفقدها السيادة
و عدـ السماح لمحاميف  مثؿ مصادرة حؽ الدفاع، فقد انتزكت المحكمة القواعد اإلجراسية المتبعة

  .5جواب الشزودباست
فالمحكمة العراقية التي أنشأها مجمس الحكـ االنتقالي التي ينسب تصرفزا إل  القوات المحتمة ال 

تستطير أف تحاكـ متزميف عراقييف بارتكاب جراسـ دولية الفتقادها الشرعية في تأسيسزا إال إذا أعيد 
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طة االخت ؿ تقتصر فقط عم  الحفاظ إنشاؤها مف جديد بمعرفة الحكومة العراقية الجديدة، حيث أف سم
  .1عم  النظاـ العاـ و الحياة

فض  عم  أف قانوف المحكمة يفتقد إل  الشفافية و المصداقية، ألن  موضوع مف قبؿ سمطة 
االحت ؿ ممثمة في الحاكـ األمريكي لمعراؽ وقتذاؾ "بوؿ بريمر"، و مف ثـ فما بني عم  باطؿ فزو 

   .2باطؿ
سة الدفاع في المحكمة إل  االعتراض عم  قانوف المحكمة الجناسية العراقة العميا باعتبارها هذا ما حدا بزي

خالفت مبدأ عدـ رجعية القوانيف الجزاسية، إذ أف المحكمة طبقت نصوص مستحدثة عم  وقاسر قديمة لـ 
  .3تحكمزا ، عم  اعتبار القانوف الحقا عم  ما حدث في قضية الدجيؿ

األساسي لممحكمة الجناسية العراقية العميا الكثير مف النقاش حوؿ تعارض  مر مبدأ  و قد أثار النظاـ
مف حيث أف الجراسـ محؿ المحاكمة لـ تكف مجرمة مف طرؼ المشرع العراقي وقت ارتكاب  ،الشرعية

الوقاسر، وفقا لمبدأ ال جريمة و ال عقوبة إال بنص ، حيث ال يمكف إدانة المتزميف بجراسـ لـ توجد أص  
 .4وقت ارتكابزا

م  الدعوى في القانوف كما يعاب عم  هذ  المحكمة أنزا انخرطت في البحث عف القواعد المطبقة ع
الوطني العراقي، و هذا غير مقبوؿ ألف األجدر عم  المحكمة هو تطبيؽ قواعد القانوف الدولي العاـ 

و القانوف الدولي الجناسي مف خ ؿ ما ورد في النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية  ،بصورة عامة
و هي القواعد التي تحكـ الجراسـ الدولية المتزـ بزا  الداسمة، و غير  مف االتفاقيات الدولية بصورة خاصة،

 .5صداـ حسيف كما أنزا تبيف القواعد اإلجراسية التي تنظـ سير المحاكمة
أما بالنسبة لإلشكالية المتعمقة بالدفر بحصانة رسيس الدولة المقررة ل  بموجب الدستور العراقي  
الدفر أوال قبؿ السير في إجراءات الدعوى  فإن  كاف يجب عم  المحكمة أف تفصؿ في هذا ،المؤقت

 .6و هو األمر الذي لـ تقـ ب  المحكمة ،الجزاسية بحؽ الرسيس العراقي السابؽ صداـ حسيف
فض  عم  أف الرسيس العراقي صداـ حسيف، يعتبر الرسيس الشرعي لمعراؽ في تمؾ الفترة، و هو يتمتر 

الدولي، و بالتالي ال يمكف مساءلت  أماـ أي محكمة وطنية  بحصانة وفقا لمدستور العراقي و قواعد القانوف
حيث كاف باإلمكاف  السابؽ ذكر ، 2002فيفري  14ية في وفقا لمقرار الصادر عف محكمة العدؿ الدول
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      متابعت  أماـ محكمة جناسية دولية تؤسس لزذا الغرض، ألف الزدؼ مف المحاكمة هو تحقيؽ العدالة
  .1أماـ محكمة تتمتر باالستق لية و الحيادو هذا لف يتحقؽ إال 

 ي و إزاء انزيار لنظاـ الدولة العراقي منذ الغزو األمريكي لزا و بالتالي انزيار نظامزا القضاس
و خاصة أن  بعد ث ث سنوات مف سيطرة  ،فإن  ال صحة لتشكيؿ محكمة عراقية لمحاكمة صداـ حسيف

و لـ تستقر أوضاع السمطة التي ما  ،الوطني العراقي سيرت  األول  القوات األجنبية المحتمة لـ يعد القضاء
زالت تعاني مف انزيار كامؿ في كافة المجاالت، و لذا فإف االختصاص بمعاقبة و محاكمة صداـ حسيف 

مف النظاـ  17عف جراسم  الدولية، إنما ينعقد لممحكمة الجناسية الدولية دوف غيرها، و ذلؾ وفقا لممادة 
 .2لممحكمة الجناسية الدولية األساسي

انط قا مما سبؽ عرض  يبدو لنا بصورة جمية أف القضاء الوطني ما زاؿ غير جاهر لمجابزة 
في ظؿ عدـ فعالية األنظمة القضاسية الوطنية  ،النظاـ التقميدي لمحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ
دت إل  إسقاط الصفة الرسمية عف رؤساء الدوؿ حت  و إف تمت المتابعة بناء عف رغبة شعبية وطنية أ

كما أف تفعيؿ المسؤولية  ،فإف غاية المساءلة الجزاسية تبق  مرهونة بضماف استق لية و حياد القضاء
الجناسية دولية لرؤساء الدوؿ يبق  مرتبط بمدى مشروعية و قانونية إجراءات المحاكمة أماـ القضاء 

نظرا إل  عجز األجززة القضاء الوطني عف تحقيؽ و المحاكمة العادلة، الوطني مف خ ؿ التقيد بضمانات 
االكتفاء الذاتي، مما يجعمزا خاضعة لإلرادة الدولية الموجزة بقانوف القوة و الذي يسيطر عمي  منطؽ 

 ممارسة القضاسية ضد رؤساء الدوؿ.الينعكس سمبا عم  فإف ذلؾ س ،المصالح المتبادلة بيف الدوؿ
التوجزات الحديثة عم  مستوى القانوف الدولي ظزر مبدأ االختصاص العالمي مف خ ؿ و تماشيا مر 

تحقيؽ التأقمـ بيف األجززة القضاسية الداخمية و متطمبات التضييؽ مف النظاـ القانوني الواسر لمحصانة 
مبدأ الحصانة و يبق  تحقؽ هذا األمر متوقؼ عم  إرادة الدوؿ في تقبؿ فكرة استبعاد  ،القضاسية الجزاسية

 القضاسية الجزاسية المطمقة لرؤساء الدوؿ أماـ القضاء األجنبي.
   الفرع الثاني : عدم استقرار الممارسة القضائية بشأن مجال إعمال مبدأ االختصاص العالمي

نظرا ألف قاعدة الحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة لرؤساء الدوؿ أصبحت ال تتماش  و المبادئ 
توجزت أجززة القضاء الداخمي في بعض  ،لمقانوف الدولي الرامية لوضر حد لإلف ت مف العقابالحديثة 

الدوؿ نحو االستجابة لمتطمبات تحقؽ تراجر الحصانة القضاسية الجزاسية بتكريس المسؤولية الجناسية 
   اسية الدولية لرؤساء الدوؿ، مف خ ؿ تطبيؽ مبدأ االختصاص العالمي في مواجزة الحصانة القض

 الجزاسية )أوال( .
إال أف القضاء الداخمي لـ  ،رغـ تعدد المتابعات القضاسية ضد رؤساء الدوؿ أماـ المحاكـ األجنبية

يستجب بقدر كبير لمتطمبات سياسة منر اإلف ت مف العقاب، بؿ قاـ بتكريس النظاـ التقميدي لحصانة 
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تتمثؿ في الحفاظ عم  حسف سير  ،اسية بحث رؤساء الدوؿ، و ذلؾ مراعاة العتبارات ذات طبيعة سي
 الع قات الدولية )ثانيا(.

  أوال : تطبيق مبدأ االختصاص العالمي في قضية الرئيس التشيمي السابق "أوقستو بينوشي"
الجزاسية المطمقة لرؤساء الدوؿ أماـ القضاء  ريس االستثناء عم  الحصانة القضاسيةلغرض تك

نية األجنبية في بعض المناسبات وفقا لمتصور الحديث لمحصانة القضاسية الوطني، سارت المحاكـ الوط
        الجزاسية لرؤساء الدوؿ، عف طريؽ الحد مف إط قزا كمما تعمؽ األمر بارتكاب جراسـ دولية خطيرة

 .و يظزر ذلؾ جميا مف خ ؿ قضية الرسيس الشيمي السابؽ "أوقستو بينوشي"
ألجؿ تنمية قواعد االختصاص الجناسي العالمي فقد أوجدت قضية بينوشي بيسة مناسبة نظرا لتعدد ف

، و مزد الطريؽ أماـ (1)طمبات التقديـ الصادرة ضد  بشكؿ ساهـ في تقرير مبدأ االختصاص العالمي 
اسـ دولية بشأف محاكمة األشخاص الذيف يرتكبوف جر  ،القاضي الوطني ألجؿ تطوير االجتزاد القضاسي
 .(2)وفقا لمتطمبات مبدأ الوالية القضاسية العالمية  ،دوف االعتداد بصفتزـ الرسمية و ال بحصاناتزـ

  تأكيد مبدأ االختصاص العالمي من خالل تعدد طمبات التسميم الصادرة ضد بينوشي -0
  توقير اتفاقية تعتبر متابعة الرسيس الشيمي السابؽ "أوقستو بينوشي" مف أهـ ااثار المترتبة عم

  روما المنشأة لممحكمة الجناسية الدولية، فبشكؿ يتسؽ مر مبادسزا أصبح لممحاكـ الداخمية الحؽ بم حقة
و محاسبة األشخاص مف المتورطيف بارتكاب جراسـ دولية تزز الضمير اإلنساني بغض النظر عف مكاف 

لؾ فقد قامت العديد مف الدوؿ األوربية بتبني ارتكاب الجريمة و زمانزا و جنسية مرتكبزا، و انسياقا مر ذ
مما مكنزا مف م حقة بعض الرؤساء و القادة  ،مبدأ االختصاص الجناسي العالمي في تشريعاتزا الوطنية

 .1دوف االكتراث بحصانتزـ
ترجر قضية بينوشي إل  التسعينات مف القرف العشريف، حيث كاف المذكور قد سبؽ و أف قاد 

        1973سبتمبر  11  الحكومة االشتراكية الشرعية برساسة سمفادور اليندي في انق ب عسكري عم
و تخمؿ هذا االنق ب إصدار  ألوامر بإجراء عممية تطزير واسعة ضد الحركات اليسارية شممت جراسـ قتؿ 

  .2و خطؼ و تعذيب
أي انتفاضة  ض لسياست ، و قمرفقد تميزت فترة تولي  لمحكـ بالتسمط و العنؼ ضد كؿ معار 

إذ شزدت هذ  المرحمة اختفاء العديد مف  ،1994حت  عاـ  1974و ذلؾ في الفترة مف  ضد ،
و تعرض العديد ألبشر أساليب التعذيب، كما تـ اغتياؿ ااالؼ مف األشخاص، كؿ هذ   ،األشخاص

 .3األعماؿ اإلجرامية تمت لغرض واحد هو إرساء السياسة الديكتاتورية لمجنراؿ بينوشي
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ففي أكتوبر قاـ بينوشي بتبني ما يعرؼ بسياسة قافمة الموت، حيث قامت وحدة عسكرية بالتجوؿ عبر كؿ 
جثة مف هؤالء الضحايا  19معارض يساريا، و لـ يتـ العثور إال عم   72مناطؽ شيمي و قتؿ أكثر مف 

عف الجراسـ االختفاء  و عم  ذلؾ يقدـ ممؼ قافمة الموت أكبر قدر مف األدلة التي تثبت مسؤولية بينوشي
  .1القسري التي ارتكبزا النظاـ العسكري

كما شزدت فترة حكـ بينوشي ما يعرؼ بعمميات كندور المتمثمة في جراسـ ارتكبت بالتنسيؽ بيف 
النظـ االستبدادية في مختمؼ دوؿ أمريكا الجنوبية، و التي أسفرت عف عمميات اختفاء قسري سواء في 

عم  ذلؾ فجراسـ ، 2لتمؾ األنظمة في الدوؿ المجاورةر سرية جماعية لممعارضيف معسكرات اعتقاؿ أو قبو 
إذ امتدت كذلؾ لتشمؿ العديد مف الطواسؼ األجنبية  ،نظاـ بينوشي لـ تقتصر فقط عم  أبناء شعب 

المستقرة في شيمي كالطاسفة اإلسبانية و البمجيكية و الدانماركية أو الطواسؼ التي تنتمي بأصوؿ عرقية 
 .3لزذ  الدوؿ

عم  ذلؾ فإف قضية بينوشي قد بدأت في الواقر منذ أواسؿ سنوات حكم  عندما شرع القيموف عم  
حقوؽ اإلنساف في رصد و توثيؽ حاالت التعذيب و القتؿ العمدي و اإلخفاء القسري، و عندما عادت 

أنجز  هؤالء مف البيانات  الديمقراطية إل  الشيمي تشكمت لجنة رسمية لتقص  الحقاسؽ، و استندت إل  ما
 .4حالة مف حاالت القتؿ و االختفاء 2000التفصيمية الخاصة التي تظزر ما يزيد عم  

غير أف سمطات هذ  المجنة كانت مغمولة، فبعد أف أصبح بينوشي عضو في مجمس الشيوخ لمدى الحياة 
 1978شامؿ في أفريؿ بترك  لمنصب كقاسد لمقوات المسمحة ، عمد إل  إصدار عفو  1998في مارس 

    .5لحماية أفراد الجيش المتزميف بانتزاكات حقوؽ اإلنساف
و بما أف الجنراؿ بينوشي قد صمـ لنفس  و لجنود  هيك  قانونيا يكفؿ لزـ اإلف ت مف العقاب 

ر لـ يبؽ أماـ المحاميف الموكميف لمدفاع عف الضحايا سوى استغ ؿ فرص  تواجد  بالخارج لرف ،في الشيمي
 .6التي تسمح بنظر تمؾ الدعاوى عم  بمبدأ االختصاص العالمي ،دعوى ضد  أماـ المحاكـ اإلسبانية

استجابة لذلؾ استغؿ القاضي اإلسباني "بالتزار غارزوف" فرصة تواجد بينوشي في بريطانيا إلصدار األمر 
أكتوبر بالقبض  18انيا في ، ثـ أصدر أمرا ث1998أكتوبر  16باإليقاؼ إل  السمطات البريطانية بتاريا 

عم  المتزـ و إيداع  الحبس تمزيدا لتسميم  بتزمة ارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية، اإلرهاب،، التعذيب 
اإلبادة و غيرها مف الجراسـ الدولية ، و لقد أسس ك  األمريف بناء عم  االختصاص العالمي، و بمقتض  
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ا قتموا و مف بينزـ مف فقد في الشيمي خ ؿ االختصاص الشخصي السمبي حيث هناؾ خمسوف إسباني
  .1رساسة بينوشي

فمقد تقدمت الحكومة اإلسبانية بطمب دولي بقصد تسميـ بينوشي، إال أف هذا األخير دفر أماـ السمطات 
و باعتبار  رسيس دولة سابؽ، و أف األعماؿ  ،2اسية بصفت  ناسبا مدى الحياةالرسمية بحصانت  الدبموم

   .3في تمؾ الفترة كانت تنفيذا لمزاـ عمم  الرسمي بوصف  رسيس دولةالمرتكبة من  
أعقب ذلؾ تقديـ العديد مف طمبات التسميـ الصادرة ضد بينوشي في دوؿ مختمفة استنادا إل  مبدأ 

االختصاص العالمي، و في ذلؾ تأكيد عم  إرساء أسس الوالية العالمية في مواجزة مرتكبي الجراسـ 
 ر اإلف ت مف العقاب.الدولية ألجؿ من

ضمف هذا النزج تقدمت سويسرا بطمب صريح ألجؿ تسميـ بينوشي مقابؿ منح األولوية لمطمب 
اإلسباني حسب ما أشارت إلي  الشرطة القضاسية، و يرتكز طمب التسميـ عم  مذكرة إلقاء القبض بعد 

و االختطاؼ في ظروؼ خطيرة، و اختفاء المعتقميف  ،إجراء التحقيؽ بشأف السجف غير الشرعي
  .4السويسرييف في السجوف الشيمية

في السويد قدـ شيميوف شكوى ضد بينوشي لدى الشرطة القضاسية، و ذلؾ بسبب قتؿ و تعذيب و 
و ذلؾ في  ،و اختطاؼ بعض األفراد مف عاس تزـ يطمبوف فيزا تسميم  إل  السمطات السويدية

ما طمب وزير العدؿ في إيطاليا "أرليؼ" مف وكيؿ الجمزورية في مي نو بفتح تحقيؽ ، ك26/10/1998
بعد الشكوى المقدمة مف قبؿ األشخاص الشيمييف المقيميف في  29/10/1998ضد بينوشي بتاريا 

 .5إيطاليا، و ذلؾ بسبب مجزرة التي وقعت بعد االنق ب العسكري في الشيمي بقيادة بينوشي
حركت فرنسا الدعوى القضاسية ضد بينوشي، و أصدرت أمرا دوليا بالقبض عمي   في اإلطار ذات 

  30/09/1998، و تـ ذلؾ بعد إحالة قضيتيف إل  محكمة االستسناؼ بفرنسا بتاريا 1998في نوفمبر 
، أما الثانية فتتمثؿ في قضية "هنري 1984" بالشيمي عاـ Stephanإذ تتعمؽ األول  بمقتؿ القديس "

  .6ابف السكرتيرة لمرسيس المخموع "سمفادور ألندي"روبيرت" 
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مجيكا ممف يحمموف جنسية دولة شيمي بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أماـ قاضي بكما تقدـ أشخاص ب
  .1مطالبيف بمحاكمة بينوشي أماـ المحاكـ البمجيكية ،التحقيؽ بمجيكا

لمتعذيب إباف االنق ب رضزـ ، و ذلؾ بسبب تعو في ألمانيا قدـ ضحايا بينوشي دعوى ضد 
، و طمبوا مف السمطات األلمانية متابعة القضية مف أجؿ محاكمة 1973العسكري في الشيمي عاـ 

بينوشي، و اعتبرت هذ  األخيرة أف الجراسـ المنسوبة إل  بينوشي ترتقي إل  الجراسـ ضد اإلنسانية، كما 
       الوزراء السابقيف في الحكومة الشيمية  قدمت الواليات المتحدة األمريكية طمبات تتعمؽ بمقتؿ بعض

 .2و السفير السابؽ في الواليات المتحدة األمريكية
بالتالي فإف جمير الدوؿ لديزا مصمحة مشتركة في معاقبة بينوشي، و في هذا الشأف أصدر 

 و يأذف ،يرفض بموجب  أية حصانة لبينوشي 1998نوفمبر  25مجمس الموردات اإلنجميزي قرار في 
  .3بتسميم  ألجؿ متابعت  عف جراسم  الدولية أماـ المحاكـ اإلسبانية استنادا إل  مبدأ االختصاص العالمي

استنادا إل  أف  ،في مواجزة ذلؾ عارضت شيمي هذا اإلجراء الذي قامت ب  السمطات البريطانية
، كما أف هذ  قيامزا بممارسة اختصاصزا القضاسي عم  مواطف شيمي يتعارض مر القانوف الدولي

اإلجراءات أثرت بشكؿ كبير و مباشر عم  الع قات بيف شيمي و بريطانيا، و عم  حؽ شيمي في تحولزا 
إل  الديمقراطية، و استندت أيضا إل  حصانة بينوشي وفقا لمقانوف الدولي كرسيس دولة سابؽ، و أف هذا 

كما دفعت كذلؾ بأف شيمي تعتبر المكاف  اإلجراء يتعارض مر مبدأ المساواة في السيادة بيف جمير الدوؿ،
عم  ذلؾ فإف هذا اإلجراء سوؼ يتعارض مر مبدأ عدـ التدخؿ في األعماؿ  ،األنسب لزذ  المحاكمة

  .4السيادية لمدوؿ
 تفعيل مبدأ االختصاص العالمي باستبعاد دفع بينوشي بالحصانة -9

      القانوف الداخمي و القانوف الدوليأثارت قضية بينوشي التساؤؿ بالنسبة لطبيعة الع قة بيف 
و حوؿ ما إذا كانت المحاكـ الداخمية لدولة أجنبية تمثؿ صيغة مقبولة لمحاكمة رؤساء الدوؿ السابقيف 

عم  جراسـ دولية ، أثارت كذلؾ مسألة كيفية ممارسة القضاء عبر اإلقميمي أو تسميـ المتزميف مف مرتكبي 
األحواؿ، اتفؽ القضاة المعنيوف في هذا الشأف عم  أف نصوص اتفاقية جراسـ ضد اإلنسانية، و في كؿ 

أي  –المماثمة لما ارتكب  بينوشي  –مناهضة التعذيب ال توفر لرؤساء الدوؿ مرتكبي الجراسـ الدولية 
 .5حصانة
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عم  هذا األساس قرر قضاة مجمس الموردات اإلنجميزي النظر مجددا في الدعوى، و بعد مداوالت دامت 
، حيث 1998نوفمبر  25يكرس القرار المؤرخ في  1999مارس  24ابة الشزريف، صدر قرار في قر 

اعتبر الموردات أن  ال يوجد مجاؿ لألخذ بحصانة بينوشي بمقتض  االتفاقية المناهضة لمتعذيب و غير  
نظمت إليزا ، و التي أ1984مف ضروب المعاممة، أو العقوبة القاسية، أو  ال إنسانية أو المزنية لسنة 

  ارتكب جراسـ الدوؿ الث ث المعنية )الشيمي، إسبانيا، و بريطانيا(، و من  استوجب تسميـ بينوشي ألن
  .1ال إنسانية و أعماؿ أخرىتعذيب و أعماال 

، و الذي نص عم  دنيةفزذا ما أكد  الحكـ الذي أصدر  القاضي "رونا لدبا رتؿ" في محكمة "ستريت" المن
، و يعتبر هذا األمر تكريسا لتفعيؿ الوالية ت التسميـ إل  إسبانيا بمضي قدماجراءاوجوب السماح إل

  .2القضاسية العالمية في قضايا المتعمقة بارتكاب جراسـ دولية خطيرة
و قد ذهب مجمس الموردات إل  أف الحصانة رسيس الدولة تنصرؼ إل  األعماؿ التي يؤديزا 

حيث أنزا أعماؿ تصطب  بالصفة الرسمية، و أنزا ال تحمؿ صفة  ،خ ؿ ممارست  لوظاسف  كرسيس لمدولة
الرسمية إال إذا كانت موافقة ألحكاـ القانوف الدولي، أما الجراسـ التي ارتكبزا بينوشي ف  يمكف وصفزا 

باألعماؿ الرسمية، و واقر األمر أف القوؿ بأف الحصانة تقؼ حاس  دوف م حقة و محاكمة رؤساء الدوؿ 
 .3الجراسـ الدولية هو أمر محؿ نظر لعدة أسباب مرتكبي

عف الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة السابؽ، إذ أف بصورة صريحة استثناء بذلؾ كرس مجمس 
 استمرار  في التمتر بزذ  الحصانة مرتبط بشرط عدـ تورط  في ارتكاب أفعاؿ تشكؿ جراسـ دولية خطيرة.

عوا في تناقض قانوني ظاهر، باعترافزـ في حيثيات القرار غير أف قضاة مجمس الموردات وق
بالحصانة القضاسية الجزاسية المطمقة لرسيس الدولة في وظيفة، حت  في حالة انتزاك  قواعد دولية آمرة 

تقض  بحظر ارتكاب جراسـ دولية خطيرة، و قد انتقد الكثير مف الفق  هذا الموقؼ، عم  أساس أن  كاف 
القوؿ بأف خرؽ القواعد اامرة ال يؤدي فقط إل  سقوط حصانة رسيس دولة سابؽ، بؿ عم  قضاة المجمس 

 ثار القانونية لقاعدة دولية آمرةتمتد آثارها حت  إل  رسيس دولة في وظيفة، إذ مف غير المعقوؿ تقييد اا
 4عف طريؽ التمييز بيف رسيس دولة سابؽ، و رسيس دولة وظيفة.

     (Hoffman)فماف وشي بالحصانة ك  مف الموردات هو تمتر بين تزعـ هذا الرأي المؤيد لعدـ
شيمي وؿ و الثاني أف الرسيس السابؽ ل، و قرر كؿ مف األ (Steyn)و ستيف (Nicolls)و نيكوالس 

بينوشي ال يتمتر بالحصانة إال فيما يتعمؽ فقط باألعماؿ التي تتطمبزا مقتضيات ممارسة وظيفت  كرسيس 
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اتفاقيتي منر جراسـ التعذيب، و منر أخذ الرهاف تعطياف الحؽ ألي دولة طرفا فيزا في دولة، و إف كؿ مف 
   .1ممارسة االختصاص القضاسي عم  هذ  الجراسـ

"ستيف" بأف جراسـ اإلبادة و التعذيب أو أي جراسـ أخرى ترتقي إل  جراسـ ضد  و أضاؼ المورد
و يحرمزا القانوف الدولي، و مؤكدا عم  أف هذ   اإلنسانية هي جراسـ يستنكرها المجتمر الدولي بأسر 

  .2الجراسـ تقر خارج النطاؽ الوظيفي لرؤساء الدوؿ
رودي" مف منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف "إف قضية لنزج ذات  نستشزد بما قال  "ريد بضمف ا

رتكب جريمة التي تقضي بأف بمدا ما يستطير محاكمة م ،بينوشي قد أكدت مف جديد مبادئ القانوف الدولي
 .3بغض النظر عف مكاف ارتكابزا، و بأن  ال حصانة مف المحاكمة حت  لرسيس دولة سابقا ،التعذيب

بعد سمسمة مف اإلجراءات حوؿ تسميـ بينوشي إل  إسبانيا، قرر رسيس وزراء بريطانيا "جاؾ سترو" 
المحكمة العميا الشيمية ، رفعت 2000أوت  9إعادة بينوشي إل  شيمي بسبب ظروف  الصحية، و بتاريا 

حصانة بينوشي ضد المحاكمة بعد أف اعتبرت أف أفعاؿ إخفاء الضحايا التي ارتكبزا بينوشي تعد مف 
  .4قبيؿ جريمة الخطؼ وفقا ألحكاـ القانوف الشيمي

فمقد أخذت العدالة الشيمية باالجتزادات القانونية، التي تعتبر أف اختطاؼ األشخاص و اختفاءهـ يعتبر 
يمة ثابتة، ال تتغير بفعؿ الزمف و ال يمكف أف ينطبؽ عميزا قانوف العفو العاـ، فإخفاء األشخاص يعد جر 

جريمة مستمرة باعتبار أف المختفيف ينبغي اعتبارهـ محتجزيف ما داـ ال يوجد أي دليؿ أو إثبات قانوني 
     حق  بسبب صحت  العقميةتـ تعميؽ جمير اإلجراءات ب 2001جويمية  9لكن  و بتاريا   ،5عم  وفاتزـ

  .11/12/20066و بقي عم  هذا الحاؿ حت  توف  في 
بناء عم  ما تقدـ، فإف هذ  القضية بمختمؼ قراراتزا، تبرز لنا بوضوح موقؼ الزيسات القضاسية 
 التي تعتبر، و إل  يومنا هذا ، القانوف االتفاقي األساس القانوف الوحيد الذي يضمف نجاعة القمر الدولي
، و المسؤولية الجناسية الدولية لرؤساء الدوؿ عم  وج  الخصوص، حت  و إف  الجناسي عم  وج  العمـو

مر ذلؾ فإف الحكـ يختمؼ إذا ما تعمؽ األمر برؤساء  ،7كاف المستزدؼ في هذ  القضية رسيس دولة أسبؽ
 برؤساء الدوؿ في الوظيفة حسب ما أفرز  سير العمؿ الدولي.
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  الممارسة الدولية بشأن تطبيق مبدأ االختصاص العالميثانيا : محدودية دور 
تعتبر اإلرادة السياسية لمدوؿ عام  حاسما في تحديد مدى قدرتزا عم  وضر حد لإلف ت مف 
العقاب في مواجزة المركز الجزاسي الدولي لرؤساء الدوؿ، عم  ذلؾ فإف قصور هذ  اإلرادة أو تقاعس 

تعمؽ برفر الدعاوى أو القياـ بتسميـ المجرميف، سيؤدي بضرورة إل   الدوؿ عف ترتيب آثارها خاصة فيما
عجز المحاكـ الداخمية عف مجابزة النظاـ القانوني لمحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ، فرغـ تعدد 

المتابعات القضاسية ضد رؤساء الدوؿ أماـ المحاكـ األجنبية، لكنزا لـ تقضي إل  تفعيؿ المسؤولية 
سية الدولية لرؤساء الدوؿ بشكؿ جدي في ظؿ تبايف موقؼ العمؿ الدولي مف الحصانة القضاسية الجنا

قضية  أهمزا ببعض الممارسات القضاسية، و لعؿ ء الدوؿ، و في هذا الشأف نستشزدالجزاسية لرؤسا
 .(3) شاروف" و كذلؾ قضية "آربيؿ ،(2)بري ، و قضية حسيف ح(1)القدافي 

 مر القدافي" أمام القضاء الفرنسيبي "معقضية الرئيس المي -0
بعد أف شكمت قضية بينوشي حجر األساسي في بناء مبدأ االختصاص العالمي، عدت هذ  

القضية السبب المباشر في تحريؾ عدد مف الدعاوى في دوؿ أوربية ضد رؤساء الدوؿ، و هو األمر الذي 
  .1تـ التعارؼ عمي  بعقد بينوشي

بدورها في منطؽ االختصاص العالمي، أي اختصاص المحاكـ الداخمية في تندرج قضية القدافي و 
التصدي لمجراسـ الدولية، و محاكمة مرتكبيزا، خاصة ممثمي الدولة، مر ذلؾ فإف دراسة هذ  القضية 

 فرنسية )الغرفة الجناسية( بشأنزاسوؼ تشير إل  بعض مقتطفات مف القرار الصادر مف محكمة النقض ال
 روع ال يمكف تكييف  كجريمة دولية      ل  كافة وقاسر القضية، كونزا تتعمؽ بعمؿ غير مشدوف التطرؽ إ

و مف ثـ ال يندرج في إطار ما نسمي  بالقمر الدولي الجناسي، فاألعماؿ اإلرهابية ال زالت موضوع جدؿ 
ونزا ثاني و مف حيث القانوف الواجب التطبيؽ، لكف أهمية هذ  القضية تكمف في ك ،مف حيث طبيعتزا

 .2محاولة يستزدؼ مف خ لزا محاكمة رسيس دولة في الوظيفة بعد قضية ميموزفيتش
اختصاصزا بمحاكمة الرسيس  ـأعمنت الغرفة الجناسية لمحكمة النقض الفرنسية عد في هذا الشأف

تمنر  ـ، ذلؾ أف األعراؼ الدولية1989الميبي بعد اتزام  بإسقاط طاسرة فرنسية مدينة فوؽ النيجر عاـ 
عم   13/03/2001فالقضاء الفرنسي اعتمد مف خ ؿ القرار الصادر بتاريا ، 3محاكمة رسيس الدولة
، عم  أساس أف ذلؾ يتعارض مر مبدأ الحصانة استبعاد المتابعة لصالح القدافي العرؼ الدولي ألجؿ

 .4القضاسية الجزاسية المطمقة لرسيس الدولة في الوظيفة
                                                             

سمسمة الطبعة األول ، سؤولية إسراسيؿ الدولية عف جراسـ انتفاضة األقص ، اسـ ضد اإلنسانية: مداود درعاوي، جراسـ الحرب و الجر   1
 .112، ص 2001(، الزيسة الفمسطينية لحقوؽ المواطف، راـ اهلل، فمسطيف، جويمية 24التقارير القانونية )

 .177بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص   2
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4
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محكمة النقض الفرنسية بأن  و في الوضر الراهف لمقانوف الدولي فإف الجريمة إذ جاء في حيثيات قرار 
اإلرهابية موضوع المتابعة لمرسيس الميبي مزما كانت خطورتزا ال تدخؿ ضمف االستثناءات عم  الحصانة 

ـ القضاسية الجزاسية لمرسيس األجنبي أثناء أداء الوظيفة، فجراسـ اإلرهاب ال تدخؿ ضمف طاسفة الجراس
 1الدولية التي تشكؿ استثناء عم  قاعدة الحصانة القضاسية الجزاسية.

يمكف أف نستخمص مف هذا القرار أن  ال يمكف لزيسة قضاسية داخمية أف تعمف اختصاصزا 
لمحاكمة رسيس دولة ما دوف أف يعتبر ذلؾ مساسا بسيادة ، فإف كؿ ما يشكؿ خرؽ لقاعدة الحصانة 

لدولة يعد تبعا لذلؾ انتزاؾ لمبدأ المساواة السيادية بيف الدوؿ، ذلؾ أف الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس ا
ـ الميبية صاحبة تعد مف أهـ آثار هذا المبدأ، فمراعاة لمسيادة الميبية تتحدد سبؿ الردع بالنسبة لممحاك

ت عجز أو عدـ أو المحكمة الجناسية الدولية تطبيقا لمع قة التكاممية في حالة ثبو  االختصاص األصيؿ،
 عمي  يمكف أف نفسر موقؼ محكمة النقض الفرنسية بطريقتيف: ، و قدرة لمحاكـ الميبية

أوال : أف المحكمة بموقفزا هذا تؤكد عم  هيمنة و ديمومة مبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة 
ست قادرة عم  تعميؽ الحصانة بشأف األعماؿ اإلرهابية، أي أف القواعد التي تجـر األعماؿ اإلرهابية لي

تظزر إل  حد لرؤساء الدوؿ، و مف تـ السماح لممحاكـ الداخمية األجنبية بالتصدي لزا، و بعبارة أخرى لـ 
 ستطير بموجبزا تعميؽ حصانة رؤساء الدوؿ في حالة ما إذا ارتكبوا أعماؿ إرهابية.ااف قاعدة قانونية ن

      بة حكـ عاـ أو مبدأ عاـ يحكـ كؿ األعماؿ غير المشروعة: يمكف اعتبار موقؼ المحكمة بمثااثاني
و ال يمكف لممحاكـ الداخمية مقاضات   ،و المكيفة بجراسـ دولية، و مف ثـ تظؿ حصانة رسيس الدولة قاسمة

 و في ذلؾ استبعاد لمبدأ العالمية فيما تعمؽ بقضية القدافي. ، 2وفقا ل ختصاص العالمي
 ي السابق "حسين حبري"قضية الرئيس التشاد -9

أثيرت قضية حسيف حبري، رسيس جمزورية التشاد، الذي تول  الحكـ في الفترة الممتدة مف 
ـ ، بعد أف سقطت حكومت  إثر االنق ب العسكري الذي قاـ ب  "إدريس ديبي" عاـ  1990 – 1982
 .3، مما جعم  يفر إل  السنغاؿ حيث واج  تزـ بارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية1990

فمقد قاـ حسيف حبري بعد وصول  لمحكـ إثر انق ب عسكري، بشف هجـو و عمميات إعداـ خارج نطاؽ 
ب، كما أعدـ جانب الجماعات التشادية في الجنو  مف أجؿ سحؽ كافة أشكاؿ المعارضة مف ،القضاء

حبري تتبر ما الكثير مف المدنييف، الحتماؿ معارضتزـ مستقب ، إذا كانت الحكومة التشادية في عزد 
عف طريؽ إعداـ المدنييف البارزيف بغرض التخمص مف أية بؤر  ،يسمي بسياسة األرض المحروقة

                                                             
1
 Alvaro Borghi,  L’immunité des dirigeant politique en droit international, Op- Cit , P112. 

 .178بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص   2
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 عتقاؿ و القتؿ و التعذيب و االحتجاز الجنوبية، كما تعرض الكثير منزـ للممعارضة في المحافظات 
  .1التعسفي

 لسياسي لمسنغاؿ رفر المجني عميزـ بعد أف حصؿ حسيف حبري الممقب بينوشي أفريقيا ، عم  المجوء اف
و بعض المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف دعوى ضد  أماـ المحكمة االبتداسية السنغالية الرتكاب  جراسـ 
التعذيب و جراسـ ضد اإلنسانية، و استند المجني عميزـ في دعواهـ أماـ المحكمة السنغالية إل  مبدأ 

مناهضة  إلضافة إل  تصديؽ السنغاؿ عم  اتفاقية االختصاص العالمي، و إل  سابقة بينوشي، با
 .19822التعذيب لعاـ 

و كانت النتيجة األولوية التي انتز  إليزا قاضي التحقيؽ السنغالي "ديسمبا كاندجي" بعد اط ع  
حيث اتزـ  ،3بوت االختصاص لممحاكـ السنغاليةعم  الوثاسؽ المقدمة و سماع  لشزادة الشزود، هي ث

بالتواطؤ في ارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية و التعذيب، و القتؿ العمد، فأغمب  2000عاـ  حسيف حبري في
و التي تعمؿ تحت  ،الجراسـ المنسوبة إلي  قامت بزا إدارة التوثيؽ و األمف التابعة بصورة مباشرة ل 

ـ وضع  تحت إشراف ، إذ كانت ترفر إلي  تقارير دورية و منظمة ألجؿ االضط ع عميزا بنفس ، و لذلؾ ت
   .4اإلقامة الجبرية

فيفري  18إال أف المتزـ قد تظمـ مف ذلؾ القرار أماـ غرفة المشورة بمحكمة استسناؼ داكار في 
طالب حفظ التحقيؽ لعدـ اختصاص محاكـ السنغاؿ بنظر الدعوى، فقضت محكمة االستسناؼ  2000

لدعوى، و قد طعف في هذا القرار بتاريا بعد ذلؾ بإلغاء قرار االتزاـ لعدـ اختصاص محاكـ السنغاؿ با
أماـ محكمة النقض السنغالية، بيد أف المحكمة قد انتزت إل  تأييد الحكـ  2001مارس سنة  20

المطعوف في ، استنادا إل  عدـ جواز المحاكـ السنغالية ألف تتصدى لمحاكمة مواطف أجنبي بتزمة 
و التشجير عميزا، حيث أف السنغاؿ رغـ مصادقتزا ارتكاب جراسـ تعذيب في دولة أخرى، أو المساعدة أ

 .5عم  اتفاقية مناهضة التعذيب إال أنزا لـ تعتمد النصوص القانونية ال زمة لتطبيقزا
و هذا القرار بالتأكيد مردود عمي  بأف بمجرد تصديؽ السنغاؿ عم  اتفاقية مناهضة التعذيب فإنزا 
تصبح ممزمة بتطبيؽ أحكامزا، و يثبت في حقزا االختصاص العالمي، سواء ارتكبت هذ  الجراسـ داخؿ 

المحكمة العميا حدود السنغاؿ أو خارجزا، و يكفي أف نأخذ مف سابقة بينوشي مثاال عم  ذلؾ، كما أف 

                                                             
 و ما بعدها. 421 .صأحمد بشارة موسي ، المرجر السابؽ، ص  1
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، ثـ قامت باستبعادها تأسيس عم  أف القانوف تزاـ يشتمؿ الجراسـ ضد اإلنسانيةافترضت أف قرار اال
  .1السنغالي لـ ينص عم  المعاقبة عميزا اتساقا مر مبدأ شرعية الجراسـ و العقوبات

ختصاص بعد أف رفضت المحكمة العميا السنغالية الدعوى المقدمة ضد حسيف حبري لعدـ اال
توجزت األطراؼ المعنية إل  بمجيكا أم  في البحث عف العدالة الجناسية الدولية المفقودة في مواجزة 
حسيف حبري، و بعد أف قبؿ القضاء البمجيكي التحقيؽ في الحالة المعروضة، أصدرت بمجيكا مذكرة 

 26ار أكدت في قرار إال أف محكمة استسناؼ داك ،2ديد بحؽ حسيف حبري و طمبت تسميم توقيؼ مف ج
عدـ اختصاصزا بالفصؿ في طمب التسميـ، و ذلؾ استنادا إل  أف حسيف حبري يستفيد  2005نوفمبر 

 .3مف حصانة قضاسية جزاسية مطمقة و تامة حت  بعد زواؿ صفت  الرسمية
لذلؾ طالب الرسيس السنغالي مف االتحاد اإلفريقي التدخؿ لتحديد الجزة المختصة بمحاكمة حسيف 

طالب االتحاد األفريقي، بناء عم  توصية مف لجنة القانونييف األفارقة  2006جويمية  2و في  ،حبري
 .4البارزيف، السمطات السنغالية بمحاكمة حسيف حبري

أصدرت محكمة العدالة الخاصة بدوؿ الغرب األفريقي حكما يمثؿ  01/11/2010بتاريا و 
بالنسبة إل  نظاـ الحكـ في تشاد، فقد اقترحت إنشاء محكمة سابقة قضاسية ذات أبعاد قانونية و سياسية 

 .5جناسية دولية خاصة بجراسـ الحرب في تشاد لمحاكمة الرسيس السابؽ لتشاد حسيف حبري
و بعد حوالي عشريف سنة مف الجزود التي بذلزا النشاط، في مجاؿ حماية  2016ماي  30في و 

ستثناسية في المحاكـ السنغالية حسيف حبري بالتعذيب و ارتكاب حقوؽ اإلنساف، أدانت الغرفة اإلفريقية اال
 .6جراسـ حرب و جراسـ ضد اإلنسانية ، وقضت بسجن  مدى الحياة

 قضية رئيس مجمس الوزراء اإلسرائيمي "أرييل شارون" -3
حيث اشترؾ في قتؿ  ،ارتكب رسيس وزراء إسراسيؿ "آرييؿ شاروف" كافة أنواع الجراسـ الدولية

، عندما 1983، كما شف حرب عدوانية عم  جنوب لبناف عاـ 1967األسرى المصرييف في حرب يونيو 
كاف وزيرا لدفاع الكياف الصزيوني، و ارتكب كذلؾ مذابح صبرا و شاتي  ضد ال جسيف مف سكاف 

بادة و اإلرهاب و الجراسـ ضد المخيمات الفمسطينية، و ارتكب العديد مف المذابح و المجازر و جراسـ اإل
الذي تسبب في اندالعزا و اغتياؿ  ،اإلنسانية ضد السكاف المدنييف الفمسطينييف أثناء انتفاضة األقص 
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الزعماء السياسييف لمشعب الفمسطيني، و قاـ ببناء جدار الفصؿ العنصري الذي يشطر الضفة الغربية عف 
  .1ة في كؿ األراضي الفمسطينيةالقدس الشريؼ، و اتبر سياسة األرض المحروق

نتيجة لذلؾ و استنادا لمسابقة الدولية في قضية بينوشي، فيمكف م حقة مجرمي الحرب 
، أو تـ التأكد مف وجودهـ و ذلؾ مت  غادر المتزموف إسراسيؿو عم  رأسزـ آرييؿ شاروف،  اإلسراسيمييف

  القضاسية عم  مواطنيف ليسو مف رعاياهافي إحدى الدوؿ التي تسمح قوانينزا الداخمية بمد واليتزا 
 .2متزميف بارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية و جراسـ حرب سواء في ب دهـ أو في أراضي محتمة

رفر ضحايا مجازر "صبرا و شاتي " شكوى ضد رسيس  2001جواف  18بناء عمي  و بتاريا 
تزمة ارتكاب  جراسـ ضد ل  في بروكسؿ بمجمس الوزراء اإلسراسيمي "آرييؿ شاروف" أماـ محكمة الدرجة األو 

و انتزاؾ أحكاـ اتفاقيات جنيؼ األربعة، و ذلؾ عم  أساس المسؤولية غير مباشرة  ،اإلبادة اإلنسانية،
 .3بصفت  وزيرا لمدفاع في الحكومة اإلسراسيمية وقت ارتكاب هذ  الجراسـ

كوف موضوع لمدعوى المرفوعة ضد فمقد اختارت الرابطة العربية األوربية ممؼ صبرا و شتي  لكي ي
شاروف ذلؾ أف هذ  المجزرة تتمتر بخصاسص عدة تجعمزا أكثر نموذجية مف غيرها لمتعبير عف األسموب 
اإلجرامي الدموي لمعمؿ الصزيوني، إذ أنزا تعتبر إحدى أفظر المجازر في الفترة ما بعد الحرب العالمية 

ـ الذي  1982سبتمبر  16قرار صادر عف الجمعية يـو بموجب ال ،الثانية حسب تصنيؼ األمـ المتحدة
  .4استنادا إل  االتفاقيات الدولية التي تجـر اإلبادة الجماعي 37/123يحمؿ رقـ 

المنظمات الحقوقية مبدأ االختصاص العالمي في السنوات القميمة الماضية ألجؿ  مرتثاستكما 
هذ   أف ، و عم  الرغـ مفالمحاكـ الوطنية األوربيةة أماـ م حقة عدد مف القيادات العسكرية اإلسراسيمي

      القضايا لـ تؤد بعد إل  مثوؿ أحد مف هؤالء القيادات أماـ المحاكـ، إال أنزا حققت مكاسب سياسية 
و حقوقية مزمة، فمقد أرهبت الحكومة اإلسراسيمية، و منعت عدد مف القيادات اإلسراسيمية مف زيارة بعد 

إذ أطمقت جدال واسعا  ،اإلسراسيمي أضافت بعد جديد لمصراع الفمسطينيعتقاؿ، كما الدوؿ خوؼ مف اال
 .5حوؿ قضايا العدالة و المحاسبة بشأف ما يجري في األراضي الفمسطينية المحتمة

بعدـ  2002مر ذلؾ و تحت الضغوط األمريكية و الصزيونية قرر القضاء البمجيكي في ماي 
ضد شاروف ألن  مازاؿ رسيسا لوزراء إسراسيؿ ، استنادا إل  تمتع   جواز نظر هذ  الدعاوى المقامة

 .6بحصانة قضاسية جزاسية مطمقة بمقتضي القانوف الدولي العرفي
                                                             

 . 382- 381 .صعمر، المرجر السابؽ، ص حسيف حنفي  1

 .112داود درعاوي، المرجر السابؽ، ص   2

 .2001نوفمبر  19بتاريا   القضاء البمجيكي يستدعي شاروف لممثوؿ أمام  في قضية مذابح صبرا و شاتي ، مقاؿ منشور  3

   a.comhttps://www.albawabعم  الموقر:  

 .215شادية إبراهيـ عميرة، المرجر السابؽ، ص   4

 .276أحمد سي عمي ، المرجر السابؽ، ص   5

 .383، ص حسيف حنفي عمر، المرجر نفس   6

https://www.albawaba.com/
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ال أف هذ  التجربة كانت لزا أثار بارزت في ترهيب ، إرغـ فشؿ القضاء البمجيكي في متابعة شاروفو 
إسراسيمي يفضي بمعاقبة كؿ مف يدلي بمعمومات الكياف الصزيوني، حيث أدت إل  استصدار قانوف 

تساعد عم  توريط اإلسراسيمييف في جراسـ حرب بالحبس لمدة عشر سنوات، كما رصدت إسراسيؿ ثمانية 
م ييف دوالر لتقديـ االستشارات القانونية لممتورط أثناء وجود  خارج إسراسيؿ، و منعت كبار القادة 

اإلع ـ لكي ال يدلوا بمعمومات يمكف أف تورطزـ مباشرة، كما نشطت العسكرييف مف التحدث أماـ وساسؿ 
الدبموماسية اإلسراسيمية إلقناع عدد مف الدوؿ األوربية بتعديؿ تشريعاتزا لتقييد المجوء إل  االختصاص 

 .1العالمي
انط قا مما سبؽ عرض  نممس أف موقؼ الجزات القضاسية الوطنية يميؿ أكثر إل  تأكيد نظاـ 

حت  و إف كاف ذلؾ عم  حساب استبعاد مبدأ الوالية  ،انة القضاسية الجزاسية المطمقة لرؤساء الدوؿالحص
و الذي يمنر اإلف ت مف العقاب، عم  ذلؾ فإف هذا الوضر يثير المبس حوؿ دور المسند إل   ،العالمية

لمع قة التكاممية مر المحاكـ الوطنية في قمر الجراسـ الدولية، السيما و أف اختصاصزا يتحدد وفقا 
 المحكمة الجناسية الدولية.

عم  ذلؾ فإف محدودية الممارسة القضاسية لممحاكـ الداخمية وطنية كانت أو أجنبية تفرض المجوء إل  
القضاء الجناسي الدولي ألغراض تتعمؽ سياسة منر اإلف ت مف العقاب، و بذلؾ مف المحتمؿ أف يصبح 

را أساسيا في مجاؿ تكريس المسؤولية الجناسية الدولية لرؤساء الدوؿ، و إف لممحكمة الجناسية الدولية دو 
 كانت هذ  الفرضية تحمؿ مفاهيـ متناقضة مر سيادة الدوؿ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .276، ص السابؽأحمد سي عمي، المرجر   1

في هذا الشأف رضخت بمجيكا لمضغوط اإلسراسيمية ، مف خ ؿ تعديؿ التشريعات المتعمؽ باالختصاص العالمي بشكؿ أدى إل  تقييد 
 .واليتزا القضاسية ضد جراسـ الخطرة 

 . 217شادية إبراهيـ عميرة، المرجر السابؽ، ص 
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  الحصانة القضائية الجزائية أمام القضاء الدولي الجنائي : المبحث الثاني

تعد الحصانة القضاسية الجزاسية المقررة لرؤساء الدوؿ بموجب القانوف الدولي العرفي عاسقا يحوؿ 
دوف إمكانية مساءلة هؤالء عف الجراسـ المنسوبة إليزـ مزما كانت خطورتزا، لكف هذ  القاعدة أصبحت ال 

وضر حد لإلف ت مف تتماش  و المتطمبات الحديثة لمقانوف الدولي، السيما المتعمقة منزا بضرورة 
 جراسـ دولية. بارتكابالعقاب، إذ يختمؼ الوضر القانوني لرؤساء الدوؿ عندما يتعمؽ األمر 

فحؽ رؤساء الدوؿ في التمتر بالحصانة القضاسية الجزاسية يقابم  واجب يتمثؿ في تحمؿ عبء المسؤولية 
سية الجزاسية ببروز المسؤولية عف بشكؿ الذي نممس مع  تراجر مبدأ الحصانة القضا ،الجناسية الدولية

 الجريمة الدولية )المطمب األوؿ(.

دولي حديثا يرمي إل  تضيؽ نطاؽ الحصانة القضاسية  اتجا لقد تأكد هذا الحكـ خاصة ببروز 
عنزا في حالة إتزاـ رؤساء الدوؿ بارتكاب جراسـ دولية خطيرة، و ذلؾ لف  استثناءاتالجزاسية بتقرير 

ؿ إيجاد آليات قانونية تكفؿ لمجزات القضاسية الداخمية م حقة رسيس الدولة المتزـ يتحقؽ إال مف خ 
في إطار  ،ضمف ما تفرض  مقتضيات التعاوف الجزاسي الدولي مف جزة أول  ،جراسـ دولية بارتكاب

 الع قة اإلجراسية التكاممية بيف المحكمة الجناسية الدولية و المحاكـ الوطنية )المطمب الثاني(.

 لضماف حسف سير الع قات الدولية و لكف و في ظؿ سمو مبدأ المساواة في سيادة كضابط
بشكؿ يتسؽ مر مبررات شرعية الحفاظ عم  مبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية، فإف دور المحكمة الجناسية 

سية أماـ الدولية يبق  مرهونا حسب ما ترتب  اإلشكاالت التي يثيرها الدفر بالحصانة القضاسية الجزا
المحكمة الجناسية الدولية، مما ينعكس سمبا عم  تكريس سياسة العقاب، و يعرقؿ بذلؾ تفعيؿ مسؤولية 

 الجزاسية الدولية لرؤساء الدوؿ )المطمب الثالث(.

              ائية ة الجزائية بتكريس المسؤولية الجز المطمب األول : تراجع مبدأ الحصانة القضائي
 لدوللرؤساء االدولية 

لقواعد القانوف الدولي  انتزاؾيكشؼ الواقر الدولي عف حقيقة مفادها أف حظر كؿ سموؾ يشكؿ 
فاحتماؿ  –اإلنساني، ال يمكف تحقيق  إال مف خ ؿ تقرير مسؤولية ذوي المناصب العميا في الدولة 

سمطة المركز التي تتطمب  لتوافر استنادا ،الجراسـ الدولية مف طرفزـ أكبر مقارنة باألفراد العادييف ارتكاب
لف  رسيس الدولة لجراسـ دولية خطيرة فإف ذلؾ ارتكابلذلؾ فإن  في حالة  –مثؿ هذ  الجراسـ  الرتكاب

ة الدولية بحكـ حصانت ، بؿ عم  العكس تراجر يؤدي إل  إعفاس  مف الخضوع ألحكاـ المسؤولية الجزاسي
جب توسير األمر الذي يستو  ،الركف المادي لمجريمة الدولية التساعمبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية تبعا 

 الدولية لرؤساء الدوؿ لتشمؿ جمير الجراسـ المنسوبة لمرؤوسيزـ )الفرع األوؿ(. نطاؽ المسؤولية الجزاسية
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فمقد شزد القضاء الدولي الجناسي تطورا إيجابيا في سبيؿ تفعيؿ المتابعة القضاسية إزاء الجراسـ 
اسية الدولية الكاممة ألجؿ تحقؽ ذلؾ مف خ ؿ تقرير المسؤولية الجز كبة مف رؤساء الدوؿ، و الدولية المرت

       بالحصانة  االعتدادو التي ال تكتمؿ إال بتكريس مبدأ عدـ  ،غاية ضماف عدـ اإلف ت مف العقاب
 .و الصفة الرسمية أماـ المحاكـ الجناسية الدولية )الفرع الثاني(

 ائية الدولية لرؤساء الدولنطاق المسؤولية الجز  تساعاالفرع األول : 

إذا كانت الحصانة القضاسية الجزاسية تمنر المتابعة الجزاسية لرؤساء الدوؿ، فإف ذلؾ ال يتحقؽ 
لي الجناسي ترسخت نتيجة لمتطور الذي شزد  القانوف الدو ة مطمقة في كؿ األحواؿ، حيث أن  بصور 

تمتد في نطاقزا لتشمؿ كؿ  ،لرؤساء الدوؿ إزاء الجراسـ الدولية كقاعدة عامةسية الدولية المسؤولية الجزا
األعماؿ غير المشروعة التي تقر مف رؤساء الدوؿ بصفة فردية مباشرة )أوال(، أو حت  تمؾ التي تقر مف 

 الدولية لتتخذ ؽ بتوسير نطاؽ المسؤولية الجزاسيةمرؤوسيزـ، حيث يسأؿ الرؤساء كذلؾ و ألغراض تتعم
  .)ثانيا(1ؤوسيزـ و التي توصؼ بجراسـ دوليةصورة مسؤولية تبعية عف جمير األفعاؿ التي يرتكبزا مر 

  ائية الدولية المباشرة لرؤساء الدولتكريس مبدأ المسؤولية الجز أوال : 

ولية و ما يترتب عم  اسية الدولية األثر المترتب عف خرؽ قاعدة تجريمية دتشكؿ المسؤولية الجز 
غيير الظروؼ الدولية المؤثرة ، و لقد تطور هذا المفزـو عبر مراحؿ تاريخية مف خ ؿ ت2جزاءذلؾ مف 

اسية الدولية حيث الرسميف ال تستتبر مسؤوليتزـ الجز فبعد أف كانت الجراسـ التي يرتكبزا موظفي الدولة  في ،
المسؤولية  ، تقاـ ضد  3ليالدولية لمدولة كشخص قانوني دو تعتبر بمثابة "أعماؿ دولة" ترتب المسؤولية 

اسية الدولية كغاية أساسية مة الحقة فكرة تحقيؽ العدالة الجز ويض، تشكمت في مرحالمدنية عم  أساس التع
ألجؿ ذلؾ تكاثفت الجزود  ،لممجتمر الدولي تولدت بسبب وي ت الحروب التي عانت منزا الشعوب

اسية الدولية المحاوالت فكرة المسؤولية الجز  ذ الدولية لغرض إنشاء قضاء دولي جناسي، و تكونت مر ه
يف يتقمدوف مناصب عميا في لمفرد، و ضمف هذا النزج أصبح مف الممكف مساءلة األشخاص الذ

 .(1)الدولة

                                                             
    يعتبر االجتزاد القضاسي لقضاة الداسرة االبتداسية لممحكمة الجناسية الدولية ليوغوس فيا السابقة أوؿ مف صنؼ مسؤولية الرؤساء   1

  حيث تـ استخداـ ذلؾ بشكؿ متواتر في الحكـ الوارد في حؽ الجنراؿ دي لتش ،و القادة إل  مسؤولية مباشرة و مسؤولية غير مباشرة
 و آخريف.

 . 192( ، ص 1أنظر : محمد سمصار، المرجر السابؽ، )هامش  -

العربي، جامعة محمد الراجي، المسؤولية الجناسية الدولية و دورها في حماية حقوؽ اإلنساف، مجمة آراء و مناقشات ، المستقبؿ   2
 .144س ، الرباط، المغرب، ص  – محمد الخامس السوسي

      2006محمد حنفي محمود، جراسـ الحرب أماـ القضاء الجناسي الدولي ، الطبعة األول ، دار النزضة العربية، القاهرة، مصر،   3
 .21ص 
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حيث تجمد كؿ آثار المترتب عف الحصانة القضاسية لرؤساء الدوؿ ضد المسؤولية الجزاسية إذا تعمؽ األمر 
المسؤولية  باتساعالتي تقر تحت طاسمة القانوف الدولي الجناسي، لذلؾ فإن  و بتطبيؽ قواعد تحكـ الجراسـ 

الموضوعية لرؤساء الدوؿ عف جراسـ الدولية عم  حساب الحصانة يستمـز تعبا تعدد صور المسؤولية 
 .(2)المباشرة لرؤساء الدوؿ 

  ائية الدولية الفردية لرؤساء الدولترسيخ مبدأ المسؤولية الجز  – 0

شزد العالـ محاوالت عديدة إلقامة نظاـ قضاسي جناسي ذي طبيعة دولية، يتول  الفصؿ في 
مف معاهدة  انط ؽجسيمة ضد حقوؽ اإلنساف، حيث بدأت تمؾ الجزود  انتزاكاتالقضايا التي تمثؿ 

ب فقبؿ ذلؾ لـ تكف جراسـ قانوف الشعوب تنس ،1في أعقاب الحرب العالمية األول "فرساي" التي صدرت 
 ، بذلؾ2تتبر مسؤوليتزـ الجزاسية الفرديةو مر ذلؾ فإف هذ  الجراسـ لـ تكف تس ،إل  الدولة بؿ إل  المموؾ

اسية الدولية ضد مرتكبي تي قادت إل  تحريؾ المسؤولية الجز تعتبر الحرب العالمية األول  نقطة البداية ال
 .3دولي لمحاكمة مرتكبي تمؾ الجراسـ الجراسـ األشد خطورة، كما أنزا بمورت فكرة إنشاء قضاء جناسي

                                                             
 .1919جواف  28حيث وقعت معاهدة فرساي بيف الدوؿ الحميفة و المشاركة و بيف ألمانيا بتاريا   1
مجمة مركز بحوث الشرطة، العدد  ،في إطار اختصاص المحكمة الجناسية الدوليةعادؿ عبد العزيز فرحات، محاكمة مجرمي الحرب  -

 .477، ص 2004السادس و العشروف، أكاديمية مبارؾ لألمف، مصر ، جويمية، 
ف عف اسية الدولية ضد رؤساء الدوؿ المسؤوليحاالت نادرة تتعمؽ بالمساءلة الجز * تجدر اإلشارة إل  أف الواقر الدولي قد شزد قبؿ ذلؾ 

و يتعمؽ األمر  ،قضت محكمة جناسية دولية بحكـ اإلعداـ في حؽ أحد حكاـ إقميـ الرايف 1474ارتكاب جراسـ ضد البشرية ، ففي عاـ 
 "بيترفوف هاجنباخ".  بػ

- Marcel Sinkondo, Droit international public, Ellipses, Paris , 1999, P188. 
 .75صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   2
كانت مف قبؿ أما عم  الصعيد الفقزي فإف أوؿ فكرة إلنشاء قضاء دولي لممعاقبة عم  الجراسـ التي ترتكب ضد قانوف الشعوب  -

إال أف هذا االقتراح اصطدـ  ،ادى بإنشاء محكمة جزاسية ذات طبيعة دولية، حيث ن1872" عاـ Gustave Moynier" الفقي 
  .بمعارضة لتجاهؿ االختصاص القضاسي الوطني

 .70، ص 2011 ،، لبناف، المؤسسة الحديثة لمكتابالطبعة األول  محاكمة الرؤساء في القانوف الدولي الجناسي، ، مازف ليمو راضي

 الشرطة، العدد السابر و العشروف أمجد أنور، الحصانة أحد التحديات التي تواج  المحكمة الجناسية الدولية، مجمة مركز بحوث  3
 .466، ص 2005جانفي،  ،أكاديمية مبارؾ لألمف، مصر

القاعدة الساسدة كانت عدـ األخذ  اسية الفردية، رغـ أفول  إرهاصات فكرية المسؤولية الجز لقد شزدت فترة ما قبؿ الحرب العالمية األ -
حيث أعمنت الدوؿ  في حؽ الشعوب، بزذ  الفكرة و مف السوابؽ التاريخية في هذا الخصوص متابعة نابميوف عف جراسـ التي ارتكبزا

عم  نفي  إل  و الس ـ، و قد استقر الرأي الحروب التي آثارها و وصفت  بعد عف مسؤولية نابميوف في 1815األوربية في مؤتمر فيينا 
   .جزيرة سانت هي ن  بإنكمترا

، ص 2012القاهرة، مصر ، كمية الحقوؽ، جامعة  ،راجر ذلؾ :أحمد ثابت عبد الرحيـ، المحكمة الجناسية الدولية، رسالة دكتورا  -
160. 

 القانوف الدولي، الحوار المتمدف عبد الجميؿ األسدي، المسؤولية الجناسية لرسيس الدولة عف الجريمة الدولية و مشكمة الحصانات في -
 .  8، ص 24/10/2010مقاؿ منشور بتاريا:  ، 2897العدد 
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اسية لمفرد عف الجراسـ الدولية مف أكبر التطورات التي عرفتزا قواعد القانوف يعد تقرير المسؤولية الجز 
 ارتكابالدولي عموما، و القانوف الدولي الجناسي عم  وج  الخصوص، بعد ما كانت الدولة تتحمؿ تبعات 

أف الفرد أصبح مف  اعتبارجسيمة لحقوؽ اإلنساف، حيث تأسس هذا التقرير عم   انتزاكاتأحد أفرادها 
حقوق  مزددا أساسيا مف مزددات  انتزاؾإذ أصبح  مة لمقانوف الدولي، و أحد أشخاص ،المواضير المز

لذلؾ أضيفت قواعد عديدة تعني بالفرد و حقوق ، و ترتب ضمانات قانونية لتمؾ  ،األمف و السمـ الدولييف
 .1الحقوؽ

اسية لمفرد أدت إل  تراجر مبدأ الحصانة فأصبح مف الممكف توجي  إف بروز فكرة المسؤولية الجز 
  .2إل  األشخاص الذيف يشغموف أهـ المناصب في الدولة و يتمتعوف بصفة الرسمية فيزا االتزاـ

       ف مراكزهـ مف معاهدة فرساي مبدأ مسؤولية رجاؿ الدولة بصرؼ النظر ع 227فمقد كرست المادة 
جمير  اعتبارو رتبتزـ حت  و لو كانوا رؤساء دوؿ، إذ توصمت لجنة المسؤوليات إل  قرار فحوا  

بما فيزا  ،األشخاص الذيف ينتموف إل  دوؿ العدو و بصرؼ النظر عف مراكزهـ الحكومية و عمو رتبتزـ
قوانيف و عادات الحرب أو قوانيف اإلنسانية  النتزاكزـو الذيف تثبت إدانتزـ  ،رؤساء الدوؿ أو غيرهـ

 .3مف أعماؿ مما يستوجب تقديمزـ إل  المحاكـ الجناسية ارتكبوامسؤولوف عما 
لألفعاؿ المادية  ارتكابزـو بالتالي فالمسؤولية التي تسند إل  الرؤساء تأخذ مكانزا مت  ثبت 

إسنادها إل  مرتكب الجريمة مف األشخاص المكونة لمجريمة الدولية، و تبدو أهمية اإلرادة في ضرورة 
 .4الطبيعييف، حيث يطرح القانوف الدولي الجناسي فكرة اإلجراـ الجماعي

ألنزا نصت عم  مساءلة رسيس  ،لذلؾ تعد معاهدة فرساي ذات أهمية خاصة في تاريا الع قات الدولية
 .5ض  المبادئ المعترؼ بزا بيف األمـالجراسـ الدولية بمقت الرتكاب الدولة و محاكمت  أماـ محكمة دولية 

أوؿ الخطوات نحو اإلنشاء  محاكمة إمبراطور السابؽ أللمانيا "غميـو الثاني"ضمف هذا النزج تعد 
 وانيف الحرب و المبادئ اإلنسانية.    ق انتزاؾيوقر الجزاء عم  المتورطيف في  ،الفعمي لقضاء دولي جناسي

                                                             
 .145محمد الراجي، المرجر السابؽ، ص   1

        مجمة دراسات –حالة دافور نموذجا  –قاسـ محجوبة، المسؤولية الجناسية لمقادة و الرؤساء عم  ضوء نظاـ روما األساسي   2
 .197، ص 2012، لثامف، جامعة الجمفة ، الجزاسرالعدد ا و أبحاث،

 د.ط، مطبعة شفيؽ، بغداد، العراؽيونس العزاوي، مشكمة المسؤولية الجناسية الشخصية في القانوف الدولي، دراسة قانونية مقارنة،   3
 .107ص 

، ص 2010دار هومة لمطباعة و النشر و التوزير ، الجزاسر،  د.ط، عبد القادر عبدو، مبادئ قانوف العقوبات الجزاسري، القسـ العاـ،
59. 

 1919أحمد محمد حسني، المسؤولية الجناسية الدولية لمفرد عف ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية وفقا لمعاهدة  –ر مفتاح عمي عم
 .136-135 .ص، ص2013، 35مجمة إس ميات، العدد 

 .201المرجر السابؽ، ص  ،أشرؼ عبد العزيز الزيات 4

     1992ديواف المطبوعات الجامعية، الجزاسر، د.ط، سميماف عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانوف الجناسي الدولي،  5
 .43ص 
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بعد نزاية الحرب العالمية  1919ؤتمر الس ـ التمزيدي في باريس و لقد طرحت مسألة المحاكمة أثناء م
 .1مبادئ الدولية و قدسية المعاهداتصارخة ضد ال انتزاكات الرتكاب األول ، حيث تمت متابعت  

لـ يدخؿ حيف النفاذ، حيث لـ  227كتعقيب عما جاءت ب  معاهدة فرساي ي حظ أف نص المادة 
قر، و ذلؾ بسبب رفض هولندا تسميـ اإلمبراطور األلماني لمحمفاء، و كذلؾ تجد تطبيقا لزا عم  أرض الوا

   مف قبؿ، و بالتالي عدـ إمكانية محاكمة مرتكبيزا  االعتداءبقاعدة الشرعية لعدـ تجريـ حرب  اصطدامزا
األسانيد ما كانت  و أيا عارضة الشديدة لزذ  الفكرة آنذاؾ،لكف و عم  الرغـ مف الم ،2و المتسببيف فيزا

اسية ية مساءلة رسيس الدولة مسؤولية جز بإمكان االعتراؼأف مجرد لركوف إليزا لمرفض، إال التي تـ ا
 .3شخصية عف أفعال ، يعتبر تطورا في الفكر القانوني الدولي

اسية الدولية لرؤساء الدوؿ مف برزت ضرورة إثارة المسؤولية الجز  مر بداية الحرب العالمية الثانية
إل  الحصانة الدولية المقررة لرؤساء  استنادا،ترفض هذ  المسؤولية  اتجاهاتاصة مر وجود خ ،جديد

 .4الدوؿ و التي تمنر مثولزـ أماـ المحاكـ الدولية أو خضوعزـ لتوقير العقاب
قواعد القانوف الدولي العرفي إنما  اعتبارعم  ذلؾ يذهب البعض في تأسيس المسؤولية لمرؤساء بناء عم  

شوب وقت السمـ، و تتعطؿ أحكامزا حاؿ نحصانة شخصية لكنزا مقصورة عم  التطبيؽ في  تمنحزـ
 .5الحرب، و قصرها البعض األخر عم  القانوف الوطني دوف الدولي

و في الفترة الفاصمة بيف الحربيف و الفترة التي تمتزا، بدأ الرأي الساسد يتراجر ليفسح المجاؿ 
نظاـ القانوني الجناسي الدولي الحالي، فإذا كانت الدولة تعتبر التخمي عف لترتيبات تتناوؿ طابر و هيكؿ ال

 تقميدي واليتزا الجناسية المحمية و إجبارها عم  تسميـ مواطنيزا إل  قضاء أجنبي مخالفا لمبدأ السيادة ال
ألي  فإف إنشاء محكمة دولية عم  نحو سميـ هو الرد الم سـ مف المجتمر الدولي فيما يعتقد لمتصدي
ي النظر تخوؼ مف أف بعض الجراسـ التي ترتكبزا الحكومات أو األفراد بصفتزـ ممثميف لدولزـ قمما يأت

، و بإنشاء محكمة دولية ستكوف الدوؿ قد تصرفت بالتوافؽ و بناء عم  إرادتزا فيزا أماـ محاكـ إقميمية

                                                             
 2015اإلسكندرية، مصر،لطبعة األول ، دار الفكر الجامعي، اية و التطبيؽ، السيد أبو عطية، القانوف الدولي الجناسي بيف النظر   1

 .443ص 
 .136حمد محمد حسني، المرجر السابؽ، ص عمي عمر مفتاح، أ -

ت الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف إبراهيـ الدراجي، جريمة العدواف و مدى المسؤولية القانونية الدولية، الطبعة األول ، منشورا 2
 .865ص ، 2005

ة الدولية لرؤساء الدوؿ و الحكومات عف ارتكاب الجراسـ الدولية في إطار نظاـ روما كفاح مشعاف العنزي، المسؤولية الجناسي  3
 . 177دوف سنة، ص  ،، جامعة القاهرة، مصرلية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽاألساسي بإنشاء المحكمة الجناسية الدو 

د.ط، دار الجامعة الجديدة   -و اإلجراسية مبادس  و قواعد الموضوعية –عصاـ عبد الفتاح مطر، القضاء الجناسي الدولي   4
 .83، ص 2008، ، مصر اإلسكندرية

 .178، ص اح مشعاف العنزي، المرجر نفس كف  5
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بناء عمي  يعد تطبيؽ مبدأ المسؤولية  ،1السيادة بالتشاور مر دوؿ أخرى مف أجؿ سيادة القانوف الدولي
 .2الجناسية الفردية حجز الزاوية في القانوف الدولي الجناسي

  3قامت دوؿ الحمفاء بعد نزاية الحرب العالمية الثانية بإنشاء محكمتي نورمبورغ االتجا في ذات 
 .4لقانوف الدوليجراسـ ا ارتكابو الشرؽ األقص  مف أجؿ متابعة و معاقبة األشخاص المتورطيف في 

مجاؿ تكريس قاعدة المسؤولية الجزاسية الدولية  محكمة نورمبورغ نقطة تحوؿ جوهرية في اجتزاديشكؿ و 
      إذ أكدت عم  أف األفراد هـ الذيف يرتكبوف الجراسـ التي يفرض القانوف الدولي العقاب عميزا لألفراد، 

 .5و ليس الكيانات المجردة
المحكمة إل  أف الجراسـ التي يمكف محاكمة مجرمي الحرب عنزا تتمثؿ في جراسـ ضد و قد أشارت السحة 

اإلنسانية أو ضد الس ـ أو جراسـ الحرب، أما بالنسبة لتحديد شخصية المجـر فمـ تقتصر عم  الفاعميف 
الجراسـ أو مساهمة في تنفيذ إحدى  اشتراؾبؿ أنزا أنزلت منزلتزا كؿ فعؿ يمثؿ  ،األصميف لتمؾ الجراسـ

  .6المتقدمة
كؿ مف يوغس فيا  الخطيرة لحقوؽ اإلنساف التي وقعت أثناء الحرب األهمية في االنتزاكاتأماـ 

و المتعمقة بأعماؿ التطزير العرقي و جراسـ اإلبادة و جراسـ المرتكبة ضد اإلنسانية تدخؿ سابقة و رواندا، 
ة مجرمي الحرب في كؿ مف يوغس فيا لغرض محاكم ،مجمس األمف ألجؿ إنشاء محكمتيف دوليتيف

 .7السابقة و رواندا
                                                             

 .53-52 .ص، ص72حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة   1

واثيؽ الدولية نذكر منزا : مشروع مدونة الجراسـ ضد الس ـ و أمف البشرية اسية الفردية في عديد مف مفمقد تأكد مبدأ المسؤولية الجز   2
، و اتفاقية منر اإلبادة الجماعية و التي تـ تبنيزا مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة 1996التي تبنتزا لجنة القانوف الدولي عاـ 

 .1948لعاـ 
مجمة ديالي لمبحوث اإلنسانية، العدد الحادي ،اـ إل  المحكمة الدولية الجناسية حيدر عبد الرزاؽ حميد، المخاوؼ الدولية مف االنضم -

 . 403، ص 2009و األربعوف، جامعة العراؽ، 

      بشأف محاكمة  1945أوت  8تـ إنشاء المحكمة الجزاسية العسكرية لنورمبورغ عف طريؽ اتفاؽ لندف بيف دوؿ الحمفاء بتاريا   3
 حرب مف دوؿ المحور األوروبية.و معاقبة كبار مجرمي ال

 الصادر عف القيادة العميا لمحمفاء. 1946أفريؿ  29أنشأت المحكمة العسكرية لمشرؽ األقص  )محكمة طوكيو( بإع ف   4

 .75صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ، ص   5

 مف نظامي محكمتي نورمبورغ و طوكيو. 5-6المادتيف: أنظر   6
 .479راجر في ذلؾ : عادؿ عبد العزيز فرحات، المرجر السابؽ، ص  -

 22المؤرخ في  808القرار رقـ  –بناء عم  سمطات الواسعة المخولة ل  بموجب الفصؿ السابر –حيث أصدر مجمس األمف الدولي   7
ألجؿ متابعة األشخاص المسؤوليف عف االنتزاكات الجسيمة  السابقةة الخاصة بيوغس فيا إلنشاء المحكمة الجناسي 1993فيفري  22

المؤرخ في  955ما أصدر مجمس األمف قرار  رقـ ، ك1991يوغس فيا السابقة منذ عاـ لمقانوف اإلنساني الدولي، التي ارتكبت في إقميـ 
 .448-447طية، المرجر السابؽ، ص.ص راجر في ذلؾ: السيد أبوعبإنشاء المحكمة الجناسية لروندا، المتعمؽ  1994نوفمبر  8

خالد عكاب حسوف العبيدي، دور مجمس األمف في تشكيؿ المحاكـ الدولية الجناسية الخاصة، مجمة جامعة تكريت لمعمـو القانونية 
 . 324-314، ص.ص2010، العراؽ،2والسياسية ، العدد الثامف، المجمد 
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ما يشكؿ مولة ف المحاكـ الجناسية الوطنية المدبعد ذلؾ شزدت الممارسة الدولية إنشاء مجموعة م
اسية تتعمؽ بترسيا مبدأ المسؤولية الجز أنشأت كذلؾ ألغراض  ،1إل  عدالة جزاسية مختمطة انتقاؿبذلؾ 

 الدولية لرؤساء الدوؿ ضمف مجاؿ سياسية منر اإلف ت مف العقاب. 
التأكيد عم  مبدأ المسؤولية  كما حرص نظاـ روما األساسي لممحكمة الجناسية الدولية عم 

 .2و في مقدمتزـ الرؤساء و القادة ،اسية الدولية لإلفراد عف الجراسـ الدوليةالجز 
اسية لدولي بخصوص تقرير المسؤولية الجز اء الجناسي امف خ ؿ العرض الموجز لمسار القض

اسية الفردية لمرؤساء و القادة قد ترسا بفضؿ تنامي كف القوؿ بأف مبدأ المسؤولية الجز الدولية لألفراد يم
دور اإلرادة الدولية مف خ ؿ الحركية القانونية المستمرة عم  مستوى المواثيؽ الدولية المتعمقة بحظر 

 المؤقتة درة مف المحاكـ الدولية المختمفة) سـ الدولية، ليتأكد بعد ذلؾ بموجب األحكاـ الصاالجرا ارتكاب
حيث شكؿ المبدأ ضرورة تفرضزا قواعد القانوف الدولي الجناسي في مواجزة  الخاصة، الداسمة، المختمطة(،

 اتساعراسـ الدولية و خاصة في ظؿ تزايد خطورة و جسامة الجية لرؤساء الدوؿ، الحصانة القضاسية الجزاس
و في سبيؿ تكريس سياسة عدـ اإلف ت مف العقاب  المجتمر الدولي بأسر ، استقرارآثارها بشكؿ يزدد 

ليشمؿ جمير األفعاؿ المرتكبة الموضوعية المباشرة لرؤساء الدوؿ، كاف البد مف توسير نطاؽ المسؤولية 
 كف المادي لمجريمة الدولية.صور السموؾ اإلجرامي المشكؿ لمر  اخت ؼمف قبمزـ عم  

  ائية الدولية المباشرة لرؤساء الدولحاالت تحقق المسؤولية الجز  -9
ألغراض تتعمؽ بضرورة مساءلة منتزكي حقوؽ اإلنساف و ألجؿ منر اإلف ت مف العقاب تحت 

دولية، حيث  جريمة ارتكابغطاء الحصانة، كاف البد مف توسير مفزـو الفاعؿ األصمي المتسبب في 
 ارتكاباسية الدولية المباشرة لرؤساء الدوؿ و القادة مت  كاف لزـ دورا أساسيا في تتحقؽ المسؤولية الجز 
إذ يستوي الحكـ سواء صدر في شكؿ أمر  ،صورة السموؾ اإلجرامي اختمفتالجريمة الدولية مزما 

بقصد  االشتراؾو التي تبرز في  ،أو كاف عف طريؽ المساهمة الجناسية الشخصية فيزا ،بارتكابزا )أ(
اسية الدولية الفردية التي المسؤولية الجز  انعقادأي صورة مف حاالت  اتخذتحقؽ اإلجراـ الجماعي )ب(، أو 

، و التي تصؿ إل  درجة تجريـ كؿ تصرؼ ألساسي لممحكمة الجناسية الدوليةنص عميزا بموجب النظاـ ا
لية )ج( ، ذلؾ أف العبرة في اإلسناد الجزاسي تكوف بإتياف الجريمة الدو  ارتكابيأخذ حكـ الشروع في 

و ذلؾ ألجؿ سد أي ثغرة  ،الفاعؿ لسموؾ غير مشروع بغض النظر عف دور  في تحقيؽ النتيجة اإلجرامية
 قد تستغؿ لدفر المسؤولية لإلف ت مف العقاب.

  
                                                             

عم  بقرار  2000جواف  06المؤرخ في  2000/15عم  غرار المحكمة الخاصة في تيمور الشرقية المنشأة بموجب التنظيـ رقـ   1
 .1999أكتوبر  25المؤرخ في  1272ـ مجمس األمف رق

 .مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية  25/1و ذلؾ مف خ ؿ المادة   2
 .203المرجر السابؽ، ص أشرؼ عبد العزيز الزيات،   
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  مسؤولية رؤساء الدول عمى أساس األمر غير المشروع انعقاد -أ
أفعاؿ  ارتكاباسية مباشرة عف األوامر غير المشروعة، و التي تتضمف يسأؿ الرؤساء مسؤولية جز  

إجرامية سواء أكانت هذ  األوامر كتابية، أـ شفوية، و سواء أصدر األمر لمقادة األدن  من  مباشرة كوزير 
هو أدن  ثـ قاـ هذا  الدفاع، أو صغار القادة أو القوات و سواء تـ تعميـ األمر، أو ظؿ موجزا لمف

 .1خير بإصدار أوامر تنفيذية لقوات األ
مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية فإف رسيس الدولة  25لممادة  استناداو عم  ذلؾ، و 

سموؾ إجرامي طبقا لقانوف المحكمة ليتـ تنفيذ هذا األمر بواسطة  الرتكابالذي يعمد إل  إصدار أمر 
 .2هو بنفس  ارتكبزاتابعي  فإن  يكوف مسؤوال عف تمؾ األفعاؿ كما لو كاف قد 
لكون   ،أفعاؿ مجرمة ذات طبيعة دولية ارتكاببذلؾ فإف رسيس الدولة يكوف مسؤوال مسؤولية مباشرة عف 

، فإصدار  ألمر غير مشروع 3ارتكابزاإف لـ يشارؾ بنفس  في مصدر األوامر غير المشروعة حت  
 الجريمة يعد تبني لممشروع اإلجرامي الذي قاـ ب  غير  بصفة منفذ ألمر . الرتكاب

 يسأؿ عنزا رؤساء الدوؿ و القادة و مف ثـ يتسر مفزـو السموؾ المادي في الجراسـ الدولية التي
، و إنما يمتد إل  األوامر التي انفراديةالسموؾ المادي بصورة  بارتكاببحيث ال يقتصر عم  القياـ 

  .4يصدرونزا لمرؤوسيزـ لتنفيذ تمؾ الجراسـ
ؤولية ليوغس فيا السابقة إل  تقرير مسفي المحكمة الجناسية الدولية  االبتداسيةذهبت الداسرة  االتجا في هذا 

         اسـ ضد اإلنسانية في بمدة "سربرينيتشا"جر  بارتكابعف إعطاء  أوامر الجنراؿ )راديس ؼ كرستيش(

                                                             
عمي   و هو مبدأ قديـ تـ التأكيد ،(Accessorial responsibility)و يعد هذا الشكؿ مف المسؤولية نوعا مف المسؤولية اإلضافية   1

و كذلؾ أثناء الحرب العالمية الثانية بإع ف الحمفاء نيتزـ معاقبة كؿ مف أمر أو أعد أو ساهـ في ارتكاب  بعد الحرب العالمية األول ،
 جراسـ ذات طبيعة دولية، و كذا تـ النص عمي  في ميثاقي المحاكـ الجناسية الدولية الخاصة لكؿ مف يوغس فيا السابقة و روندا.

 2013الحقوؽ، جامعة أسيوط، مصر،  سية الدولية لرؤساء الدوؿ، رسالة دكتورا ، كميةأيمف سيد محمد مصطف ، المسؤولية الجنا -
 .383ص 

حيث جاء فيزا /ب مف نظاـ روما األساسي عم  مسؤولية الرسيس أو القاسد الذي يأمر بارتكاب الجريمة الدولية 25/3تنص المادة   2
 في حاؿ قياـ هذا الشخص بما يمي : ......ب. األمر أو اإلغراء بارتكابوفقا لزذا النظاـ األساسي يسأؿ الشخص جناسيا ....  "أن  

 .ع فيزا"جريمة وقعت بالفعؿ أو شر  رتكابأو الحث عم  ا
، ص 2011، بنزا، مصر، ، دار التجميد كتب أحمد بكرمحمد ص ح أبو رجب، المسؤولية الجناسية الدولية لمقادة، الطبعة األول 

495. 
( مف نظاـ روما هي المادة الوحيدة المعنوية بالمسؤولية الجناسية الفردية، إال أف تكريسزا كمبدأ ل  قواعد  25)و إذا كانت المادة  -

ر األساسية جاء واردا ضمف  العديد مف مواد هذا النظاـ األساسي، و هو ما تـ تأكيد  في مستزؿ الديباجة بالحديث عف تعاوف المجتم
 سية عم  مرتكبي الجراسـ الدولية األكثر خطورة كؿ في مجاؿ اختصاص .االدولي في توقير المسؤولية الجز 

 .147محمد الراجي، المرجر السابؽ، ص  -

 .146بارعة القدسي، المرجر السابؽ، ص   3

 .206أشرؼ عبد العزيز الزيات، المرجر السابؽ، ص   4
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جريمة  بارتكابإذ بينت أف مقصود باألمر هنا "هو قياـ شخص ذو سمطة مستغ  لمكانت  بأمر مرؤوسي  
 .1"دولية

اسية الدولية عم  أساس األوامر إثبات تمتر القاسد أو الرسيس األمر حيث يتطمب إثبات المسؤولية الجز 
الجراسـ، غير أن  ال يشترط إثبات وجود ع قة رسمية بيف الجاني  بارتكاببسمطة إلزاـ األفراد آخريف 

 .2أو القاسد( و بيف مرتكبي الجريمة، إذ يكفي أف يممؾ سمطة فعمية تمكن  مف ذلؾ –)الرسيس 
سواء بشكؿ  الرتكابزاة تفرض عم  مف أعط  األمر بارتكاب الجريمة بشرط إثبات نيت  فزذ  المسؤولي

، و بمعن  آخر فإف الركف المعنوي بالنسبة لمشخص الذي أصدر األمر منفصؿ مباشر أو غير مباشر
و إدراك  بأف  االمتناععف نية منفذ األمر، فبمجرد عمـ الشخص الذي قاـ بإصدار األمر بالتنفيذ أو 

وي الذي تأسس عمي  لجريمة سوؼ تقر نتيجة تنفيذ هذا األمر، فإف ذلؾ يكفي لتحقؽ الركف المعنا
 .3أف يكوف هذا األمر قد صدر مباشرة مف الرسيس إل  المرؤوس اشتراطاسية دوف المسؤولية الجز 

ا الجراسـ الدولية مف خ ؿ المساهمة الجناسية الشخصية فيز ارتكابعم  هذا األساس تعد حالة 
ف  يعد هذا األمر مستغرب  ،اسية الدولية في مواجزة رؤساء الدوؿاؿ الحقيقي إلثارة المسؤولية الجز المج

مثؿ هذ  الجراسـ إال عف  ارتكابذلؾ أف رؤساء الدوؿ ال يتاح لزـ  الجراسـ الدولية، ارتكابفي محيط 
 بالغير. االستعانةطريؽ 

  الجريمة الدولية ارتكابمسؤولية رؤساء الدول عن المساىمة الجنائية في  –ب 
جريمة واحدة بواسطة عدة أشخاص وزعوا األدوار فيما بينزـ  ارتكابيقصد بالمساهمة الجناسية 

 .4انفراد، بينما تتقبؿ طبيعة تمؾ الجريمة أف تقر مف أي منزـ عم  ارتكابزامف أجؿ 
هي التي تحدد صورة تمؾ  األفعاؿ التي يقـو بزا كؿ مساهـ في الجريمةبزذا الوصؼ فإف طبيعة 

، عم  ذلؾ عمد الفق  الجناسي إل  تقسيـ المساهمة الجناسية إل  مساهمة أصمية يقدـ فيزا المساهمة
د الجاني أفعاال مزمة تجعؿ من  فاع  أصميا، و مساهمة تبعية إذا كانت أفعاؿ الجاني تتوقؼ عند مجر 

 .5اعدة فيصبح بذلؾ شريكاتقديـ مس
: حيث يمكف أف تبرز في خصية لرؤساء الدوؿ أحدى الصورتيفبناء عمي  تتخذ المساهمة الجناسية الش

شكؿ مساهمة أصمية أو مساهمة تبعية، و ذلؾ قياسا عم  الركف المادي الذي تقـو عمي  المساهمة 
 الجناسية.

                                                             
 .509محمد ص ح أبو رجب، المرجر السابؽ، ص   1

  197السابؽ، ص محمد سمصار ، المرجر   2

 .383أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص   3

 .377، ص 2006، ار النزضة العربية، القاهرة، مصرد د.ط، أحمد عوض ب ؿ، مبادئ قانوف العقوبات المصري، القسـ العاـ،  4

و ما  119، ص 2010مميمة، الجزاسر، ، عيف ، دار الزدىالطبعة األول  عبد الرحمف خمفي، محاضرات في القانوف الجناسي العاـ، 5
 بعدها



257 
 

  المساىمة الجنائية األصمية لرؤساء الدول -0ب
األصمي الذي يرتكب جريمة مر  /أ مف نظاـ روما األساسي مسؤولية المساهـ25/3قررت المادة 

و يقصد باالشتراؾ مر آخر، أف يكوف مر المساهـ األصمي مساهـ أصمي أيضا في إتماـ السموؾ  ،1آخر
 اإلجرامي في الجريمة، حت  كاف الركف المادي في الجريمة يتكوف مف عدة أفعاؿ، و أت  كؿ مف

المساهميف فع  مف األفعاؿ التي تدخؿ في عداد الركف المادي لمجريمة، و يعتبر القانوف الدولي الجناسي 
الفاعؿ مر غير  متساويا مر الفاعؿ األصمي في المركز القانوني، ف  ينظر إل  الفاعؿ مر غير  بوصف  

 .2ة عف مساهمة أصميةلذلؾ فإف مسؤولية كؿ واحد مف الفاعميف تعد مسؤولي ريؾ في الجريمة،ش
ية مف خ ؿ المادة كما قرر نظاـ روما صراحة مسؤولية الفاعؿ المعنوي جناسيا عف الجريمة الدول

، و الفاعؿ المعنوي هو الذي يرتكب جرم  عبر شخص غير مسؤوؿ جزاسيا، إما لكون  3/أ( من 25/03)
يرتكب جرم  عبر شخص واع و مدرؾ مجنونا أو قاصر، كما ينصرؼ المعن  إل  الفاعؿ الذهني الذي 

 .4لما يفعؿ تنفيذا ألمر 
بوصف   –الفاعؿ غير المباشر كما يطمؽ عمي  في الفق   –اسية لمفاعؿ بواسطة تنعقد المسؤولية الجز 

في عمم  اإلجرامي شخصا مسؤوال أو غير مسؤوؿ ألي سبب  استعمؿمساهما أصميا في الجريمة سواء 
 .5كاف

 لجريمة بركنيزا المادي و المعنويسؤولية في حؽ الفاعؿ المعنوي عف او بالتالي تترتب الم
و المادي لكوف المنفذ ما هو إال أداة في يد الفاعؿ لتنفيذ جريمت ، و بالتالي  ،فالمعنوي ألن  مفترض في 

( 25/03يتحمؿ وحد  عقوبة الجريمة التي نفذها األخير، و بذلؾ فإف المعني المتضمف في نص المادة )
الفاعؿ بواسطة فاعؿ أصميا و ليس شريكا، في حالة إذا  اعتبرعد مما قرر  الفق  الدولي الجناسي عندما أب

 .6اسية عف الجريمة المرتكبةلفاعؿ األصمي تتحقؽ مسؤوليت  الجز كاف ا
عمي  الفق  الدولي الجناسي، إال أف الصياغة التي جاءت بزا  استقربقدر ما يعد هذا إقرارا لما 

الجريمة عف طريؽ شخص آخر  ارتكابفي هذا الصدد غير موفق ، ألف ظاهرها يوحي بإمكاف  25المادة 
مسؤوؿ جناسيا، و هي الحالة التي تدخؿ بوضوح في إطار التحريض المذكور صراحة في الفقرة الموالية 

الجريمة عف طريؽ أخر غير مسؤوال جناسيا لست حالة مف حاالت  ارتكابإل  أف  مف نفس المادة، إضافة
                                                             

ارتكاب هذ   -يمي : أ  وفقا لزذا النظاـ األساسي يسأؿ الشخص جناسيا .... في حالة قياـ هذا الشخص بما -3إذ تنص عم  أن  "  1
 الجريمة سواء بصفت  الفردية أو باالشتراؾ مر آخر ....".

 .503، المرجر السابؽ، ص محمد صالح أبو رجب  2

 تراؾ مر آخر أو عف طريؽ شخص آخر  "ارتكاب هذ  الجريمة سواء بصفت  الفردية أو باالش حيث وردت صياغتزا كالتالي :  3
 بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ الشخص مسؤوال جناسيا".

 .171سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص   4

 .195محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   5

 .506-505 .ص، صنفس رجب، المرجر  محمد ص ح أبو  6
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"يسأؿ  :ضؿ صياغة المادة عم  النحو ااتيوفؽ ما يدؿ عمي  ظاهر النص، لذا كاف مف األف االشتراؾ
مر آخر أو عف طريؽ  باالشتراؾهذ  الجريمة سواء بصفت  الفردية أو  ارتكابالشخص جناسيا ..... عف 

 .1شخص آخر غير مسؤوؿ جناسيا"
  ائية التبعية لرؤساء الدولالمساىمة الجز  -9ب

يحدد نظاـ روما األساسي وساسؿ النشاط اإلجرامي في المساهمة التبعية عم  سبيؿ الحصر في 
و التي تتمثؿ في  ،في الجريمة االشتراؾفي فقرتيزا )ب.ج(، حيث جرمت كافت صور  25/3المادة 

 .2االتفاؽالتحريض و المساعدة و كذلؾ في 
، و يقصد ب  توجي  النشاط اإلجرامي المعنوي 3في الجريمة االشتراؾيعتبر التحريض أبرز صور 

و ذلؾ بخمؽ الفكرة اإلجرامية، كما  ،جريمة معينة ارتكاب نحو إرادة الغير توجيزا مف شأن  دفعزا إل  
، إذ 4ارتكابزاجريمة بخمؽ التصميـ عم  الجريمة لدى الفاعؿ األصمي لدفع  نحو يتحقؽ التحريض عم  ال

اسية عف تزمة التحريض ببث السموؾ اإلجرامي لدى الفاعؿ األصمي عف إذ يعد الفرد مسؤوال مسؤولية جز 
 .5طريؽ إصدار خطبة حماسية مباشرة مث ، أو كاإلغراء بمناصب عميا و مزيا

ت  مف مظزر تممس  الحواس، لذلؾ ال مجاؿ إلثبات  إال عف طريؽ يتجرد التحريض في أغمب حاال
األدلة  استخ صإل  وقاسر الحقة عم  الجريمة ألجؿ  االستنادعم  القراسف، و في ذلؾ يجوز  االعتماد

  .6إلثبات وقوع 
 ارتكابية التبعية إل  كؿ فعؿ يشكؿ مساعدة عم  كما يمكف أف تنصرؼ المسؤولية الجزاس

في الجريمة الدولية ، التي نص عميزا بموجب المادة  ل شتراؾالجريمة، حيث تعتبر المساعدة صورة 
        -بغض النظر عف صورت  -/ج مف نظاـ روما األساسي، و يقصد بالمساعدة تقديـ العوف25/3

                                                             
 .196محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   1

( مف السحة 5( مف السحة نورمبورغ، و المادة )6، و المثاؿ عم  ذلؾ المادة )المواثيؽ الدولية المسؤولية الجزاسية التبعية لقد أقرت  2
الشركاء الذيف ساهموا في رسـ أو تنفيذ خطة عامة أو مؤامرة رضيف و و المنظميف و المح طوكيو، حيث نصتا عم  معاقبة المدبريف

 .  (الرتكاب جريمة مف الجراسـ )المنصوص عميزا في كميا ال سحتيف

 . 205 -204 .صأشرؼ عبد العزيز الزيات، المرجر السابؽ، ص -

الجناسية الوطنية عم  غرار المشرع  كما هو الحاؿ بالنسبة لألنظمة ،رض شريكا في الجريمة حسب نظاـ روماعم  ذلؾ يعد المح  3
رض فاع  أصميا و ذلؾ منذ تعديم  لقانوف تشرير الجزاسري و الذي يعتبر المحالفرنسي و المصري، و بالمقابؿ يختمؼ الحكـ بالنسبة لم

 82/04تحت رقـ:  13/02/1982العقوبات بتاريا : 
 .198محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص  

 .165يـ، المرجر السابؽ، ص أحمد ثابت عبد الرح  4

 . 415حسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص   5

 .438، ص 1989، القاهرة، مصر، ، دار النزضة العربيةالطبعة السادسة محمود نجيب حسني، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، 6

438. 
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بكؿ وسيمة أو  و تتحقؽ المساعدة وفقا لزذا التعريؼ، 1إل  الفاعؿ األصمي فيرتكب الجريمة بناء عمي 
أو يذلؿ ل  ما قد يعترض   ،الجريمة، أو يسزؿ ل  ذلؾ ارتكابإمكانية تقدـ إل  الفاعؿ بشكؿ يعين  عم  

 .2مف عقبات
و لـ  ،( كذلؾ مبدأ المساعدة عم  شروع في الجريمة25لقد أورد نص الفقرة الثالثة مف المادة )و 

توسعا في مفزـو الفاعؿ األصمي، فمجرد توفير  يقتصر فقط عم  الجريمة التامة، و هذا السياؽ يمثؿ
 .3جريمة لـ تتـ، يعتبر القاسـ بذلؾ فاع  أصميا في الشروع في هذ  الجريمة الرتكابالوساسؿ 

و النحو الذي يقدر مرتكبوها أف  ،ظروؼ كؿ جريمة باخت ؼتتخذ المساعدة صور عديدة تختمؼ 
ف المساعدة المعاصرة لتنفيذ الجريمة و المسماة باألفعاؿ المساعدة تكوف مجدية، و في هذا الصدد نفرؽ بي

المسزمة، و بيف المساعدة المنفذة و المسماة باألفعاؿ المتممة، و الفرؽ يتمثؿ بينزما في أف األول  تتحقؽ 
و تستزدؼ تمكين  مف إنزاء التنفيذ لتحقيؽ النتيجة  ،و الفاعؿ ال يزاؿ في المراحؿ األخيرة لتنفيذ الجريمة

أف المساعدة ال تتحقؽ بأفعاؿ الحق  عم  الجريمة إذ أف ، و في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلي 4اإلجرامية
 .5هذ  األفعاؿ تعد جريمة مستقمة منفردة بأركانزا

في الجريمة، حيث ينصرؼ إل  كؿ الجراسـ التي  االشتراؾالوسيمة الثالثة لتحقؽ  االتفاؽو يمثؿ 
مت  شارؾ الشخص مر آخريف في هذا التصميـ  ،هذ  الجريمة الرتكابترتكب وفقا لخطة عامة مصممة 

 .                         6/د( مف نظاـ روما األساسي25/3المشترؾ، و ذلؾ حسب ما قررت  المادة )
                                                             

قياـ شخص بتقديـ  في قضية الجنراؿ )كرستيتش( بأنزا " و عرفتزا الداسرة االبتداسية لممحكمة الجناسية الدولية ليوغس فيا السابقة  1
 ". العوف لشخص آخر في ارتكاب الجريمة

 .520محمد ص ح أبو رجب ، المرجر السابؽ، ص 

 .442محمود نجيب حسني ، المرجر السابؽ ، ص   2

، جامعة ، كمية الحقوؽلي، رسالة دكتورا أمجد أحمد محمد هيكؿ، المسؤولية الجناسية الفردية الدولية أماـ القضاء الجناسي الدو   3
 .533، ص 2008مصر،  ،الزقازيؽ

، و قد آثار هذاف المصطمحاف بعض  /ج( مصطمح تقديـ العوف، كما أشارت إل  مصطمح التحريض3الفقرة ) 25لقد ذكرت المادة   4
ب  محكمة يوغس فيا، التي عالجت بعض الخ ؼ الفقزي بخصوص ااثار القانونية المترتبة عف التفرقة بينزما، عكس ما جاءت 

المصطمحيف كأنزما شيء واحد، كؿ ذلؾ دفر البعض إل  انتقاد صياغة الفقرة السابقة عم  اعتبار أف إيراد مصطمح "حرض" في الفقرة 
 /ج يعد مف قبيؿ اإلطناب غير المبرر.3
 . 198محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص  -

 522ص  محمد ص ح أبو رجب، المرجر نفس ،  5

د مشترؾ، بارتكاب هذ  الجريمة أو و التي جاء فيزا "المساهمة بأية طريقة أخرى في قياـ جماعة مف األشخاص يعمموف بقص  6
 هذ  المساهمة متعمدة و أف تقدـ: الشروع في ارتكابزا عم  أف تكوف 

إما بزدؼ تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي لمجماعة، إذا كاف هذا النشاط أو الغرض منطويا عم  ارتكاب جريمة تدخؿ  -
 المحكمة. في اختصاص

 ." أو مر العمـ بنية ارتكاب الجريمة لدى هذ  الجماعة -
 . 385أيمف السيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص  -
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رة بمفزوـ التتمر، و هي تماثؿ في القانوف الداخمي خاصة ال تيني و يرتبط المعن  المتضمف في هذ  الفق
  .1المتصورة االشتراؾكما تشمم  أيضا مر شمولزا كافة أنواع  باالتفاؽ االشتراؾمفزـو 

بيف المتزميف عم  الغرض اإلجرامي  اتفاؽإذ يتطمب هذا النوع مف المسؤولية التبعية ضرورة وجود 
الفعؿ اإلجرامي، و يفرض عم  كؿ منزـ المساهمة في تدعيـ هذا  ابارتكلمجماعة المشاركة في 

 .2االتفاؽ
، األول  أف ل شتراؾحيث تفرض المساهمة الجناسية هنا توافر إحدى الحالتيف لمجاني في هذ  الصورة 

و التي تنبي  ،في هذ  الجماعة اإلجرامية مف خ ؿ صورة تعزيز لمنشاط اإلجرامي القاسـ االشتراؾيتحقؽ 
عف قصد خاص بأف يقدـ الجاني دعما لتعزيز أهداؼ أو أفعاؿ الجماعة، أما الحالة الثانية المتطمبة 

الجريمة مف هذ   ارتكابفتفترض أف يكوف الشخص عالما فقط بنية  االشتراؾلتحقؽ هذ  الصورة في 
  .3الجماعة و انخراط فيزا رغـ ذلؾ

  الجريمة الدولية ارتكابفي  مسؤولية رؤساء الدول عن الشروع -ج
خ فا لممحاكـ الجناسية الدولية المؤقتة نص النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية صراحة 

 .4/و(25/3الجريمة الدولية، و ذلؾ حسب ما نص عمي  بموجب المادة ) ارتكابعم  تجريـ الشروع في 
و الشروع هو البدء في تنفيذ فعؿ يشكؿ إتمام  جريمة و لكف يخيب أثر  أو يتوقؼ ألسباب ال دخؿ  

إلرادة الجاني في ، حيث أف الجاني إذ شرع في البدء في السموؾ اإلجرامي المكوف لمجريمة ببدء في تنفيذ 
ماؿ التحضيرية بأف أقدـ و تعدي مرحمة التفكير و األع ،خطوات فعمية تؤدي حاال و مباشرة إل  وقوعزا

تحقيق   استحاؿو لكف توقؼ مشروع  اإلجرامي أو خاب أثر  أو  ،عم  تنفيذ أحد األفعاؿ المكونة لمجريمة
 .5فإن  يسأؿ عف شروع في جريمة ،ألسباب ال دخؿ لمجاني فيزا

يتطمب القياـ /و( متسقة مر القواعد العامة في القانوف الداخمي مف أف الشروع 25/3بذلؾ جاءت المادة )
 أإجراء يبد اتخاذ و هو ما عبرت عن  بعبارة " ،بأفعاؿ البدء في التنفيذ و ليس مجرد األعماؿ التحضيرية

                                                             
 كسونية أيضا ( أكثر ارتباط بفكرة اإلجراـ الجماعي، و هي فكرة موجودة بالمدرسة األنجموسا25/د( مف المادة )3حيث تعد الفقرة )  1

و تشمؿ هنا إمكاف النظر إل  منظمة معينة عم  أنزا منظمة إجرامية، و مف تـ يكوف مجرد االنخراط فيزا عم  إجراميا و اشتراؾ في 
كب باسـ هذ  المنظمة، و هو ذات النزج الذي اتبعت  محكمة نورمبورغ لدى اعتبار الحزب النازي مف المنظمات الجراسـ التي ترت

 اإلجرامية.
 .534-533 .صأمجد أحمد محمد هيكؿ، المرجر السابؽ، ص -

 .385محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص  أيمف السيد  2

 .534، ص جد أحمد محمد هيكؿ، المرجر نفس أم  3

حيث نص عم  أف "الشروع في ارتكاب الجريمة عف طريؽ اتخاذ إجراء يبدأ ب  تنفيذ الجريمة بخطوة ممموسة و لكف لـ تقر الجريمة   4
الجريمة لظروؼ غير ذات صمة بنوايا الشخص"، و بالمقابؿ فإف محكمتا نورمبورغ و طوكيو لـ تجرما الشروع في ارتكاب الجراسـ 

 فيا و رواندا فقد نصتا عم  تجريـ الشروع في جريمة اإلبادة الجماعية فقط.أما بالنسبة لمحكمتي يوغس  ،الدولية

 .416حسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص 5
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مر القواعد العامة في كافة عناصر الشروع مف حيث أف  اتسقتكما  ،ب  تنفيذ الجريمة بخطوة ممموسة"
ير متصمة بنوايا الشخص "خارجة عف يكوف لظروؼ غ –"أوقؼ أو خاب أثرها " –الجريمة  ارتكابعدـ 
الجريمة الدولية عن  في التشريعات الوطنية إل  درجة  ارتكاببناء عمي  ال يختمؼ الشروع في ، 1إرادت "
 .2كبيرة

مؽ جوهري تفرض  خصوصية الجريمة الدولية )فيما تع اخت ؼغير أف هناؾ مف يرى بوجود 
ة ، و كذلؾ ما ينصرؼ منزا إل  الصفةها عف الجراسـ العادياتزا و تمايز بطبيعة الجريمة الدولية في حد ذ

ف في مرحمة التحضيرية التي تكتسي أهمية بالغة في مكلألشخاص المرتكبيف لزا( و الذي يالخاصة 
القانوف الدولي الجناسي، بحيث تكشؼ بما ال يدع مجاؿ لمشؾ عف جريمة مرتقبة، األمر الذي دفر جانب 

جراسـ دولية  باعتبارهاهذ  المرحمة مستقمة بطبيعتزا الخاصة توجب العقاب عميزا  اعتبارمف الفق  إل  
 .3قاسمة بذاتزا

السيما  ،عم  هذا األساس ال تكوف لمتفرقة بيف البدء في التنفيذ و العمؿ التحضيري أهمية قانونية كبيرة 
 استنادا ،ـ و األمف الدوليالحاؿ بالنسبة لألعماؿ التحضيرية التي تنطوي عم  جسامة خاصة تزدد السم

فقرة  25لكف و بالرجوع إل  نص المادة  ،لكونزا جراسـ مستقمة بذاتزا عف الجراسـ التي يجري التحضير لزا
/و( مف النظاـ روما األساسي نجد أف الوضر يختمؼ، إذ جاء النص صراحة عم  تجريـ الشروع و 3)

 .4ذلؾ إذ تـ البدء في تنفيذ الجريمة بخطوة ممموسة
بيف المتزميف ألجؿ تحقيؽ الغرض  اتفاؽحيث يتطمب هذا النوع مف المسؤولية ضرورة وجود 

  كؿ منزـ المساهمة في تدعيـ الفعؿ اإلجرامي، و يفرض عم ارتكاباإلجرامي لمجماعة المشاركة في 
 .5االتفاؽهذا 

أو بأخرى دوف الجريمة أو يحوؿ بوسيمة  الرتكابمر ذلؾ فإف الشخص الذي يكؼ عف بذؿ أي جزد  
الجريمة إذا  ارتكابإتماـ الجريمة ال يكوف عرضة لمعقاب بموجب هذا النظاـ األساسي عم  الشروع في 

 .6هو تخم  تماما و بمحض إرادت  عف الغرض اإلجرامي
بذلؾ يكوف نظاـ روما األساسي قد منح لرؤساء الدوؿ و غيرهـ مف مرتكبي الجراسـ الدولية فرصة 

عف إتماـ  االختياريلعدـ المسؤولية بالرغـ مف البدء في تنفيذ المراحؿ اإلجرامية، و ذلؾ في حالة العدوؿ 
يذ الجريمة، أما إذا وقعت الجريمة كسحب األمر الصادر أو وقؼ العمؿ ب  أو إلغاس  بأمر جديد يمنر تنف

                                                             
 .536أمجد أحمد محمد هيكؿ، المرجر السابؽ، ص   1

 .384أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص   2

 .559محمد ص ح أبو رجب، المرجر السابؽ، ص   3

 .199سمصار، المرجر السابؽ، ص محمد    4

 .385، ص السيد محمد مصطف ، المرجر نفس  أيمف  5

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية. 25الفقرة )و( مف المادة   6
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الجريمة التامة بسبب األمر الصادر عف الحاكـ فإن  يظؿ مسؤوال عنزا حت  و لو قاـ بم حقة و معاقبة 
  .1مرتكبيزا، إذ أف التوبة ال حقة ال أثر لزا في وقوع الجريمة و العقاب عميزا

لية تعد الجراسـ الدو  رتكابامما سبؽ عرض  يمكف القوؿ أف مسؤولية رؤساء الدوؿ إزاء  انط قا
 يةاسية الدولقر المركز بالنسبة لممسؤولية الجز اسية الدولية الفردية، حيث تتخذ مو أهـ نموذج لممسؤولية الجز 
شكؿ يتسؽ في أغمب األحواؿ مر تقرير مسؤولية رؤساء الدوؿ، و في هذا إذ ال تثار هذ  األخيرة إال ب

  قدمتزا نظاـ روما األساسي إل  تقرير مبدأ المساواة في التجريـ عمدت المواثيؽ الدولية و في م االتجا 
أيا كانت صورة السموؾ  ،الجراسـ الدولية ارتكابو العقاب بيف رؤساء الدوؿ و غيرهـ مف المتسببيف في 

 القاضي السمطة التقديرية ل ستناداإلجرامي الصادر عف رؤساء الدوؿ، مما يفتح المجاؿ الواسر أماـ منح 
إلعماؿ مبدأ التفريد العقابي تناسب مر درجة الخطورة  ،القضاسي لممحكمة الجناسية الدولية االجتزاد إل 

 الجريمة الدولية. ارتكاباإلجرامية لمفاعميف األصمييف أو المساهميف مر غيرهـ و أثرها في 
كاف البد مف توسير  اسية الدولية لرؤساء الدوؿالحديثة نحو تكريس المسؤولية الجز  ل تجاهات ايدو تأك 

 نطاؽ المسؤولية الموضوعية ليشمؿ مسؤولية الرؤساء عف األعماؿ اإلجرامية المرتكبة مف مرؤوسيزـ.
  ائية الدولية غير المباشرة لمقادة و الرؤساءتقرير مبدأ المسؤولية الجز ثانيا : 

 ارتكابفي كفالة عدـ يعترؼ القانوف الدولي الجناسي بأهمية الدور الذي يمعب  القادة و الرؤساء 
جسيمة  انتزاكاتاألشخاص الخاضعيف إلمرتزـ أو العامميف تحت رساستزـ ألي سموؾ إجرامي يترتب عن  

القادة و الرؤساء المسؤولية  لحقوؽ اإلنساف و خرؽ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني، بناء عمي  يتحمؿ
بؿ  ،سواء أمروا بارتكاب تمؾ الجراسـ، أو لـ يأمروا بزا، جراسـ الدولية التي يرتكبزا الغيراسية عف الالجز 

    مرؤوسيزـ اتجا وقعت هذ  الجراسـ بسبب اإلهماؿ و التقصير في أداء واجب الرقابة المفروض عميزـ 
 الجريمة الدولية. ارتكابو الذي مضمون  منر أي فعؿ أو تصرؼ مف شأن  أف يؤدي إل  

اسية الدولية غير مباشرة لمقادة و الرؤساء ليشمؿ المسؤولية جؿ ذلؾ يتسر نطاؽ المسؤولية الجز أل
المفترضة في جانب الرسيس الذي يتخذ صفة القاسد العسكري بشأف الجراسـ الدولية الواقعة ممف هـ تحت 

اسية الدولية التبعية في حؽ الرسيس المدني إزاء الجراسـ كما تترتب المسؤولية الجز  ،(1)سمطت  اامرة 
 ، و ذلؾ بحسب ما تقرر بموجب نظاـ روما األساسي لممحكمة الجناسية الدولية.(2) مرؤوسي ف المرتكبة م

 ائية الدولية المفترضة لمرئيس الذي لو صفة قائد عسكري عن فعل الغيرالمسؤولية الجز  –0
تنفيذ القاسد )الرسيس( لجراسم  مف خ ؿ معاوني  أو مرؤوسي ، كوسيمة لمتحميؿ  الحتماالتتفاديا 

عم  المحكمة ألجؿ اإلف ت مف العقاب بالدفر بعدـ المسؤولية، نص نظاـ روما األساسي لممحكمة 
اسية الفردية بصفت  مسؤوال عف الجراسـ ( من  عم  تحمم  المسؤولية الجز 28الجناسية الدولية في المادة )

                                                             
 .417حسيف حنفي عمر ، المرجر السابؽ، ص   1
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حسب الشروط و الحاالت  ،تخضر لسمطت  الفعميةرؼ القوات التي تقر تحت إمرت  و المرتكبة مف ط
 .1المنصوص عميزا بموجب هذا القانوف

و األحواؿ التي تقاـ فيزا مسؤولية  ،( مف نظاـ روما مدى مسؤولية القاسد أو الرسيس28فمقد بينت المادة )
و بدأت بمسؤولية القاسد  ،األمريكي االقتراحإذ قسمت هذ  المادة إل  فقرتيف بناء عم   ،كؿ منزما

األفعاؿ المرتكبة مف القوات العسكرية الخاضعة إلمرت ، و ذلؾ ألف هذا األخير أكثر قدرة العسكري عف 
 .2الجراسـ الدولية أثناء النزاعات المسمحة الدولية و غير دولية ارتكابعم  

المحكمة الجناسية الدولية ألوؿ مرة خ فا لممحاكـ السابقة، هو  استحدثت و أساس هذا التقسيـ و الذي 
ة بيف مدى مسؤولية لكؿ منزما، فالرسيس المدني ليست ل  نفس الدرجة مف السيطرة عم  تابعي  التي التفرق

اسية لكؿ منزما عف ـ تختمؼ شروط تحمؿ المسؤولية الجز يتمتر بزا القاسد العسكري عم  قوات ، ومف ث
 .3ااخر

لجراسـ المرتكبة مف قبؿ يقصد بالمسؤولية الجناسية غير مباشرة لمقادة و الرؤساء المسؤولية عف ا
 ارتكابزاالتدابير الكفيمة بمنر  اتخاذو القاسمة عم  أساس تقصير هؤالء القادة و الرؤساء في  ،مرؤوسيزـ

و يطمؽ البعض عم  المسؤولية الدولية الجناسية غير المباشرة، المسؤولية عف 4أو معاقبة المتسببيف فيزا، 
 .5فعؿ الغير

                                                             
 .148محمد الراجي ، المرجر السابؽ، ص   1
تكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ و ( مف البر 86/2( مف نظاـ روما يجسد ل  أص  في المادة )28ادة )و مف الجدير بالذكر أف نص الم -

 .1949الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ  1977
 ة البحوث القانونية و االقتصاديةراجر في ذلؾ : نج ء محمد عصر، المحكمة الجناسية الدولية و م حقة مجرمي الحرب، مجم -

 .501، ص 2011، مصر، أفريؿ رة جامعة المنصو  كمية الحقوؽ، عوف،العدد التاسر و األرب
( و كذلؾ رواندا 7/3يد عم  هذا المبدأ في أنظمة المحاكـ الجناسية الدولية الخاصة لكؿ مف يوغس فيا السابقة )ـكما تـ التأك -
في المادة  1996الس ـ و أمف اإلنسانية لعاـ (، كما نص عمي  بموجب مشروع لجنة القانوف الدولي حوؿ تقنيف الجراسـ ضد 6/3)ـ

 السادسة من .

عم  ما يجب أف يمتـز ب  القاسد العسكري  1949و ذلؾ خاصة عندما تشتد المعارؾ، عم  هذا نصت اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ   2
 ف ارتكاب الجراسـ الدولية.اتجا  قوات ، حيث تتمحور هذ  الفكرة حوؿ التزام  بواجب قانوني متمثؿ في وجوب حيمولت  دو 

 .199قاسـ محجوبة، المرجر السابؽ، ص  -

 .538-537 .صأمجد أحمد محمد هيكؿ، المرجر السابؽ، ص  3

 .577محمد ص ح أبو رجب، المرجر السابؽ، ص   4

و هو ما يعني  ير ،األصؿ في القانوف الجناسي الوطني أف الشخص ال يسأؿ إال عف فعم  الشخصي ، بحيث ال يتحمؿ تبعة فعؿ غ  5
اسية عف فعؿ الغير لـ تنشأ في القانوف الجناسي، إنما تستمد جذورها مف القانوف المدني فيما يعرؼ بالمسؤولية بأف المسؤولية الجز 

 التقصيرية.
 .200ص ،(2محمد سمصار، المرجر السابؽ،)الزامش  -
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إل  التنفيذ المباشر  استناداحيث ال يتـ تحريؾ مسؤولية كبار القادة السياسييف و العسكرييف في الدولة 
لمجراسـ الدولية بشكؿ غير مباشر، و ذلؾ عف  ارتكاب لماديات الجريمة الدولية، إنما يتـ عم  أساس 

  .1ارتكابزاف أجؿ طريؽ التخطيط و التنظيـ و توفير الوساسؿ المادية و البشرية الضرورية م
       و بالتالي فإف مسؤولية مف نفذوا الجراسـ الدولية قد تقترف بمسؤولية منفصمة و مستقمة لقادة الدولة 

و رؤساسزا، إذ كانت التصرفات الصادرة عف األفراد مف ممكف أف تعزي لمدولة، و عم  ذلؾ فإف تمؾ 
   ء مف أعم  مستويات مصدري القرارات السياسية بد ،المسؤولية تشمؿ جمير مف هـ في التسمسؿ القيادي

 .2تمؾ الجراسـ ارتكبواو مرورا بالضباط و الجنود أو المدينيف الذيف 
تجدر اإلشارة إل  أف معظـ الدساتير تنص عم  أف رسيس الدولة هو القاسد  االتجا في هذا 

إذ  ،كرية أثناء النزاعات المسمحةاألعم  لقواتزا المسمحة، و مف ثـ فإف يشرؼ عم  تسيير العمميات العس
 بارتكاب، لذلؾ فإف الرسيس الذي يأمر االستراتيجيةيصدر عن  كؿ ما يتعمؽ باتخاذ القرارات العسكرية 

 .باعتبار  مرتكب لتمؾ الجراسـ تستطير أف يفمت مف المسؤولية الجزاسية الدوليةالجراسـ الدولية ال 
س األمريكي "جورج بوش"، رسيس الوزراء البريطاني تطبيقا لذلؾ يرى البعض أف ك  مف الرسي

توني بمير يتحم ف المسؤولية عف الجراسـ التي ارتكبتزا القوات العسكرية في الحرب ضد العراؽ في مارس 
باعتبار أف كؿ منزما القاسد األعم  لمقوات المسمحة في الدولتيف، و أف الجراسـ الدولية التي  2003

قية قد ارتكبت بناء عم  منزجية منظمة مما يتيح لكؿ منزما العمـ بارتكاب تمؾ ارتكبت في المدف العرا
  .3الجراسـ

بناء عمي  فإن  غالبا ما يوصؼ رسيس الدولة بأن  يجمر صفة القاسد األعم  لمقوات المسمحة، ومف 
ذلؾ ال شؾ مف تحقيؽ مسؤوليت  المباشرة ب  جداؿ، و ضمف هذا النزج سارت المحكمة الجناسية الدولية 

ية الرؤساء ال رت بأف مبدأ مسؤولحيث قر  "سميبيتشي"الخاصة بيوغس فيا السابقة في قضية معسكر 
شمؿ فقط القادة العسكرييف، و لكف أيضا المدنييف الذيف يشغموف مناصب رساسية ذات طبيعة واقعية أو ت

 .4ذات ع قة قانونية
مف نظاـ روما نجد أنزا قد ساوت بيف مسؤولية القاسد العسكري  28/1بالرجوع إل  نص المادة 

اإلجراءات و التدابير المناسبة لمنر  اتخاذتخاذل  عف في حالة األمر بارتكاب الجراسـ الدولية و حالة 

                                                             
 .77، ص لقانوف الدستوري، المرجر السابؽصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في ا  1

 .173سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص   2

 .212-211 .صأشرؼ عبد العزيز الزيات ، المرجر السابؽ، ص  3

 .418حسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص   4
جميؿ عودة، المسؤولية الجناسية لمرؤساء و القادة المدنييف، مركز آدـ لمدفاع عف الحقوؽ و الحريات، دنيا الوطف، مقاؿ منشور -
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اسيا عف أفعاؿ مرؤوسي  غير المشروعة، عم  أساس يث يسأؿ القاسد أو الرسيس جز ، ح1تمؾ الجراسـ ارتكاب
 .2و سيطرت  الفعمية عم  أعماؿ المرؤوسيف، و ذلؾ بسبب عدـ ممارستزا بصورة سميمة يةاإلشرافسمطت  

عف إحجاـ شخصي إرادي عف  االمتناع، حيث يعبر االمتناعلذلؾ فزذ  المسؤولية تعد قاسمة عم  فكرة 
إثبات فعؿ إيجابي معيف ينتظر  الشارع في ظؿ وجود واجب قانوني يمزم  بزذا الفعؿ، و يطمؽ البعض 

 .3عم  هذ  المسؤولية تسمي  المسؤولية المفترضة أو ضمنية
انوف الدولي اإلنساني عم  األشخاص الذيف يشغموف مناصب لزا ضمف هذا النزج أوجب الق

لمتأكد مف عدـ قيامزـ بأي فعؿ ما  ،سمطة إلزاـ عم  ااخريف واجب مراقبة مرؤوسيزـ الخاضعيف إلمرتزـ
اسية لمرؤساء ر القانوف الدولي بالمسؤولية الجز و بذلؾ أق ،قواعد القانوف الدولي اإلنساني انتزاؾمف شأن  
بافتراض أف ارتكاب تمؾ الجراسـ يدخؿ في نطاؽ  ،4ة فشمزـ في أداء هذا الواجب المنوط بزـفي حال

 .5األنشطة التي تندرج في إطار المسؤولية و السيطرة الفعميتيف لمقاسد أو الرسيس
األساسي الذي يذكر المسؤولية في نظر البعض النص الوحيد في نظاـ  28يعد نص المادة 

اسية الدولية لمقاسد أو إذ أقرت هذ  المادة مسؤولية الجز  كعنصر في الركف المادي، عاالمتنااسية عف الجز 
الرسيس األعم  عف أفعاؿ مرؤوسي ، حت  و إف لـ يأمر مباشرة بارتكاب الجراسـ الدولية، عم  أساس أف 

                                                             
الشخص القاسـ فع  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية عم  أن  "يكوف القاسد العسكري أو  1فقرة  28حيث تنص المادة   1

مسؤوال مسؤولية جناسية عف الجراسـ الدولية التي تدخؿ في اختصاص المحكمة و المرتكبة مف جانب قوات  بأعماؿ القاسد العسكري
لفعميتيف ، أو تخضر لسمطت  و سيطرت  الفعميتيف حسب الحالة، نتيجة لعدـ ممارسة القاسد العسكري أو تخضر إلمرت  و سيطرت  ا

 أف يكوف قد عمـ يفترضإذا كاف ذلؾ القاسد العسكري أو الشخص قد عمـ، أو  -أالشخص سيطرت  عم  هذ  القوات ممارسة سميمة: 
 أو تكوف عم  وشؾ ارتكاب هذ  الجراسـ.بسبب الظروؼ الساسدة في ذلؾ الحيف بأف القوات ترتكب 

إذ لـ يتخذ ذلؾ القاسد العسكري أو أي شخص جمير التدابير ال زمة و المعقولة في حدود سمطت  لمنر أو قمر ارتكاب هذ  الجراسـ  -ب
 .أو لفرض المسألة عم  السمطات المختصة لمتحقيؽ و المقاضاة"

 ، القاهرةدار النزضة العربية ،الطبعة األول  الحصانة أماـ المحكمة الجناسية الدولية،عمار طالب محمود العبودي، عدـ االعتداد ب  2
 .153، ص 2014مصر، 

القاسد الياباني ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث حكـ عمي  باإلعداـ لفشم   « yamashita »و مف األمثمة عم  ذلؾ قضية  -
 ر في عدد مف األقاليـ التي كانت الياباف قد احتمتزا أنداؾ.في التحكـ في قوات  التي ارتكبت مجاز 

 . 502ص ، (22نج ء محمد عصر، المرجر السابؽ، )الزامش  -

 .577محمد ص ح أبو رجب، المرجر السابؽ، ص   3

 .386أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص  4
         قوات تخضر إلمرت  و سيطرت  الفعميتيف" و عبارة  عبارة "مف نظاـ روما متضمنة  28في هذا الصدد جاءت صياغة المادة 

 ة، و ال يمكف إيجاد مصوغ مقبوؿ" رغـ أف عبارة السيطرة وحدها تتضمف اإلمرة و السمط "أو تخضر لسمطت  و سيطرت  الفعميتيف
    " أكثر اتفاقا مر الرؤساء المدنييف سمطت تخضر ل يراد هاتيف الصياغتيف إال أف يكوف واضعو النظاـ األساسي قد قصدوا بعبارة "ال

 ". الشخص القاسـ فع  بأعماؿ القاسد العسكري و هذا يستقيـ مر الفزـ السابؽ لعبارة "
 .202محمد سمصار ، المرجر السابؽ، ص  -

ألساسي لممحكمة الجناسية ار، المعايير الدولية لمعدالة الجناسية، دراسة تأصيمية في ضوء النظاـ اشريؼ عبد الواحد محمد الف  5
 .478، ص 2014مصر،   ،جامعة عيف شمس ،الدولية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ
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ضي  عف ، خاصة و أف تغاارتكابزامف ل  سمطة في أف يمنر الجريمة و ال يقـو بذلؾ يعتبر مسؤوال عف 
  .1هذ  الجراسـ يرسؿ إشارة إل  مرؤوسي  باالستمرار في جراسمزـ دوف الخوؼ مف العقاب

اسية لمقاسد أو الرسيس عف أعماؿ مرؤوسي  تنعقد عندما يتوافر مما سبؽ أف المسؤولية الجز  يتبيف
بالفعؿ  ارتكبالعمـ أو تتوافر األسباب المؤدية إل  عمم  بأف المرؤوس يوشؾ أف يرتكب جريمة أو أن  قد 

أو لمعاقبة الجاني، فالقاسد  ارتكابزااإلجراءات ال زمة لمنر  اتخاذهذ  الجريمة، إال أف الرسيس أخفؽ في 
 .2عسكري أو الرسيس يسأؿ مسؤولية شخصية عف أعمال ، و يسأؿ مسؤولية تبعية عف أعماؿ مرؤوسي ال

جراسـ  ارتكابيطرح الواقر السوري إمكانية مساءلة الرسيس بشار األسد عف تزمة  االتجا في هذا 
إل  كون  يتخذ  استناداضد اإلنسانية أماـ المحكمة الجناسية الدولية، حيث تثار مسؤولية الرسيس السوري 

مف الدستور السوري  105صفة القاسد األعم  لمجيش و القوات المسمحة )حسب ما نصت عمي  المادة 
(، إذ يعد بذلؾ مصدرا لجمير القرارات و األوامر ال زمة لممارسة هذ  السمطة، بشكؿ يفترض 2012لسنة 

لشعب السوري، كما يثبت تخاذل  في عمم  المسبؽ بالجراسـ الدولية المرتكبة مف قوات  العسكرية ضد ا
 اة.أو لمعاقبة الجن ارتكابزااإلجراءات ال زمة لمنر  اتخاذ

اسية، عم  لتقديرية في تقرير مسؤوليتزـ الجز و لممحكمة أثناء نظر الدعوى ضد القادة العسكرييف السمطة ا
و بناء عم  ذلؾ، فإف حسب الظروؼ في كؿ جريمة عم  حدة، و مدى السمطات الممنوحة لزؤالء القادة، 

اسية الموجزة إليزـ بسبب عدـ عممزـ، أو بسبب عدـ قدرتزـ فإن  يقر هؤالء القادة نفي المسؤولية الجز  أراد
عم  عاتقزـ عبء إثبات ذلؾ، حيث يفترض أنزـ عم  عمـ في جمير األحواؿ، و بالتالي يجب عمي  

ية عن  إذا أثبت عدـ قدرت  عم  فرض سيطرت  إذ يمكف لمقاسد العسكري أف ينفي المسؤول ،3إثبات العكس
أو أن   ،كافة التدابير ال زمة في حدود سمطات  لمنر هذ  الجراسـ اتخذعم  مرؤوسي ، أو إذا أثبت أن  

 .4عرض المسألة عم  السمطات المختصة
نحو توسير أسباب مسؤولية القاسد أو الرسيس عف  اتجا مف خ ؿ ما سبؽ ذكر  يظزر وجود 

الجراسـ الدولية تحت مسؤوليت  و رقابت  المباشرة  ارتكابو تصرفات مرؤوسي ، و ذلؾ ليس لمجرد  أعماؿ
عمم  بوقوعزا أو التخطيط لزا كالتزاـ إضافي تفرض  عمي  صفت   افتراضفحسب ، بؿ حت  في حالة 

 .5الرسمية

                                                             
 .502نج ء محمد عصر، المرجر السابؽ، ص  1

 .180، المرجر السابؽ، ص أحمد ثابت عبد الرحيـ  2
 .147، 146 .صبارعة القدسي، المرجر السابؽ، ص -

، كمية الحقوؽ، جامعة وف الدولي العاـ، رسالة دكتورا ماجد أحمد عمي منصر، التعاوف الدولي لمكافحة اإلرهاب في ظؿ قواعد القان  3
 .91ص  ،مصر،القاهرة 

 .199قاسـ محجوب، المرجر السابؽ، ص   4

 .78الدستوري، المرجر السابؽ، ص اسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف صاـ إلياس، المركز الجز   5
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العسكري بشأف نظاـ مما سبؽ نرى أن  ال يوجد داعي لمتفرقة بيف الرسيس المدني و القاسد  انط قا
اسية الدولية، فكمما عم  المركز السمطوي في دولة كمما ت شت الفوارؽ بينزما، حيث أف المسؤولية الجز 

عات رسيس الدولة يمثؿ القاسد األعم  لمقوات المسمحة حسب ما نص عمي  في غالب مف التشري
  .1الدستورية

 ائية الدولية التبعية لمرئيس التدريجي عن الجرائم المرتكبة من طرف مرؤوسيوالمسؤولية الجز  -9
صفة الرسيس وصوال لرسيس الدولة في األنظمة الرساسية أو رسيس حكومة في  ارتفعتكمما عمت و 

لدولية المرتكبة مف مرؤوسي  صحيحا اسية عف الجراسـ امسؤوليت  الجز  افتراضاألنظمة البرلمانية كمما كاف 
و السيما في األنظمة الشمولية لمحكـ التي تركز في شخص رسيس  ،و متفقا مر المنطؽ السميـ و القانوف
  .2الدولة كافة السمطات المطمقة لمحكـ

 ارتكابما في م  الرسيس اإلداري األعم  دورا مزإذ يمعب المركز القانوني أو الفعمي الذي يشغ
 .3الوسيمة التي تمنح  سمطة إصدار القرارات و التعميمات إل  مرؤوسي  باعتبار  ،الجراسـ الدولية

الثانية  ( مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجناسية الدولية في فقرتزا28تضمنت المادة ) االتجا في هذا 
يتعمؽ األمر بالرؤساء  و ،اسية لألشخاص الذيف ليس لزـ الصفة العسكريةالنص عم  المسؤولية الجز 

و ذلؾ بصدد الجراسـ التي تقر مف المرؤوسيف التابعييف لسيطرتزـ و سمطتزـ الفعميتيف في  ،المدنييف
 .4الحاالت و وقفا لضوابط المقررة بموجب هذا القانوف

بة اسية الدولية لرسيس الدولة، و عدـ وجود حصانة خاصة ل ، بالنسذا النص تأكد مبدأ المسؤولية الجز بز
لمجراسـ الدولية المرتكبة مف مرؤوسي ، عم  أساس أن  ليس مف المنطؽ أو العدؿ أف يعاقب المرؤوسيف 

                                                             
فربما أف المحكمة الجناسية الدولية أرادت مف خ ؿ تقريرها بمسؤولية الرسيس المدني بصورة مستقمة عف مسؤولية القاسد العسكري أف   1

ا لمعمـ المفترض تؤكد مف جديد عم  سمو القاعدة العرفية المكرسة لمحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ خاصة بعدـ اشتراطز
لمرسيس المدني، األمر الذي يصعب مف إثبات المسؤولية في جانب ، و يفتح المجاؿ لمتنصؿ مف المسؤولية و لإلف ت مف العقاب، كما 

اسية الدولية غير المباشرة رجح مف خ ل  نطاؽ المسؤولية الجز تأروما األساسي بإتباع أسموب مرف ي مف نظاـ 28أف صياغة المادة 
غؿ ، يؤدي إل  خمؽ ثغرة قانونية قد تستو تسزيؿ فيما يخص مسؤولية الرسيس المدني ،التشدد إذ ما تعمؽ األمر بالقاسد العسكري بيف

خاصة تمؾ التي يتحدد بموجبزا الوضر  ،لم سمة نظاـ المتابعة أماـ المحكمة الجناسية الدولية مر ما تفرض  أوضاع المجتمر الدولي
 وؿ بشكؿ يتسؽ مر مكانة الدوؿ. القانوني لرؤساء الد

 .200-199قاسـ محجوبة، المرجر السابؽ، ص   2

 .77صاـ إلياس المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص  3

ؿ بع قة الرسيس بالمرؤوس غير الوارد فيما يتص /ب( مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجناسية الدولية عم  أن  "28تنص المادة )  4
وصفزا في الفقرة األول  يسأؿ الرسيس جناسيا عف الجراسـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة المرتكبة مف جانب مرؤوسيف يخضعوف 

تجاهؿ عف  كاف الرسيس قد عمـ أو -لسمطت  و سيطرت  الفعميتيف نتيجة لعدـ ممارسة سيطرت  عم  هؤالء المرؤوسيف ممارسة سميمة: 
وعي أي معمومات تبيف بوضوح أف مرؤوسي  يرتكبوف الجراسـ أو عم  وشؾ أف يرتكبوا هذ  الجراسـ، إذا تعمقت الجراسـ بأنشطة تندرج 
في إطار المسؤولية و السيطرة الفعميتيف لمرسيس، إذا لـ يتخذ الرسيس جمير التدابير ال زمة و المعقولة في حدود سمطت  لمنر أو قمر 

 رض المسألة عم  السمطات المختصة لمتحقيؽ و المقاضاة"أو لع ،كاب هذ  الجراسـارت
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و يعفي الرسيس الذي دبر و أمر  ،الذيف ينفذوف أوامر غير مشروعة يصدرها رسيس الدولة و أعوان 
جرامي، و ال رسيسا بارتكاب هذ  الجراسـ، و الذي يعتبر في هذا الوضر المخطط و المسير لممشروع اإل

 .1لدولة تحتـر القانوف
يعتبر الرسيس التدريجي األعم  مسؤوال مسؤولية مباشرة عف الجراسـ الدولية المنسوبة إل  

إما عم  أساس إصدار  لألوامر أو التحريض و التشجير عم   ،مرؤوسي ، رغـ أن  لـ ينفذها تنفيذا مباشرا
أو  بارتكابزاالتدابير ال زمة لمنعزا أو وقفزا مر عمم   اتخاذ  في أو بسبب تقصير  ،بكافة الوساسؿ ارتكابزا

 .2تحضير لذلؾ
و  ،اسية لمرسيس عف الجراسـ الدولية المرتكبة مف طرؼ مرؤوسي مف ذلؾ يتضح أف المسؤولية الجز 

اسية لمقادة العسكرييف عف ة الدولية، هي ذات المسؤولية الجز المحكمة الجناسي اختصاصالتي تقر داخؿ 
الجراسـ التي تقر مف قوات خاضعة إلشرافزـ و سمطتزـ، فالشروط و الضوابط المتعمقة بمسؤولية القادة 

العسكري تنطبؽ تقريبا عم  تمؾ الواجب توافرها لقياـ مسؤولية الرسيس المدني عف الجراسـ مرؤوسي ، غير 
فارؽ جوهريا بالنسبة لبعض الضوابط ال زمة  اعتبار بأف ذلؾ ال ينفي وجود ما يستحؽ الوقوؼ عند  

 و التي تختمؼ عف تمؾ المتعمقة بالقاسد العسكري. ،ألجؿ مساءلة الرسيس المدني
تعميقا عم  الفرؽ بيف مسؤولية القاسد العسكري و تمؾ المتعمقة بالرسيس المدني كما وردت في نظاـ 

التفرقة تتخمص في أمريف : األمر األوؿ هو عمـ الرسيس روما األساسي نجد أف العناصر األساسية لبناء 
أو عم  وشؾ أف يرتكبزا مرؤوسي ، فإذا كاف العمـ الحقيقي أو المفترض هو  ارتكبزاالمدني بالجراسـ التي 

كثر تشددا عندما يوجب ما يجب توافر  لمساءلة القاسد العسكري، فإف نظاـ المحكمة الجناسية الدولية يبدو أ
قياـ مسؤولية الرسيس المدني إثبات أف الرسيس قد تجاهؿ عف وعي، أي بشكؿ متعمد المعمومات لبالمقابؿ 

   .3أعماؿ إجرامية ارتكابالتي تبيف بوضوح أف مرؤوسي  يرتكبوف أو عم  وشؾ 
جمير الوساسؿ التي تمكنزـ مف  باتخاذعم  ذلؾ نجد أف القادة و الرؤساء يمكنزـ التزرب مف المسؤولية 

اإلجراءات ال زمة و المعقولة، هذا نتيجة لعدـ تحديد  اتخاذعمـ، أو التجاهؿ ، أو بتقديمزـ ما يفيد نفي ال
/ب( األمر الذي يشكؿ ثغرة 28الكيفية التي تكوف اإلجراءات فيزا الزمة و معقولة حسب نص المادة )

 .4قانونية، قد تستغؿ مف الرؤساء ألجؿ التنصؿ مف المسؤولية
أما األمر الثاني فإن  يتعمؽ باشتراط كوف الجراسـ التي يرتكبزا المرؤوسوف مرتبطة بالسيطرة الفعمية لمرسيس 

/ب( فارؽ آخر يصعب مف إثارة مسؤولية الرسيس المدني، بحيث يشترط 28و بذلؾ أضافت المادة )

                                                             
 .417، ص اـ محمد حسف عاقؿ، المرجر السابؽإلز  1

 .78صاـ إلياس المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   2

 .607رجب، المرجر السابؽ، ص  محمد ص ح أبو  3
 .93ماجد أحمد عم  منصر، المرجر السابؽ، ص   

 .393أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص   4
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ة الفعميتيف لمرسيس، و يعتقد النص أف تتعمؽ الجراسـ المرتكبة بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية و السيطر 
 .1أف عدـ إضافة هذا الشرط لمقاسد العسكري يرجر إل  تحقق  فرضا تبعا لخصوصية العمؿ العسكري

إف التفصيؿ الذي ورد في النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية فيما يتعمؽ عم  ذلؾ ف
ير و تطبيؽ هذا المبدأ بما ال يتوافؽ بمسؤولية القادة و الرؤساء يؤدي إل  الحد مف ص حيتزا في تفس

       بحصانة رسيس الدولة  االعتدادعدـ  27داسما مر ما ورد في نصوص  القانونية، فبينما تؤكد المادة 
فإنزا تشترط بالمقابؿ وجود  ،المحكمة اختصاصو صفت  الرسمية إزاء الجراسـ الدولية التي تدخؿ ضمف 

 .2مف هذا النظاـ 28مرؤوسي  حسب ما نصت عمي  المادة السمطة و السيطرة الفعميتيف عم  
بحصانة الرؤساء أماـ المحكمة  االعتدادفزذا الخمؿ يثير إشكالية تقؼ عاسؽ أماـ تفعيؿ مبدأ عدـ 

السالفة الذكر حت  ال يكوف هذا  28الجناسية الدولية، األمر الذي يستوجب إعادة النظر في صياغة المادة 
السيما و أف هؤالء المسؤوليف قد يكونوف في مواقر  ،انحيازهاالدوؿ إذ ال يضمف عدـ المبدأ رهنا بمشيسة 

القرارات    اتخاذقيادية عالية المستوى، و مف ثـ فمف الممكف أف يؤثروا في دولزـ و حكوماتزـ مف حيث 
   .3المواقؼ بزذا الشأفو 

ألجؿ ذلؾ كاف البد مف  ،الدولي اإلنسانيلذلؾ يجب عدـ تجاوز أية حدود ال يقرها أو يحظرها القانوف 
بشكؿ يسمح بضبط سمطات المحكمة الجناسية الدولية، حيث ينعقد لزا  28تعديؿ صياغة المادة 

و بياف  ،مف قبؿ رؤساء الدوؿ لمنر أو قمر الجراسـ اتخاذهابشأف تحديد اإلجراءات الواجب  االختصاص
مف الممحؽ  58المنصوص عميزا في المادة  االحتياطاتفي إطار  ،مت  تكوف الزمة و معقولة

 .4جنيؼ التفاقيات)البروتوكوؿ( األوؿ 
اسية الدولية إل  الرسيس التدريجي ا السياؽ اف إسناد المسؤولية الجز مما تجدر اإلشارة إلي  في هذ

 شر لزا لشخصية عف التنفيذ المباعف الجراسـ الدولية الخطيرة ال يؤدي إل  إعفاء مرؤوسي  مف مسؤوليتزـ ا
يس و التعميمات الصادرة عف الرس ،إل  تصرف  وفقا لألمر استناداف  يجوز لممرؤوس دفر مسؤوليت  
 .5الدولة األعم  مزما كاف مركز  في جزاز

                                                             
 .205محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   1

زير الخارجية و  HIKO HIROTAإدانة شخص مثؿ هيروتا  28فمث  ال يمكف لممحكمة الجناسية الدولية طبقا لما جاء في المادة   2
الياباني السابؽ كما فعمت محكمة طوكيو، و ذلؾ ألف هذا األخير كاف شخص مدنيا ال يتمتر بأي سمطة أو سيطرة فعمية عم  الجنود 

  .اليابانييف الذيف ارتكبوا الجراسـ عم  الرغـ مف مساهمت  الفعمية في ارتكابزا
 .175-174 .صسوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص -

 .247هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ، ص   3

 .154عمار طالب محمود عبودي ، المرجر السابؽ، ص   4

 .78صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   5
مية و الواقعية في ارتباطزا مر مسؤولية القادة و الرؤساء بناء إف مسؤولية تنفيذ أمر الرسيس األعم  تكوف أكثر تطبيقا مف الناحية العم

 عمي  تمت اإلشارة إليزا أع  .
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فرض لرؤساء الدوؿ ي –رة و غير مباشرة في صورتيزا المباش –إف تكريس المسؤولية الجناسية الدولية 
 زية أماـ القضاء الدولي الجناسي بالحصانة و الصفة الرسمية بصورة موا تداداالعبالضرورة تأكيد مبدأ عدـ 

مف خ ؿ  ،جوانب الدراسة المتعمقة ببحث نطاؽ مسؤولية رؤساء الدوؿ إزاء الجراسـ الدولية استكماؿألجؿ 
 لمناحية التطبيقية المتعمقة بزا.التطرؽ 

 مام المحاكم الجزائية الدوليةبالحصانة و الصفة الرسمية أ االعتدادالفرع الثاني : تكريس مبدأ عدم 
اسية الدولية لرؤساء الدوؿ بعد أف تـ إفراغزا كمبدأ متفؽ فكرة المسؤولية الجز  استقرتبمجرد أف 

بضرورة  استتبرعمي  ضمف القواعد المتضمنة في األنظمة األساسية لممحاكـ الجناسية الدولية، فإف ذلؾ 
مناقضة لزذ  الفكرة، و التي تتمخص مضامينزا في مبدأ الحصانة المقررة لرؤساء الدوؿ إسقاط المبادئ ال

بالشكؿ الذي مزد لوضر حجر  ،بموجب القوانيف الداخمية لمدوؿ و مصادؽ عميزا مف خ ؿ القانوف الدولي
 بالحصانة و بالصفة الرسمية.  االعتدادو متمثؿ في مبدأ عدـ  ناء مبدأ هاـ مف المبادئ الدولية،الزاوية لب

و التي ترسخت تدريجيا  ،و الذي يعد مف القيـ القانونية المضافة بموجب أحكاـ القانوف الدولي الجناسي
اسية الدولية الخاصة بشأف تقرير المسؤولية الجز مف خ ؿ تجارب المحاكـ الجناسية الدولية المؤقتة و 

حصانة القضاسية الجزاسية و بالصفة الرسمية )أوال(، ليتأكد هذا لرؤساء الدوؿ باستبعاد إمكانية الدفر بال
  بزا النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، مف خ ؿ تحديد  لمقواعد  امتازالمبدأ بعد ذلؾ كخاصية 

اسية الدولية رة تؤدي إل  تفعيؿ المسؤولية الجز و األحكاـ المتعمقة بخصوصية هذا المبدأ ألجؿ تطبيق  بصو 
 .)ثانيا(اء الدوؿلرؤس

  بالحصانة و الصفة الرسمية ضمن المبادئ الدولية االعتدادأوال : تأصيل مبدأ عدم 
اسية الدولية لرؤساء ما في ترسيا قاعدة المسؤولية الجز لقد لعبت المحاكـ الجناسية الدولية دورا ها

ب   االحتجاجة و إف كاف يمكف فدفر بالحصانواجزة الحصانة القضاسية الجزاسية، الدوؿ و تفعيمزا في م
في نطاؽ القانوف الجزاسي الداخمي، فإف الوضر مختمؼ عندما يتعمؽ األمر بجريمة دولية خاضعة ألحكاـ 

الجريمة سيستتبر ال محالة قياـ مسؤولية الرسيس حيث ال تعفي   ارتكابالقانوف الدولي الجناسي، ذلؾ أف 
الصفة الرسمية مف المحاكمة كما ال تحصن  مف العقاب، فقد بات مف المستقر عمي  أن  ال يعتد 

المؤقتة  و ال يمكف أف تكوف وسيمة لإلف ت مف العقاب أماـ المحاكـ الجناسية الدولية السابقة  ،بالحصانة
إمكانية دفر رؤساء الدوؿ بالحصانة أو بالصفة الرسمية أماـ  استبعدت، و بذلؾ (1)تمطة الخاصة، المخ

 .(2)لقضاسية بشأف متابعة رؤساء الدوؿالمحاكـ الجناسية الدولية ليتأكد ذلؾ مف خ ؿ العديد مف السوابؽ ا
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 استبعاد إمكانية تمسك رئيس الدولة بالحصانة القضائية الجزائية و بالصفة الرسمية – 0
لقد كاف الرأي الساسد في الفق  قبؿ محاكمات الحرب العالمية األول  يعتبر أف رسيس الدولة ال 

 دة شعب ن  ناسب و ممثؿ عف إرايسأؿ عما يأتي  مف أفعاؿ منافية لمقانوف الدولي الجناسي، و ذلؾ بحجة أ
و يممؾ السيادة الوطنية و الشعبية، و مف ثـ لـ يكف ممكنا مساءلت   ،و أف شعب  هو مف يممؾ محاسبت 

    .1أماـ سيادة أخرى لشعب آخر
الدولي  ل دعاءبأف أحد أهـ العواسؽ المحتممة   « Antonio Casses » في ذلؾ يرى الفقي 

 االدعاءبالنسبة لمجراسـ الدولية هي القواعد التي تزدؼ إل  حماية الفرد المتزـ، و تمنح  حصانة ضد 
 تزـ و تستثنيزـ مف م حقة القضاءضد ، حيث تقرر تمؾ الحصانة خاصة لرؤساء الدوؿ و تشمؿ تصرفا

        حاكـ دولة أجنبيةو تتأسس الحصانة عم  الحاجة لحماية مسؤولي الدوؿ مف أي تدخؿ مف قبؿ م
  .2و الذي يشكؿ خطرا يحيؽ باستق ؿ الدولة

 جزاسية لرؤساء الدوؿ أمرا ضروريا أماـ هذا الوضر أضح  تراجر نظاـ الحصانة القضاسية ال
غير أف إعادة النظر في هذ  القاعدة سرعاف ما تصطدـ بواقر النظاـ الدولي القاسـ عم  مبدأ المساواة 

و مبدأ  ،لدوؿ، مما يتطمب البحث عف حؿ قانوني وسط بيف مسؤولية الحكاـ مف جزة أول السيادية بيف ا
لزذا الغرض أوصت لجنة المسؤوليات مندوبي الدوؿ في  ،3الحصانة القضاسية الجزاسية مف جزة ثانية

 بإنشاء محكمة جناسية دولية لمحاكمة اإلمبراطور األلماني السابؽ "غميـو 1919مؤتمر فرساي لعاـ 
ت المجنة خيارها هذا عم  أساس أف محاكمة اإلمبراطور األلماني أماـ المحاكـ الداخمية ، و قد برر الثاني"

  .4أمر مستبعد نتيجة تمتع  بحصانة قضاسية جزاسية مستقرة في القانوف الدولي
 اتضحتو مف خ ؿ هذ  المحاولة ألجؿ محاكمة اإلمبراطور األلماني برزت إمكانية متابعة رؤساء الدوؿ 

ألوؿ مرة م مح مبدأ هاـ مضمون  أف كؿ مف يرتكب جريمة دولية يكوف مح  لممساءلة الجزاسية الدولية 
بتصرؼ بوصف  رسيسا لمدولة أو أحد أعضاء الحكومة، ف  يعفي  مف هذ   ارتكابزاو لو كاف وقت 

ألي مراقبة، و ذلؾ ألف بأف ما اقترف  هو عمؿ مف أعماؿ السيادة التي ال تخضر  ادعاس المسؤولية 
   .5أعماؿ السيادة مجاؿ تطبيقزا في القانوف الداخمي و ليس القانوف الدولي

                                                             
كمية  أيمف نصر عبد العاؿ، مظاهر اإلخ ؿ بالمساواة في اإلجراءات الجناسية ، دراسة تأصيمية تحميمية مقارنة ، رسالة دكتورا ،  1

 .591، ص 2011، مصر، المنصورةجامعة  ،الحقوؽ

 .217، ص 2013، األردف، ،دار الرايةمحمد نصر محمد، أحكاـ المسؤولية الجناسية الدولية، الطبعة األول    2

 ؿ أماـ المحاكـ الجزاسية الدوليةصاـ إلياس، استبعاد إمكانية الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية و بالصفة الرسمية لرؤساء الدو   3
 . 217، ص 2010العدد األوؿ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزاسر،  ،ياسيةالمجمة النقدية لمقانوف و العمـو الس

 .80صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ، ص   4

و اإلجراسية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ، جامعة ناصر فريد السيد فريد شاهيف، المسؤولية الجناسية الدولية مف الناحية الموضوعية   5
 .217-216 .ص، ص2012اإلسكندرية، مصر، 
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 اتج الجسيمة لمبادئ و أعراؼ قوانيف الحرب و اإلنسانية في الحرب العالمية الثانية  االنتزاكاتعد ب
هذ  الممارسات  ارتكابليف عف )النارييف و اليابانييف( المسؤو  إل  محاكمة القادة انتصارهـالحمفاء بعد 
 االتفاؽبوصفزـ قادة و رؤساء مسؤوليف عف أعماؿ مرؤوسيزـ، فبدأت تمؾ الجزود بمشروع  ،الإلنسانية

، و لقد تبن  ذلؾ 1945أفريؿ  30الذي تقدمت ب  حكومة الواليات المتحدة األمريكية لمحمفاء بتاريا 
فر عف نفس  بأن  فعؿ ما ينسب إلي  بصفت  رسيس المشروع قاعدة أساسية تقرر بموجبزا أف كؿ مف يد

فإن  لف يعف  مف المسؤولية إذا كاف فعم  يعد جريمة دولية، مما ينز  مرحمة ال مسؤولية الناشسة  ،لمدولة
   .1عف مبدأ قديـ يتمثؿ في أعماؿ السيادة

سمح بتجاوز عجز ظزور المحاكـ الجزاسية الدولية بفكرة البحث عف آلية قانونية ت ارتبطبذلؾ    
المحاكـ األجنبية عف مباشرة إجراءات متابعة و محاكمة رؤساء الدوؿ بسبب نظاـ الحصانة الجزاسية التي 

 .2يتمتعوف بزا في القانوف الدولي
فإف كاف الثابت أف الحصانة المقررة لمسؤولي الدولة تشكؿ المانر الذي يحوؿ دوف تحريؾ 

إال أف هذا المعن  اندثر في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد أف  الدعوى الجزاسية ضد المتمتعيف بزا،
و ذلؾ مف  ،3غ زواؿ أثر الحصانةر تقرر بموجب نظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية المؤقتة لنورمبو 

ة لممتزـ سواء كاف رسيس دولة حيث أقرت أف الصفة الرسمي ،خ ؿ المادة السابعة مف ال سحة المنظمة لزا
أي أف حصانت   ،4ضد ، أو تكوف سببا لتخفيؼ العقابو مسؤوال ال تمنر قياـ المسؤولية الشخصية أ

 القضاسية الجزاسية ال تغطي األفعاؿ التي تعتبر جناية في القانوف الدولي.
بالصفة الرسمية لممتزـ، سبؽ لممحكمة نورمبورغ أف رفضت الدفر بأف  االعتدادإل  مبدأ عدـ  استنادا
و التستر  ،إلي  مف أجؿ التنصؿ مف المسؤولية الشخصية االستنادباسـ الدولة الذي تـ  ارتكبتقد  الجراسـ

  .5وراء سيادة الدولة
                                                             

 .219محمد نصر محمد، المرجر السابؽ، ص   1

 .79صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   2

كما أثير النقاش حوؿ مسألة الحصانة لرؤساء الدوؿ عند صياغة مشروع اتفاقية منر إبادة الجنس البشري الصادرة عف المجنة   3
، و قد انتزت ااراء باإلجماع بأن  ال حصانة لرسيس الدولة 1948القانونية السادسة التابعة لألمـ المتحدة في التاسر مف ديسمبر عاـ 

ولية، و مف ثـ ال تحوؿ هذ  الحصانة دوف مساءلت  عف جراسم  ، حسب ما تقرر بموجب المادة الرابعة مف اتفاقية عند ارتكاب  جراسـ د
 األمـ المتحدة لإلبادة الجماعية.

 . 591-590 .صأيمف نصر عبد العاؿ، المرجر السابؽ، ص -

 .121يونس العزاوي، المرجر السابؽ، ص   4

الدفر بالحصانة القضاسية و بالصفة الرسمية لرؤساء الدوؿ أماـ المحاكـ الجزاسية الدولية، المرجر صاـ إلياس ، استبعاد إمكانية    5
 .225السابؽ، ص 

اء الحكومة النازية في عزد غ العديد مف القادة و الحكاـ النازييف، و أيضا أعضر حيث مثؿ أماـ المحكمة العسكرية الدولية بنورمبو  -
 يراح" الحاكـ األلماني لمنمسا، و "رودلؼ هير " ناسب هتمر.ش هؤالء "فوف و لقد تمت إدانتزـ ، مف هتمر
 .219راجر في ذلؾ : محمد نصر محمد، المرجر السابؽ، ص  -
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لمحصانة الدولية المقررة لرسيس الدولة بقولزا "أف قواعد القانوف الدولي  استبعادهابررت محكمة نورمبورغ 
ف تنطبؽ عم  األفعاؿ التي تعتبر جناية في القانوف التي تحمي ممثمي الدولة في ظروؼ معينة ال يمكف أ

 الرسمية لتجنب المحاكمة و العقابو ال يستطير مرتكبو هذ  األفعاؿ التمسؾ بصفتزـ  ،الدولي الجناسي
فمف يخالؼ قوانيف الحرب ال يستطير في سبيؿ هذ  المخالفة أف يحتج بتفويض  مف جانب الدولة، ألف 

حدود السمطات المعترؼ بزا مف    مثؿ هذا التفويض تكوف قد تجاورتالدولة في الوقت الذي تمنح  في
 .1القانوف الدولي"

مبادئ محاكمات نورمبورغ نوع  بالحصانة ضمف االعتدادلقد أثارت الصياغة السابقة لمبدأ عدـ 
مف الجدؿ بصدد مصطمح المسؤوؿ الحكومي، حيث يطرح التساؤؿ حوؿ المقصود من ، فزؿ يندرج في 
معنا  عضو الحكومة حصرا أـ عضوا سابقا في الحكومة، أـ هو موظؼ مف رتبة عالية جدا في إحدى 

  2ريعية أو التنفيذية أو القضاسية؟ السمطات التش
اؽ يذهب الدكتور محي الديف عوض إل  أن  يعتبر حاكما كؿ شخص ليس ل  رسيس أعم  في هذا السي

يجب أف يؤخذ عم  رأي أخر في الفق  إل  أف مبدأ عدـ التذرع بالحصانة  اتج في سمـ الدرجات، بينما 
أو يقيد بشخص رسيس الدولة و الحاكـ الذي ليس ل  رسيس أعم ، ألف القوؿ بغير  إط ق ، ف  يضيؼ

 .3لؾ يسمح بالتزرب مف المسؤولية عف جراسـ الدوليةذ
 استبعادو الرأي األخير هو الراجح في نظرنا ألف الغاية األساسية مف المساءلة تتمحور حوؿ فكرة  

الحصانة القضاسية الجزاسية ألجؿ تكريس سياسة عدـ اإلف ت مف العقاب، و ذلؾ بغض النظر عف 
ف الصفة الرسمية لممتزـ، إذ يستوي أف تكوف الصفة الرسمية لمداللة ع استعممتالمصطمحات التي 

 مستمدة مف كوف المتمتر بالحصانة رسيسا أو أي مسؤوؿ في الدولة عم  النحو السابؽ.
إف التمتر بالحصانة بصفة عامة يجب أف يكوف دافعا لتشديد العقاب و ليس سببا لإلف ت و 

ة و بطش و سمطة عم  األشخاص مما يزيد مف فداحة من ، و ذلؾ ألف المتمتر بالحصانة يكوف ل  قو 
 .4األضرار و الخساسر الناجمة عف جراسم 

                                                             
 .84عصاـ عبد الفتاح مطر، المرجر السابؽ، ص   1
 .217ناصر فريد السيد فريد شاهيف، المرجر السابؽ، ص  -  
 مف خ ؿ المبدأ الثالث من  1946 ديسمبر 11( المؤرخ في 1-95بمناسبة قرار الجمعية العامة )و لقد تأكد هذا المبدأ مجددا  -

 حيث نص عم  أن : "ال يعفي مقترؼ الجريمة مف مسؤوليت  و لو كاف وقت ارتكابزا يتصرؼ بوصف  رسيسا لمدولة أو حاكما"
ة الدولية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية دور القضاء الدولي الجناسي في مكافحة الجريم ، فريجة محمد هشاـ -

 . 24ص  ،(6، )الزامش  2014 - 2013محمد خيضر بسكرة، الجزاسر، جامعة 

 .140عمار طالب محمود العبودي، المرجر السابؽ، ص   2

 .94مد، المرجر السابؽ، ص إبراهيـ سيد أح  3

 .591-590 .صأيمف نصر عبد العاؿ، المرجر السابؽ، ص  4
 ممارسة وظاسؼ رسمية ليس ظرفا مشددا لمعقوبة، و ال يمكف أف يكوف ظرفا مخففا لزا.و األصح أف 
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الجراسـ الدولية، إذ أف غاية حماية حقوؽ اإلنساف مف  ارتكابفكؿ مظاهر و آثار الحصانة تزوؿ أماـ  
خ ؿ الحفاظ عم  السمـ و األمف الدولييف بتحقيؽ الردع العاـ تكوف أول  مف حفاظ عم  مقتضيات منح 

 الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ.
المسؤوؿ الحصانة و هي  الدفر بالحصانة هي فزـ الغاية الحقيقة مف منح استبعادفعبرة مف مناقشة مسألة 

أو تسزيؿ  ،لتمكين  مف القياـ بعمم  باستق لية و أماف، و ليس لضماف الحصانة ضد الجراسـ الدولية
  .1الجناسي الدولي االختصاص استبعادمف خ ؿ  ارتكابزا

بناء عمي  عمدت األنظمة األساسية لممحاكـ الجناسية الدولية إل  التصدي إل  أي دفر يثار ألجؿ 
جمير  اتجا  اختصاصزاارسة التزرب مف المسؤولية الجزاسية، حيث أكدت بصورة صريحة عف مم

 .2األشخاص عم  بمبدأ المساواة و عدـ التمييز بيف المتزميف بسبب الصفة الرسمية
  فالمنصب الرسمي لممتزـ سواء كاف رسيس دولة أو حكومة أو أي موظؼ مف كبار الموظفيف في الدولة

مقبولة مف أجؿ إعفاس  مف المسؤولية الجزاسية عف الجراسـ الدولية الخطيرة، حت  و إف كاف  ال يعد حجة
 .3الرسمية وظاسف هذ  الجراسـ حت  إطار ممارسة  ارتكبفع  قد 

                                                             
 .68، ص 2006فيد نجيب محمد، المحكمة الجناسية الدولية، الطبعة األول ، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف ،   1

لرسمية و الدفر بالحصانة إال أنزا أكدت بأن  ال يمكف لممتزـ بجراسـ غير أف محكمة نورمبورغ و رغـ تمييزها بيف الدفر بالصفة ا 2
القانوف الدولي التمسؾ بالصفة الرسمية مف أجؿ التزرب مف إجراءات المتابعة العادية )الحصانة(، أو بقاء في منأى عف العقاب 

ة يشمؿ في آف واحد التمسؾ بال مسؤولية عم  )ال مسؤولية(، و هذا دليؿ عم  أف المحكمة تعتبر بأف استبعاد حجة الصفة الرسمي
 أساس الطابر الرسمي لمجراسـ موضوع المتابعة و الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية.

 ؿ أماـ المحاكـ الجزاسية الدوليةصاـ إلياس، استبعاد إمكانية الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية و بالصفة الرسمية لرؤساء الدو  -
 .223ص ، (1المرجر السابؽ، )الزامش رقـ

  .المختمطة و الداسمة(،الخاصة  ،لقد تأكد هذا المبدأ في األنظمة األساسية لممحاكـ الجناسية الدولية المختمفة )المؤقتة  3
مف النظاـ األساسي  06مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية العسكرية لنورمبورغ، و التي تقابمزا المادة  07أنظر في ذلؾ: المادة 

    مف النظاـ األساسي لمحكمة الخاصة بيوغس فيا السابقة 7/2لممحكمة الجناسية الدولية المؤقتة في طوكيو، كما نصت عمي  المادة 
 مف نظاـ المحكمة الخاصة لروندا. 6/2و التي تماثمزا المادة 

 .84و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس، المركز الجزسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي  -
و في نفس االتجا  نصت كذلؾ األنظمة األساسية لممحاكـ المختمطة عم  مبدأ عدـ االعتداد بالحصانة، و مف ذلؾ ما جاء في المادة 

في نص المادة  25/2001 مف نظاـ محكمة سيراليوف، كما نص عم  ذلؾ بموجب السحة اإلدارة االنتقالية في تيمور الشرقية رقـ 6/2
( مف قانوف 29/2( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، و أكدت المادة )27( منزا الذي جاء مطابؽ لنص المادة )15)

م  إنشاء الدواسر االستثناسية في محاكـ كمبوديا عم  ضرورة محاكمة مرتكبي الجراسـ التي اقترفت خ ؿ فترة كمبوتشيا الديمقراطية ع
مبدأ مسؤولية القادة و الرؤساء دوف أف تضر الصفة الرسمية عاسؽ أماـ محاكمتزـ ، أما النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية 

الخاصة لبناف فمـ يتعرض لمدفر بالحصانة أو المنصب الرسمي، و مر ذلؾ يمكف أف يستفاد استبعاد الحصانة ضمنا مف نص المادة 
 متابعة مف جريمة اغتياؿ رسيس الوزراء رفيؽ الحريري و الجراسـ المتصمة بزا.الثالثة من  بشأف ال

 لمتفصيؿ أكثر حوؿ الدفر بالحصانة أماـ المحاكـ الوطنية ذات الطابر الدولي )المحاكـ المختمطة( -
 . 759-756 .صص المرجر السابؽ، راجر : محمد ص ح عبد اهلل أبو رجب،
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بالحصانة  ورمبورغ فيما تعمؽ باستبعاد الدفرمما سبؽ نجد أف المبادئ التي أرستزا محكمة ن انط ؽ
الصفة الرسمية لرؤساء الدوؿ و القادة و مف في حكمزـ قد شكمت نقطة البداية القضاسية الجزاسية و ب

 اجتزادبحيث كانت و ال تزاؿ مصدرا ألي  ؤساء أماـ القضاء الدولي الجناسي،لتكريس إمكانية متابعة الر 
عاـ، إذ أصبح مبدأ اسية الدولية بشكؿ في مجاؿ تحديد المسؤولية الجز فقزي أو قضاسي أو تشريعي 

اسية عف أعماؿ الدولة بموجب القانوف الدولي المعاصر مبدأ مطمقا يشمؿ جمير األفراد المسؤولية الجز 
أعماؿ  ارتكابأو ساهموا في  ارتكبوافيما إذ  ب رسمية في السمـ الوظيفي لمدولة،الذيف يشغموف مناص

بة لمجراسـ الدولية المرتكبة مف فمقد تقمصت السيادة الوطنية بالنس  ،1إجرامية طبقا لمقانوف الدولي الجناسي
 .2قبؿ الرؤساء و قادة الدوؿ

بالحصانة و بالصفة الرسمية بمثابة قاعدة دولية ذات قيمة  االعتدادبذلؾ أصبحت قاعدة عدـ 
، حيث لـ يعد مف المقبوؿ امف مبدأ ال مسؤولية الذي كاف ساسد سابق االستثناءشكمت  باعتبارها ،قانونية

دولية في مجاؿ القانوف  اتفاقيةقانونيتزا لدرجة أصبح معزا مف المستحيؿ تصور وضر  مخالفتزا أو إنكار
تجسيدا  محاكـ الجناسية الدولية المختمفةالدولي الجناسي ال تتضمف إشارة لزذ  القاعدة، عم  ذلؾ مثمت ال

 مف مبدأ الحصانة عم  المستوييف النظري و التطبيقي. ل ستثناءفعميا 
  بالحصانة و الصفة الرسمية االعتدادلتطبيق مبدأ عدم ضائية الق السوابق  -9

لقد كاف إلنشاء المحاكـ الجناسية الدولية كبديؿ عف الجزات القضاسية الداخمية في متابعة كبار 
المسؤوليف في هـر السمطة عف االنتزاكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف األساسية التأثير الكبير في تراجر 

المطمؽ لرؤساء الدوؿ، تاركا المجاؿ مفتوحا نحو تكريس قاعدة المسؤولية الجزاسية عف مبدأ ال عقاب 
  .3الجراسـ الدولية األشد خطورة

                                                             
 .221-220 .صالسابؽ، صمحمد نصر محمد، المرجر   1
في فانكوفير )كندا(  2001ضمف هذا النزج تأكد بموجب القرار الصادر عف مؤتمر المعزد الدولي لحقوؽ اإلنساف المنعقد في العاـ  -

لمتحدة من ، بأي حصانة رؤساء الدوؿ ال يصمح الدفر بزا، و ال يمكف تطبيقزا إزاء الموجبات المستقاة مف ميثاؽ األمـ ا 11في المادة 
فالحصانة  لمحكمة الجزاسية الدولية الداسمة،و المحاكـ الجزاسية الدولية المؤقتة، و كذلؾ فيما تعمؽ بالموجبات المنصوص عميزا في ا

و ال يمكف الدفر بزا لمنر تطبيؽ القواعد و األصوؿ المتعمقة  ،الجزاسية لمرسيس ال تحمي  مف المحاكمة أماـ المحاكـ الجزاسية الدولية
االختصاص بالمحاكمة عف الجراسـ الدولية التي تحمؿ اعتداء عم  األمف و السمـ الدولييف ) الجراسـ ضد اإلنسانية ، اإلبادة ب

 الجماعية، جراسـ الحرب، و الجراسـ اإلرهابية(.
 .        01/01/2009بتاريا :  مقاؿ منشورالقانوف الجناسي الدولي،  راجر في ذلؾ : دريد بشراوي، حصانة رؤساء الدوؿ في -

   democraticpartyofiraq.com عم  الموقر :

 .170أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص   2

 ؿ أماـ المحاكـ الجزاسية الدوليةصاـ إلياس ، استبعاد إمكانية الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية و بالصفة الرسمية لرؤساء الدو   3
 .227-226 .صالمرجر السابؽ، ص
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    حيث أثبت التاريا في كافة األنظمة القانونية أف الرادع القانوني ال يأتي بمجرد القوؿ أو نشر القوانيف
ر عف مراكز المتزميف أو سطوتزـ           بغض النظو يقزا الناجز و الصاـر دوف تمييز، و إنما بتطب

 .1نفوذهـو 
اسية جراسـ الدولية محؿ المسؤولية الجز نشاط تمؾ المحاكـ عم  توجي  التزـ بارتكاب ال استقرفمقد 

و لعؿ أبز  ،2الدولية لمسؤوليف ساميف يتمتعوف في الحاالت العادية بالحصانات التي يقرها القانوف الدولي
حاالت المساءلة عم  اإلط ؽ تمؾ التي تمت أماـ المحكمة العسكرية لنورمبورغ و التي طالت الرسيس 

قؿ قيمت  القانونية عف سابق  عمدت المحكمة الجناسية الدولية )أ(، و في سياؽ نفس  و بشكؿ ال ت "دونتز"
 .)ب(الخاصة بيوغس فيا السابقة إل  محاكمة الرسيس "ميموسوفببش" 

    Karl Dônitzدونتز"كارل  محاكمة الرئيس " -أ
منصب  عقب هزيمة ألمانيا و دوؿ المحور في الحرب  كارؿ دونتز" شغؿ الرسيس األلماني "

، و ذلؾ لمدة عشريف يوما حت  سقوط "أدولؼ هتمر الرسيس " انتحارو تحديدا عقب  ،العالمية الثانية
عمي  مر مجموعة مف القادة األلماف تمزيدا لمحاكمتزـ كمجرمي ألمانيا عم  يد الحمفاء، ليتـ القبض 

 .3حرب
ألجؿ محاكمة كبار مجرمي الحرب في  1945أوت  8لندف التي عقدت في  اتفاقيةبناء عم  

أوربا تقررت إقامة محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذيف ليس لجراسمزـ محؿ جغرافي 
ا بصفتزـ الشخصية أو بصفتزـ أعضاء في منظمات أو هيسات أو بالصفتيف فيز التزامزـسواء  ،معيف
رض متابعة كبار مجرمي الحرب إحداهما في مدينة نورمبورغ ا، و عم  إثر ذلؾ شكمت محكمتاف لغمع

 .4و األخرى في مدينة طوكيو اليابانية ،األلمانية
خذ بمبدأ مسؤولية رسيس الدولة و قد رأت المجنة القانونية المشكمة لصياغة مبادئ نورمبورغ األ

حيث نصت عم  ذلؾ في المبدأ الثالث منزا بقولزا " إف مقترؼ الجريمة يسأؿ عنزا و لو كاف وقت 
 .5يتصرؼ بوصف  رسيسا لمدولة أو حاكما" ارتكابزا

مف ميثاؽ نورمبورغ، إذ تختص بمحاكمة و عقاب  6المحكمة بموجب نص المادة  اختصاصحيث تحدد 
بصفتزـ الشخصية أو بصفتزـ أعضاء في منظمة تعمؿ لحساب دوؿ المحور  ارتكبواص الذيف كؿ األشخا

 .6فع  يدخؿ في نطاؽ إحدى الجراسـ التالية: الجراسـ ضد الس ـ، جراسـ الحرب، الجراسـ ضد اإلنسانية
                                                             

 .223محمد نصر محمد، المرجر السابؽ، ص   1

 .216، ص 2009دار هومة لمنشر و التوزير ، الجزاسر، د.ط، أحمد بشارة موس ، المسؤولية الجناسية الدولية لمفرد،   2

 .323ص  ،2010، هرةالحقوؽ، جامعة القاأحمد محمد المزتدي باهلل، النظرية العامة لمقضاء الدولي الجناسي، رسالة دكتورا ، كمية   3

 المركز القومي لإلصدارات القانونية  ،إبراهيـ سيد أحمد، نظرة في بعض آليات عمؿ المحكمة الجناسية الدولية، الطبعة األول   4
 .95، ص 2011مصر، 

 .80مازف ليو راضي، المرجر السابؽ، ص   5

 .306-305 .صشف ، المرجر السابؽ، صمحمد عبد المطمب الخ  6
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أو و يعتبر المدبروف و المنظموف و المحرضوف و الشركاء الذيف ساهموا في وضر أو تنفيذ مخطط 
تنفيذا لزذا  ارتكاب أحد األفعاؿ التي تدخؿ في الجراسـ السابقة مسؤوليف عف كؿ فعؿ تـ  الرتكابمؤامرة 

المخطط ضد أي شخص، بناء عمي  أكدت السحة نورمبورغ مبدأ مسؤولية رسيس الدولة وكبار موظفي 
  .1الحكومة عف الجراسـ الدولية

بمنصبزـ  االعتدادبذلؾ أصدرت محكمة نورمبورغ عدة أحكاـ ضد مرتكبي جراسـ الحرب دوف 
الرسمي عم  غرار الحكـ الصادر ضد رسيس الدولة األلمانية سابقا "كارؿ دونتز" بتزمة إصدار أوامر إل  

ة السجف حيث حكمت عمي  المحكمة بعقوب ،2الجيش األلماني مف أجؿ مواصمة الحرب في الجبزة الشرقية
لزذ  القضية عدـ األخذ بالدفر بحصانة  استعراضزاجراسـ حرب، بعد أف قررت المحكمة في  الرتكاب 

 .3رؤساء الدوؿ وفقا لمقانوف الدولي
  Slobodan Milosevic سموبودان ميموزفيتش" محاكمة الرئيس " -ب

قضاسيا ظرفيا، ف  تسمح بترتيب آثار قانونية في مواجزة  اجتزاداتعكس قضية ميموزفيتش 
المجتمر الدولي إال إذا توافرت شروط معينة، غير أف هذا لف يحد مف ااثار التي قد تترتب إذا ما تـ 

ة األول  في تاريا القانوف الدولي التي يتـ فيزا محاكمة رار ضد ميموزفيتش، فسوؼ تكوف المر إصدار ق
      جزة قضاسية مؤقتة(بذلؾ ) االختصاصلزا  انعقدالنظر عف طبيعة الجزة التي  رسيس دولة ، بغض

التي قد ترتبزا هذ  السابقة  االنعكاساتو عمي  سوؼ نقدـ لمحة وجيزة عف هذ  القضية بغية تبياف 
  .4القضاسية

بإنشاء لجنة خبراء خاصة عينت  780أصدر مجمس األمف القرار رقـ  1992ففي أكتوبر عاـ 
الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني في الصراع الداسر  االنتزاكاتألجؿ تقصي الحقاسؽ و جمر األدلة حوؿ 

ما كاف  ارتكبتة عم  أف الجراسـ التي اية عمؿ المجنة، توافرت أدلة دامغآنذاؾ بيوغس فيا السابقة، و بنز
ا، و عم  رأسزـ الرسيس يتسن  لزا أف تقر دوف ضموع بعض القيادات السياسية و العسكرية فيز

 .5ميموزفيتش

                                                             
 .141عمار طالب محمود العبودي، المرجر السابؽ، ص   1

 (3الزامش رقـ  )صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ،   2

 .84ص 

ناسي الدولي، األكاديمية العربية        قانوف الجهاتؼ محسف كاظـ الركابي، مدى مراعاة قانوف المحكمة الجناسية العراقية العميا لمعايير ال  3
 .273، ص 2011نزاكف، الدنمارؾ، كوب

 .273و أيضا: أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص 

 .182، ص 2006دار الزدى ، الجزاسر، ،، الطبعة األول  الدولية الجناسية لرسيس الدولة بمخيري حسينة ، المسؤولية   4

قاسد القوات الصربية في  " مالديتش "رسيس جمزورية بوسنا الصربية و "كاراديتش "ؾ المسؤولية في حؽ كؿ مفكما ثبتت كذل  5
 البوسنة.

 .97سيد أحمد، المرجر السابؽ، ص  إبراهيـ -
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   ، حيث أن  أمر بارتكاب جراسـ القتؿ االتزاماتوفقا لتقرير المجنة، فإن  ينسب إل  ميموزفيتش قاسمة مف 
و التعذيب و النقؿ الجبري لمسكاف كجراسـ ضد اإلنسانية، و بالمخالفة لقوانيف و أعراؼ الحرب إذ تـ 

 االغتصابفض  عف  جة تنفيذ السياسة التطزير العرقي،الجراسـ السابقة في إطار خطة ممنز ارتكاب
المنظـ في جمير أنحاء البوسنة و كرواتيا، و لقد بمغت كؿ هذ  الوقاسر و قدمت األدلة إل  المدعي العاـ 

 .19941لممحاكمة في أوت 
اف" نظرا لما ارتكبت  قوات  مف جراسـ حيث يطمؽ الغرب عم  سموبداف ميموزفيتش لقب "جزار البمق 

و التي راح ضحيتزا مسات ااالؼ مف الضحايا، كما ساهـ  ،1999حت   1991الحرب في فترة مف 
بشكؿ كبير مف خ ؿ سياست  الشمولية القاسمة عم  القومية الصربية و التطزير العرقي و تعارض 

 .2وغس فيا الفيدراليةؾ جمزورية يالمصالح مر دوؿ يوغس فيا السابقة في تفك
عم  إثر ذلؾ أنشأت المحكمة الجناسية الدولية الخاصة بيوغس فيا السابقة ألجؿ محاكمة األشخاص 

في إقميـ يوغس فيا السابقة منذ  ارتكبتالجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني التي  االنتزاكاتالمسؤوليف عف 
"سموبوداف ميموزفيتش" مف أبرز المتزميف الذيف مثموا و يعتبر الرسيس اليوغس في السابؽ ، 19913عاـ 

 أماـ المحكمة الجناسية الدولية ليوغس فيا السابقة بصفت  القاسد األعم  لمقوات المسمحة و رسيسا لمدولة.
ضد "ميموزفيتش"  باالتزاـحيث أصدر مدعي العاـ لدى المحكمة الدولية الجناسية ليوغس فيا السابقة، أمر 

 12، وقد توالت عدة اتزامات أخرى بموجب عدة أوامر اتزاـ أخرها كاف في : 1999ماي  22بتاريا 
 متزمة إيا  بارتكاب جراسـ أخرى، و يمكننا حوصمة هذ  االتزامات في ث ث :  2001ديسمبر 

 لقوانيف و أعراؼ الحرب في الكوسفو. انتزاكاتجراسـ ضد اإلنسانية و  -
 خطيرة التفاقيات جنيؼ و جراسـ ضد اإلنسانية في كرواتيا. انتزاكات لقوانيف و أعراؼ الحرب تزاكاتان -
جسيمة لقوانيف و أعراؼ  انتزاكاتمخالفات خطيرة التفاقيات جنيؼ و  جراسـ إبادة، جراسـ ضد اإلنسانية -

 .4الحرب في البوسنة
                                                             

 .308محمد عبد المطمب الخشف، المرجر السابؽ ، ص   1

  .  324أحمد محمد المزتدي باهلل، المرجر السابؽ، ص   2
حيث أف  ،و هي ليست رسيس دولة بالمعن  الكامؿ -بيمينا ب فسيتش "  في  نفس االتجا  تمت متابعة رسيسة البوسنة السابقة "و   3

و ذلؾ عقب اعترافزا بارتكاب  ،أماـ محكمة مجرمي الحرب الدولية في الهاي –جمزورية صرب البوسنة لـ تكتسب وصؼ الدولة 
عاـ في  11لسجف وحكمت عميزا بعقوبة ا ،بناء عم  ذلؾ فقد أدانتزا المحكمة فيتش و كاردايتش، ميموز جراسـ ضد اإلنسانية بمشاركة 

 .83ليو راضي ، المرجر السابؽ، ص مازف  .2003عاـ 

 .183بمخيري حسينة ، المرجر السابؽ، ص   4
التي تتعمؽ بالحرب عم  كرواتيا التي حيث ارتكبت هذ  الجراسـ ضمف سمسمة الحروب التي شنتزا القوات التابعة لميموزفيتش، و  -

بعد انفصالزا  1992، و بعد ذلؾ الحرب عم  البوسنة و الزرسؾ التي بدأت في أفريؿ  1991ت في الشزور األخيرة مف عاـ إندلع
ذت ضد بعدها اإلجراءات القسرية التي اتخ، تـ 1995عف يوغس فيا، و استمرت هذ  الحرب حت  توقير اتفاؽ دايتوف لمس ـ عاـ 

 .1999و انتزت هذ  الحرب بمعاهدة كومانوفو  1999كوسوفو خ ؿ الستة أشزر األول  مف عاـ 
 . 326، ص نفس حمد المزتدي باهلل، المرجر أحمد م -
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إتزاـ ي تطبيؽ نصوص قانوف المحكمة في في محكمة يوغس فيا قد أجاد ف االدعاءيبدو أف مكتب 
الصادر ضد  هو األوؿ في تاريا المحاكـ الجناسية، مف  االتزاـ، إذ يعد قرار ميموزفيتش تمزيدا لمحاكمت 

    بارتكاب انتزاكات خطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني –إباف صراع مسمح داسر  –حيث إتزاـ رسيس دولة 
بناء عم  أوامر  ارتكابزاقد تـ  أف الجراسـ المتزـ بزا ميموزفيتش باتعبء إث االدعاءو يقر عم  عاتؽ 

صادرة من  أو بعمم ، مما يمـز إثبات التسمسؿ القيادي بيف مف أصدر تمؾ األوامر و بيف الجنود و أفراد 
  .1يف لتمؾ األوامرمميشيات المقترفيف لمجراسـ و المنفذال

بناء عم  هذ  االتزامات الخطيرة تتضح خطورة السابقة القضاسية، بحيث يتابر رسيس دولة أثناء 
أداء وظيفة عف ارتكاب جراسـ دولية بغض النظر عف حصانت  القضاسية المرتبطة بصفت  الرسمية، بشكؿ 

وي كركف أساسي الركف المعن استخ صيسمح بالربط بيف رسيس الدولة و هذا النوع مف الجراسـ مف خ ؿ 
 .2إلقامة المسؤولية عف جراسـ ضد اإلنسانية

مف زاوية نظرية بحتة تعتبر محاكمة "ميموزفيتش" تكريسا ألبعاد جديدة مف مبدأ "حؽ التدخؿ 
السوفياتي، و الشيء الجوهري في هذا المبدأ هو  االتحاد انزيارالذي تبنت  األمـ المتحدة بعد  "اإلنساني

 .3دولة و تقديـ حقوؽ اإلنساف عميزا بخ ؼ ما كاف عمي  العرؼ الدوليتجاوز قانوف سيدة ال
مف الجدير بالذكر أف ميموزفيتش لـ يقدـ إل  المحكمة إال في وقت متأخر، إذ كاف مف الضروري اإلبقاء 

و استمر الحاؿ عم  ما هو عمي  حت  عاد ميموزفتيش  ،Daytonالس ـ الذي أبـر في  اتفاؽعمي  لتوقير 
هذ  المرة بارتكاب جراسـ التطزير العرقي  اتزـأخرى و كرر ما فعم  في البوسنة في كوسوفو، بيد أن  مرة 

و استمر في الحكـ ضاربا بزذا االتزاـ عرض الحاسط حت  تـ تغيير نظاـ الحكـ في  ،في كوسوفو فقط
 .4صربيا، و تـ تسميم  إل  المحكمة لكن  توف  قبؿ إتماـ محاكمت 

بأف هذ  القضايا تعبر عف محاوالت هامة ال يستزاف  االعتقادمما سبؽ عرض ، يمكف  انط قا
       نواة صمبة  اعتبارهااسية الدولية لرؤساء الدوؿ، إال أن  ال يمكف بزا في مجاؿ تقرير المسؤولية الجز 
                                                             

 .143عمار طالب محمود العبودي، المرجر السابؽ، ص   1
 . 219سابؽ، ص  أحمد بشارة موس ، المرجر -

و يتعمؽ  ،الجناسية الدولية ليوغس فيا قد كرست سابقة قضاسية أخرى في مجاؿ متابعة رؤساء الدوؿ و مف الجدير بالذكر أف المحكمة
      2016لتتـ محاكمت  في  ،2008جويمية  22األمر بػ"كاراديتش" رسيس جمزورية بوسنا صربية سابقا، و ذلؾ بعد القبض عمي  في 

 و يحكـ عمي  بعقوبة السجف أربعيف عاما.
 .274ف كاظـ الركابي، المرجر السابؽ، ص هاتؼ محس -

 .183بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص   2

و مت   ،و عدـ وضوح مسببات التدخؿ ،غير أف الوج  اإلنساني لمبدأ "حؽ التدخؿ اإلنساني" تشو  باكرا بسبب ازدواجية التطبيؽ  3
تش تتفرغ عف هذا المبدأ و مف هنا كانت يفز و مف الذي يحدد أف االنتزاكات وصمت إل  حد غير مقبوؿ، و محاكمة ميمو  ،يتـ و كيؼ

 أهمية الربط بينزما.
 .451-450 .صالسيد أبو عطية، المرجر السابؽ، ص -

 . 100إبراهيـ سيد أحمد، المرجر السابؽ، ص   4
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اسص المتباينة أو قاعدة لتراجر هيمنة و ديمومة قاعدة الحصانة القضاسية الجزاسية، و ذلؾ بسبب الخص
قضاسي غير مستقر  اجتزادلزذ  القضايا، فكؿ قضية تمثؿ حدثا قاسما بذات ، و مف الصعب االعتماد عم  

اسية الدولية لرؤساء الدوؿ، و مر ذلؾ يمكف تاسج كأساس قانوني لممسؤولية الجز متبايف في الطبيعة و الن
يستزاف ب ، يساهـ في إثراء قواعد قانونية  ال لزذ  القضايا و غيرها بصورة مماثمة أف تشكؿ مصدرا ماديا

 .1الحقة تحكـ هذا المجاؿ، و تبق  الممارسة الدولية العامؿ الحاسـ لكؿ هذ  المجزودات المبذولة
اسية الدولية لرؤساء الدوؿ، يعتبر النظاـ القضاسية في مجاؿ المسؤولية الجز  بنظر لمسوابؽ

مة قد كرس ما سبقت  إلي  المحاكـ الجناسية الدولية المنشأة في األساسي لممحكمة الجناسية الدولية الداس
فيما تعمؽ باستبعاد الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية و بالصفة  ،إطار القضاء الدولي الجناسي الموقت

 الرسمية لرؤساء الدوؿ.
 بالحصانة و بالصفة الرسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية االعتدادتأكيد مبدأ عدم  ثانيا:

       بالحصانة  االعتدادبإنشاء المحكمة الجناسية الدولية حددت معالـ جديدة لتطوير مبدأ عدـ 
و بالصفة الرسمية في مواجزة رؤساء الدوؿ مف خ ؿ إعادة النظر في الطابر المطمؽ لمحصانة القضاسية 

الدوؿ ضد المسؤولية الجزاسية، فألجؿ تجاوز الحصانة التي كانت تشكؿ ستار يحوؿ دوف الجزاسية لرؤساء 
تحقيؽ العدالة الجناسية الدولية، كاف البد مف التأكيد عم  عدـ حجية الحصانة القضاسية الجزاسية أماـ 

ولية، و ذلؾ أي مبرر أو عامؿ يسمح بالتزرب مف المسؤ  استبعاد، و كذلؾ (1)المحكمة الجناسية الدولية 
 .(2)مف خ ؿ ت في الدفر بعدـ مسؤولية رؤساء أماـ القضاء الدولي الجناسي بتمسؾ بالصفة الرسمية 

الدفر بالحصانة و الصفة الرسمية لرؤساء  استبعادلقد تأكد هذا النزج الذي سمك  واضعو نظاـ روما بشأف 
و التي احتوت عم  فقرتيف  ،2ية الدوليةألساسي لممحكمة الجناس( مف النظاـ ا27الدوؿ بموجب المادة )

تضمنتا مسألتيف قانونيتيف مختمفتيف تكم ف بعضزما البعض: فالفقرة األول  تضمنت مسألة تغييب أي 
صفة رسمية تسمح باإلعفاء مف المسؤولية أو تخفيؼ مف العقوبة، و مما يعني عدـ جواز التذرع بالصفة 

ف المسؤولية و هي مسألة موضوعية تتعمؽ بموضوع الدعوى الرسمية التماسا لإلعفاء أو التخفيؼ م

                                                             
 .183بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص   1

نوف الدولي. حيث نصت عم  عم  مبدأ مسؤولية رسيس الدولة عف األفعاؿ التي يرتكبزا بمخالفة قواعد القا 27لقد أكدت المادة   2
يطبؽ هذا النظاـ األساسي عم  جمير األشخاص بصورة متساوية دوف أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، و بوج  خاص  -1"ااتي : 

كاف رسيسا لمدولة أو لمحكومة أو عضوا في الحكومة أو البرلماف أو ممث  منتخبا أو موظفا حكوميا فإف الصفة الرسمية لمشخص سواء 
 ال تعفي  بأي حاؿ مف المسؤولية الجناسية بموجب هذا النظاـ األساسي، كما أنزا في حد ذاتزا ال تشكؿ سببا لتخفيؼ العقوبة.

تي قد ترتبط بالصفة الرسمية لمشخص، سواء كانت في إطار القانوف الوطني ال تحوؿ الحصانات أو القواعد اإلجراسية الخاصة ال -2
 أو الدولي ، دوف ممارسة المحكمة اختصاصزا عم  هذا الشخص."

 ة لمحاكمة النظاـ العراقي السابؽنقؿ سعد العجمي، مسؤولية القادة و الرؤساء عف الجراسـ الدولية التي يرتكبزا مرؤوسيزـ مر دراس -
 .134، ص 2008ؽ، السنة الثانية و الث ثوف، العدد الثاني، الكويت، مجمة الحقو 

- Antonio Cassese-Paola Gaeta – John R.W.D. Jones , Op-Cit,  P978. 
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بأي  االعتدادلممحكمة دوف  االختصاص انعقاد)الحصانة الموضوعية(، بينما نصت الفقرة الثانية عم  
 .1نوع مف الحصانات و هي مسألة إجراسية يفحصزا القاضي قبؿ التصدي لمموضوع )الحصانة اإلجراسية(

 إمكانية دفع رؤساء الدول بالحصانة القضائية الجزائية استبعاد -0
مف أكثر المساسؿ التي تثير الجدؿ و النقاش في مجاؿ تطبيؽ القانوف الدولي الجناسي فكرة 

الحصانات أو القواعد اإلجراسية التي قد ترتبط بالصفة الرسمية لمشخص، سواء كانت في إطار القوانيف 
 اختصاصزاة الوطنية أو ضمف مجاؿ القانوف الدولي، و مدى سمطة المحكمة الجناسية الدولية في ممارس

  . 2عم  هذا الشخص
، حت  ال ينظر في اختصاص يشار عادة إل  مبدأ الحصانة في حالة منر القاضي مف مباشرة 

مسؤولية فسة معينة مف األشخاص، يكونوف عادة مف ذوي المناصب العميا في الدولة، أو مف الموظفيف 
القضاسية، إذ يعمف القاضي في مواجزة  الساميف، الذيف يتمتعوف بمجموعة مف االمتيازات منزا الحصانة

 .3اختصاص هذا المبدأ عدـ 
بناء عمي  يفترض في القاضي قبؿ أف ينظر في مسؤولية المتزـ مف عدـ مسؤوليت  أن  قد تحقؽ 

الشخصي  االختصاصتشير إل   27مف المادة  2الشخصي و المادي، و الفقرة  اختصاص مف مسألة 
، مما اختصاصزاأن  ال يمكف ألي حصانة قضاسية أف تمنر المحكمة مف إع ف  اعتبرتلممحكمة، حيث 

 .4اسية لرسيس الدولة أماـ هيسة قضاسية دوليةيسمح بإقامة المسؤولية الجز 

                                                             
 .185-184 .ص محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص  1
المؤقتة )محكمتي الهاي و أروشا( ، فاإلشارة و بعبارة أخرى حاوؿ واضعو نظاـ روما تفادي كؿ خمط تعذر تفادي  أماـ المحاكـ  -

إل  الصفة الرسمية ال تعني بالضرورة الحصانة القضاسية، و السيما إذا كانت تستزدؼ مسألة إعفاء المتزـ مف المسؤولية أو تخفيؼ 
صاص المحكمة، حت  مف العقوبة، فزذ  اإلمكانية تفترض أف القاضي مختص و بصدد التطرؽ إل  موضوع الدعوى، بينما إقامة اخت

 و إف تعمؽ األمر برسيس الدولة المحمي بحصانة القضاسية، ما هي إال مسألة إجراسية.
 . 169بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص  -

 .474شريؼ عبد الواحد محمد الفار، المرجر السابؽ، ص   2

 .24-23 .صفريجة محمد هشاـ، المرجر السابؽ، ص  3
    أول  يتعيف عم  المحكمة الفصؿ في ، حيث أن  عبارة عف طمب يثير مسألة حؽ المحكمة في نظر الدعوىو يعني ذلؾ أن  دفر  -

  و لذلؾ يجب الفصؿ في  قبؿ بحث موضوع النزاع، ألن  يترتب عم  الفصؿ في  استكماؿ الدعوى أو اإلع ف بالتوقؼ عف مباشرتزا 
ألف تجاوزهـ لزذا الدفر يعني تنازلزـ  ،فعوا بالحصانة قبؿ الحديث في الموضوعو عمي  يجب عم  رؤساء الدوؿ أف يد و عدـ قبولزا،

الضمني عف التمسؾ بالحصانة المخولة لزـ و السماح لممحكمة بالمضي في نظر الموضوع، و جدوى هذا الدفر تظزر في صدد 
 محاكمة الحكاـ عند ارتكاب جراسـ عادية.

 .410-409 .صحسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص -

 .169، ص نفس بمخيري حسينة، المرجر   4
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دفر إجراسي أولي أماـ  باعتبارهابالرجوع إل  الطبيعة القانونية لمحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ، 
 ية التي بادر بزا القاضي األجنبي يبدومف أجؿ الحيمولة دوف مواصمة اإلجراءات القضاسالمحاكـ األجنبية 

 .1جميا بأف قاعدة الحصانة القضاسية الجزاسية ال ترتب أي أثر قانوني في مواجزة القاضي الجزاسي الدولي
بالحصانة عم  هذا األساس ال يسر لرسيس الدولة أو أي موظؼ حكومي أف يحتج أماـ القاضي الدولي 

القضاسية الجزاسية، و يرجر ذلؾ إل  أف المجاؿ الطبيعي إلثارة هذا الدفر هو الجزات القضاسية الداخمية 
 .2دوف المحاكـ الجزاسية ذات الطبيعة الدولية

( مف نظاـ المحكمة إل  ت في 27لذلؾ يبدو جميا أف المشرع الدولي حاوؿ جاهدا مف خ ؿ نص المادة )
لية رؤساء الدوؿ أماـ القضاء الدولي بعد أف أصبحت عاسقا في المحاكمة أماـ القضاء الدفر بعدـ مسؤو 

 .3الوطني و مف شأن  أف يؤدي إل  إف ت المسؤوليف مف العقاب
الحصانة اإلجراسية فيما يتعمؽ بالمحاكمة أو العقاب وفقا لإلجراءات القضاسية المرعية  انتفاءإف 

تمسؾ لمفتحسب ، 4ود أي حصانة موضوعية أو دفر موضوعيهو نتيجة طبيعية أساسية لعدـ وج
بالحصانة القضاسية في مواجزة إجراءات القبض و التحقيؽ و غيرها لـ يغب عف النظاـ األساسي النص 

 .5اختصاصزاعم  عدـ جواز التذرع بزذ  الحصانات أماـ المحكمة أو منعزا مف ممارسة 
جناسية الدولية كؿ صور الحصانة التي يتمتر بزا و بالتالي أنز  النظاـ األساسي لممحكمة ال

المسؤوليف في الدولة سواء كانت حصانة داخمية ورد النص عميزا في القوانيف الوطنية حسب ما تضمنت  
و سواء كانت  ،6التشريعات الدستورية، أو حصانات دولية مصدرها القانوف الدولي مف عرؼ و معاهدات

                                                             
اـ المحاكـ الجزاسية الدولية صاـ إلياس، استبعاد إمكانية الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية و بالصفة الرسمية لرؤساء الدوؿ أم  1

 .218المرجر السابؽ، ص 

نصا صريحا تستبعد في  إمكانية التمسؾ بالحصانة القضاسية لذلؾ لـ تتضمف األنظمة األساسية لممحاكـ الجزاسية الدولية المؤقتة   2
 الجزاسية، ألف مثؿ هذا النص ال يؤدي أي وظيفة.

 . 81-80 .صصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص -

 .86مازف ليو راضي ، المرجر السابؽ، ص   3
حيث أصيب أكثر مف مأتي ، 1986أفريؿ  15ارة األمريكية عم  ليبيا في التي تأكد ذلؾ ما حصؿ عم  إثر الغو أبرز األمثمة  -

ارة دعوى أماـ المحاكـ األمريكية ضد الرسيس األمريكي و العديد مف و قد رفر ضحايا الغشخص مف المدنييف، بيف قتيؿ و جريح، 
 يف، إال أف القضاء األمريكي رفض الدعوى استنادا إل  أف المدع  عميزـ يتمتعوف بالحصانة.المسؤوليف المدنييف و العسكري

 . 242هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ، ص 

 .171، ص 196حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة   4

 .537أمجد أحمد محمد هيكؿ، المرجر السابؽ، ص   5

، كمية الحقوؽ، جامعة محمد يات القانوف الجناسي الدوليمحمد بوبوش، مشروع قانوف حصانة العسكرييف عم  ضوء مقتض  6
 . 12/06/2012تاريا النشر : ب بحث منشور، 5، ص 2012الخامس، الرباط، المغرب، 
   Marocdroit.comعم  موقر العمـو القانونية 
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القضاسي و تحريؾ اإلجراءات أو حصانة  االختصاصحصانة إجراسية تمنر مف إقامة الدعوى و ممارسة 
 .1موضوعية تمنر مف الفصؿ في موضوع الدعوى

ذات داللة هامة تمكف مف خ لزا واضعو النظاـ  27بذلؾ تعتبر الفقرة الثانية مف المادة  
فاإلشارة إل  النظاـ  ،زا النصوص القانونية السابقةاألساسي مف تقديـ إضافة بالغة األهمية لـ تأت ب

القانوني الداخمي و النظاـ القانوني الدولي في آف واحد كنظاميف يحكاف مبدأ الحصانة القضاسية لذوي 
س قد يثار بزذا الشأف أماـ مختمؼ رؤساء و القادة يسمح بإقصاء كؿ لبالمناصب العميا في الدولة مف 

 .2الزيسات القضاسية
بالحصانة  االعتدادبأف قاعدة عدـ  Eric Davidالفقي  يعتبر البعض عم  غرار  االتجا هذا  في

المنصوص عميزا في النظاـ األساسي لممحكمة تطبؽ أماـ قضاء الدوؿ بالرغـ مف أف الفقرة الثانية في 
الفقرة األول  مف  تتعمؽ بالمحكمة الجناسية الدولية، و ذلؾ لعدة أسباب، يمكف إرجاعزا إل  أف 27المادة 
جاءت شاممة و عامة، و بالتالي يمكف أف يعمؿ بزا أماـ المحاكـ الوطنية، كما أف هذ  األحكاـ  27مادة 

يجب أف تقرأ ككؿ متكامؿ في ضوء النص التأسيسي، إذ يجب مقاضاة مرتكبي الجراسـ الدولية عم  نحو 
خ ؿ تعزيز التعاوف الدولي، فإذا تمكف  فعاؿ مف خ ؿ تدابير تتخذ عم  الصعيد الوطني، و كذلؾ مف

 هذ  األخيرة لف تستطير محاكمتزـ المسؤولوف مف التذرع بالحصانة أماـ المحاكـ الوطنية و األجنبية، فإف
 .3ي نظاـ رومامكم ، و هذا يتعارض مر رغبة واضعالمحكمة أساسيا و ليس  اختصاصو من  يصبح 

 قؼ وراء ظاهرة اإلف ت مف العقابهـ المساسؿ التي تبذلؾ نرى أف نظاـ روما قد أزاؿ إحدى أ
تمؾ الظاهرة التي كانت مف أهـ الدوافر وراء إقامة المحكمة الجناسية الدولية، ألن  لطالما تحجج مرتكبوا 
الجراسـ بالحصانة يسبغزا عميزـ القانوف الوطني أو الدولي بسبب مناصبزـ، و يحوؿ دوف معاقبتزـ، مما 

جسيـ لحقوؽ اإلنساف، فمف يحاسبوا  انتزاؾمف جراسـ تنطوي عم   ارتكبوازـ بأنزـ مزما يؤدي إل  طمأنت
 .4تمؾ الجراسـ ارتكابعميزا، ال بؿ قد يؤدي ذلؾ إل  تماديزـ في 

بحصانات رؤساء الدوؿ و القادة يقتصر فقط عم  حالة  االعتدادو مف الجدير بالذكر أف مبدأ عدـ 
جراسـ اإلبادة، جراسـ الحرب و الجراسـ عميزا في النظاـ األساسي ) لجراسـ دولية التي ورد النص ارتكابزـ

، أما بصدد الجراسـ األخرى العادية أو حت  العالمية فيظؿ مفعوؿ (ضد اإلنسانية و جريمة العدواف
                                                             

 .407بؽ، ص حسيف حنفي عمر، المرجر السا  1

 .185محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص  2

 .170-169 .صسوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  3

إل  كوف  التفاقية روما، استناداأسباب عدـ انضماـ الدوؿ العربية إف وجود هذا المبدأ ضمف أحكاـ نظاـ روما اعتبر مف أهـ   4
 مسألة الحصانة الممنوحة لمرؤساء و المموؾ. دساتيرها ترجح

راجر ذلؾ: أحمد صبوح الحاج سميماف، المحكمة الجناسية الدولية و الدوؿ العربية )لبناف، المغرب، اليمف، قطر، مصر( العواقب  -
 دولية، مؤسسة عامؿ الدوليةسية الالدستورية و القانونية و السياسية أماـ مصادقة هذ  الدوؿ عم  نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنا

 .23، ص 2011جامعة الحكمة، بيروت، لبناف، 
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ـ أماـ جمير المحاكـ اسية لز، إذ تظؿ مانر مف المسؤولية الجز الحصانات ساريا بشأنزا و يجوز الدفر بزا
  .1الدولية أو الوطنية عم  حد سواء

أشارت إل  مسألة أخرى تتعمؽ برفر الحصانة عف أي مجـر و إخضاع   27كما أف المادة 
الجريمة أثناء ممارست  لموظيفة التي يتمتر بموجبزا بالحصانة أو خارج هذ   ارتكبلممحاكمة سواء 

دولية يجعم  في هذ  الحالة قد مارس أفعاؿ خارجة عف نطاؽ  الوظيفة، فارتكاب رسيس الدولة لجراسـ
  .2وظيفت  مما يجعمزا غير مشمولة بالحصانة

فزذا يعني أف المحكمة الجناسية ترفر حتما الحصانة الشخصية التي يتمتر بزا المسؤوؿ الحالي، و المنطؽ 
المسؤوؿ السابؽ و الحالي  يفرض بأف ترفر الحصانة الوظيفية لممسؤوؿ السابؽ أيضا، و من  يتساوى

 .3لجزة نزع الحصانة أماـ هذ  المحكمة
بذلؾ تشكؿ اإلجراءات القضاسية أماـ المحكمة الجناسية الدولية المثاؿ الحقيقي لإلجراءات 

إل  صفت   استناداالقضاسية السميمة التي ال يجوز فيزا لمفرد أف يحتج بأي حصانة موضوعية أو إجراسية 
 .4محاكمة و العقابالرسمية لتجنب ال

 إمكانية الدفع بصفة الرسمية لرؤساء الدول استبعاد -9
، من  حكما مزما يشكؿ 27/1لقد تضمف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية بموجب المادة 

بالصفة الرسمية لألشخاص المتزميف  االعتدادتقدما كبيرا في قواعد القانوف الدولي، و الذي يقضي بعدـ 
 االعتدادمما يعني عدـ  ،5مف النظاـ األساسي 5ميزا المادة بارتكاب أي مف الجراسـ الدولية التي نصت ع

بصفة مرتكب الفعؿ المجـر كسبب يجيز ل  التخمص مف المسؤولية الجناسية الدولية، و عمي  فإف مقترؼ 
ذلؾ أف الصفة الرسمية ليست سببا لتمييز مف  ،6لمساءلة عنزاجب أف يتحمؿ تبعة االجريمة الدولية ي

و عمي  يطبؽ هذا النظاـ عم  جمير األشخاص بصورة  ،7عف ااخر الذي ال يحمؿ هذ  الصفةيتمتر بزا 
 .8أي تمييز عم  أساس الصفة الرسميةبصورة متساوية دوف 

الجزاسية الدولية عف  يعتبر الدفر بالصفة الرسمية دفر موضوعي مف أجؿ التزرب مف المسؤولية
الجراسـ موضوع المتابعة، أو عم  األقؿ التخفيؼ مف العقوبة، و يقـو الدفر بالصفة الرسمية عم  نسبة 

                                                             
 .381أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص   1

 .198قاسـ محجوبة، المرجر السابؽ ، ص   2
 .220أحمد بشارة موس ، المرجر السابؽ، ص  -

 .168سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص   3

 .171، ص 196حصانة مسؤولي الدولة مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، فقرة   4

 .93ر، المرجر السابؽ، ص ماجد أحمد عم  منص  5

 .475شريؼ عبد الواحد محمد الفار، المرجر السابؽ، ص   6

 .5محمد بوبوش، المرجر السابؽ، ص  7
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إل  الطابر  استناداالجراسـ موضوع المتابعة إل  الدولة التي ينتمي إليزا الموظؼ المدني أو العسكري، 
 .1باسـ و لحساب الدولة تارتكبزذ  الجراسـ، و ذلؾ باعتبارها قد الرسمي ل

يجد الدفر بنظرية الصفة الرسمية أساس  في مبدأ المساواة السيادة بيف الدوؿ، و عم  أساس هذا 
المبدأ ال يجوز لمحاكـ دولة النظر في أعماؿ الوظيفة الرسمية الصادرة عف أعواف الدولة األجنبية، أما 

نية، و بالتالي ال يجوز الدفر أمامزا بالصفة المحاكـ الجزاسية الدولية فزي ليست جزات قضاسية وط
 .2الرسمية

تعد ميزة المساواة في المثوؿ أماـ المحكمة الجناسية الدولية، و الجزاء عف الجـر المرتكب مف أهـ 
الخصاسص التي امتاز بزا النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، حيث ساوى هذا النظاـ بيف الرؤساء 

زة أخرى في تحمؿ المسؤولية ييف مف جزة، و المرؤوسيف و األشخاص العادييف مف جو القادة العسكر 
أو حت   ،بالصفة الرسمية لدفر المسؤولية الجناسية الدولية الفردية االعتداداسية، حيث أكد عم  عدـ الجز 

فالمنصب الرسمي لف يشكؿ دفاعا مقبوال أو  ،3تخفيؼ العقوبة التي تفرضزا المحكمة الجناسية الدولية 
 .4ظرفا مخففا لمعقوبة

األشخاص أصحاب الوظاسؼ الرسمية في  27في هذا االتجا  عددت الفقرة األول  مف المادة 
أعضاء البرلماف إل  غاية الممثميف  سبيؿ المثاؿ وهـ : رسيس الدولة، أعضاء الحكومة، الدولة عم 
كومييف، و سواء كاف مصدر الحصانة القانوف الدولي أو الداخمي فإف ذلؾ ال و الموظفيف الح ،المنتخبيف

 .5في متابعة ذوي المناصب الرفيعة في الدولة الختصاصزايعتبر حاس  دوف ممارسة المحكمة 
بذلؾ سمؾ النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية المنزج التفصيمي في النص عم  عدـ 

لممتزـ، فأكد عمي  أوال كمبدأ عاـ، ثـ فصم  بأنواع الصفة الرسمية المتصورة  بالصفة الرسمية االعتداد
التي تدخؿ في النطاؽ الشخصي لممحكمة، فكؿ الصفات المذكورة في المادة ال تعفي أصحابزا مف 

  .6مسؤولية أماـ المحكمة
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عند قراءة النص مف  و يأتي هذا التفصيؿ ألجؿ تحقيؽ الدقة في المعن  تفاديا لسوء التأويؿ أو الخطأ
إذ يمتد عم  طوؿ الزـر في  ،بالصفة الرسمية و بالحصانة االعتدادلتطوير مبدأ عدـ  انعكاساجزة، و 

 .1الدولة بدء مف الرسيس و وصوال إل  الموظؼ الحكومي مف جزة أخرى
بالحصانة  ل دعاءإف المحكمة بذلؾ تبنت المفزـو الواسر لمفزـو الحاكـ بزدؼ سد أي ثغرة 

أمامزا، بحيث أنزا شممت رؤساء الدوؿ و الحكومات، و أعضاء الحكومات حت  الذيف ال يقرر لزـ 
القانوف الدولي أية حصانات عم  المستوى الدولي، و تكوف حصانتزـ وفقا لمقانوف الداخمي فقط مثؿ 

  .2أعضاء البرلمانات النيابية
ية كؿ شخص ل  صفة رسمية في بالصفة الرسم االعتدادو بالتالي يغطي مضموف مبدأ عدـ 

و ال يقتصر الحكـ عم  رسيس الدولة و رسيس الوزراء و وزير الخارجية ممف لزـ حصانات دولية  ،الدولة
وفقا لقواعد القانوف الدولي، بؿ يشمؿ كؿ مسؤوؿ في الدولة سواء كاف يتمتر بحصانة داخمية مصدرها 

القانوف الدولي، و بذلؾ ال يجوز لمرتكب الجريمة أف أو يتمتر بحصانة دولية مصدرها  ،القانوف الداخمي
يحتج بصفت  كرسيس دولة أو رسيس وزراء أو وزير أو عضو في البرلماف فحصاناتزـ التي يتمتعوف بزا 

 .3جراسـ دولية ارتكبوابموجب التشريعات الدستورية أو حت  القانوف الدولي ال تجدي نفعا إذا 
مما سبؽ عرض  نجد أف تطور الوضر القانوني لمفرد بموجب القانوف الدولي باعتبار  جزء  انط قا

    مزما ضمف مجاؿ الع قات الدولية فتح المجاؿ ألجؿ موازنة بيف حقوق  و وجبات  بشكؿ أتاح فرصة 
 متيازاتااللسمطت  و تعسف  في استعماؿ  استخدام و إمكانية مساسمت  جزاسيا، و باألخص إذ تبت سوء 

المصيقة بمركز  الوظيفي خاصة تمؾ التي تنصرؼ إل  حصانت  القضاسية الجزاسية، و ذلؾ مف خ ؿ 
ألفعاؿ تقر عم  درجة كبيرة مف الجسامة ترتبط بمفزـو الجريمة الدولية، و التي ترتكب مف كبار  ارتكاب 

عمؿ دولي محاوالت لمحاكمة المسؤوليف في الدولة مف رؤساء و قادة، و ضمف هذا المجاؿ شزد تاريا 
بذلؾ جزود المجموعة الدولية إلقرار مبدأ يتيح  اتجزترؤساء الدوؿ أماـ القضاء الدولي الجناسي، حيث 

 االعتدادإمكانية محاكمة الرؤساء الذيف يرتكبوف جراسـ دولية، إذ ترسا مضمون  ضمف الحكـ بعدـ 
اعد العدالة الجناسية الدولية حسب متطمبات بالحصانة و الصفة الرسمية، و كؿ ذلؾ لغرض إرساء قو 
 تكريس مبدأ التكامؿ ضمف مجاؿ القضاء الدولي الجناسي.

 

 

                                                             
1 Antoine Buchet, Le transfert devant les juridiction  internationales, 1

er
ed, A .Pedone, Paris, 2000, P 

980.  
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المطمب الثاني : التكامل القضائي بين الجيات القضائية الداخمية و محكمة الجنائية الدولية لتفعيل 
 المتابعة ضد رؤساء الدول

لغرض إرساء قواعد العدالة الجناسية في مواجزة الجراسـ الدولية المرتكبة مف طرؼ رؤساء الدوؿ 
ضمانا لمنر اإلف ت مف العقاب، كاف البد مف أف تحسـ مشكمة كيفية تحقيؽ التوافؽ و التوازف بيف كؿ 

المحاكـ  اختصاصالقضاسي الدولي لممحكمة الجناسية الدولية المقترح إنشاسزا، و بيف  االختصاصمف 
 الوطنية لمدوؿ.

تجاوز لإلشكاالت التي تعيؽ تفعيؿ المتابعة ضد رؤساء الدوؿ، فإف القضاء الدولي الجناسي قد 
حكمة بيف الم االختصاصالتكاممي، و التي مفادها توزير  االختصاصكرس مبدأ هاـ يتمثؿ في مسألة 

 الجناسية و المحاكـ الوطنية.

ف المحاكـ الداخمية ستضطمر باألسبقية في مباشرة جمير اإلجراءات القضاسية عم  بمبدأ التكامؿ فإو  
األصيؿ لممحاكـ الوطنية إزاء الجراسـ  االختصاصعقد تكبي الجراسـ الدولية، عم  ذلؾ ينال زمة صد مر 

 بعد الدولية المرتكبة مف طرؼ رؤساء الدوؿ )الفرع األوؿ(، حيث ال تتدخؿ المحكمة الجناسية الدولية، إال
، و بالتالي فإف الدور الذي اختصاصزاالتأكد مف إخ ؿ الدوؿ بالتزاـ مقاضاة عف الجراسـ الداخمة في 

 )الفرع الثاني(. االختصاصتقـو ب  المحكمة يأتي في مرحمة تالية ليكمؿ ذلؾ 

 الدولاألصيل لممحاكم الوطنية إزاء الجرائم الدولية المرتكبة من رؤساء  االختصاصالفرع األول : 

الجراسـ الدولية مف قاعدة الحصانة القضاسية الجزاسية المتضمف  الستثناء االتفاقيإف التكريس 
تراجر القاعدة العرفية التي تتضمف إعفاء رسيس ألساسي، ليس كافيا مف أجؿ الجـز ببموجب نظاـ روما ا
التكاممي مر المحكمة الجناسية  االختصاصالقضاسي، فألجؿ تفعيؿ مبدأ  االختصاصالدولة مف سمطاف 

ساء الدوؿ المتزميف ية تحريؾ المسؤولية الجزاسية لرؤ الدولية وجب تخويؿ الجزات القضاسية الوطنية ص ح
و ذلؾ حسب ما تستوجب مبررات منح  ،بارتكاب جراسـ دولية منصوص عميزا ضمف نظاـ روما األساسي

 .القضاسي الوطني )أوال( ل ختصاصاألولوية 

ظؿ التأثير ال متناهي لألسباب األخرى لإلف ت مف العقاب عم  مدى تقرير المسؤولية في 
الجزاسية ضد رؤساء الدوؿ عف الجراسـ الدولية برزت ضرورة تدويؿ المتابعات القضاسية، و ذلؾ ألجؿ 

 بالطابر إسباغ لمقضاء الوطني و إيجابيات  االختصاص انعقادمف المزج بيف مقتضيات  االستفادة
لغرض تفعيؿ دور الجزات القضاسية الدولية ضد  االختصاصالدولي، و باألخص فيما تعمؽ بتوسير 

 رؤساء الدوؿ بشأف الجراسـ الدولية المرتكبة مف طرفزـ )ثانيا(.
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 الوطني االختصاصتكريس مبدأ أولية  :أوال 

بمقتض  التأثير المفزـو المطمؽ لمسيادة الوطنية و مبدأ الحصانة القضاسية الجزاسية كأثر مف آثار 
القانونية عم  التجسيد الفعمي لمتابعة رؤساء الدوؿ أماـ الجزات القضاسية الدولية، فإف األمر يتطمب 

ا القانوف الدولي لرؤساء الدوؿ بالضرورة التضييؽ القانوني مف نطاؽ الحصانة القضاسية الجزاسية التي يقره
 .(1) لمقضاء الوطني بنظر الجراسـ الدولية االختصاصضمف مجاؿ مبررات منح 

القضاسي لممحاكـ الوطنية إزاء الجراسـ الدولية  االختصاصلغرض الحفاظ عم  مبررات إسناد و 
ف مبدأ التكامؿ ال يحث المرتكبة مف رؤساء الدوؿ حسب ما تفرض  متطمبات التمسؾ بالسيادة الوطنية، فإ

القضاسي األصيؿ في متابعة لصالح المحكمة الجناسية الدولية، لكف  اختصاصزاالدوؿ عم  التنازؿ عف 
عميزا مقابؿ ذلؾ أف تعمؿ قدر اإلمكاف عم  حفاظ عم  فكرة مجانسة المركز الجزاسي الدستوري لرسيس 

 .(2) الدولة و متطمبات مبدأ التكامؿ

 القضاء الوطني بنظر الجرائم الدولية اختصاصمبررات  -0

لممحاكـ  االختصاصإف منح النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية كنظاـ قانوني دولي 
الوطنية لمدولة التي لزا والية عميزا يرجر إل  مبررات حاوؿ القانوف الدولي طيمة عزود  القديمة و الحديثة 

ظريات التي كاف لزا الداخمي، و هي الن اختصاصزاو أهمزا تمسؾ الدولة بسيادتزا و  ،القضاء عميزا
و التشكيؾ في إلزامية قواعد ، إذ يرجر إليزا السبب في قصور  ،السبب الرسيسي في ضعؼ القانوف الدولي

رادة فالدوؿ السمطات القانونية في المجتمر الدولي، حيث ينبثؽ مف السيادة تحكـ سمطاف اإل اكتماؿو عدـ 
الدولية إال برضاها، و ال تتحرؾ آليات تنفيذ القانوف الدولي إال  ل تفاقياتال تمتـز إال بإرادتزا و ال تنظـ 
   .1بموافقتزا عم  المساهمة فيزا

و التي  ،بذلؾ يعزى سبب وجود قانوف دولي جناسي إل  العقبات التي تعيؽ الحؽ في العقاب
الـ إل  دوؿ ذات سيادة، فأحياف السيادة تقدـ لممذنب قوة أعم  مف قوة يصنعزا أو يسببزا تقسيـ الع

أما بخصوص المصالح ، االختصاصاتمحاكمت  و تعوؽ الردع الفعمي، و العقبة تأتي أساسا مف فوض  
التي يحميزا الحؽ في فرض العقاب فإنزا متشابزة سواء تمت ممارسة هذا الحؽ في النظاـ الدولي أو في 

إذا  ،كما توجد نفس المقاومة لمسيادة ،طني، ففي كمتا الحالتيف هناؾ ضرورة لمعقاب واحدةالنظاـ الو 
  2تمؾ المقاومة، يختفي بدور  القانوف الدولي الجناسي في كمتا الفرعيف فكيؼ نحقؽ ذلؾ؟  اختفت

                                                             
 . 301 - 300 .صحسيف حنفي عمر ، المرجر السابؽ، ص  1
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المطمقة إل  في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ نجد أف تطور مفزـو السيادة في العصر الحديث و تحول  مف السيادة 
و ذلؾ مف خ ؿ اإلبقاء عم  1اسية الدولية،ية الجز السيادة القانونية أتاح المجاؿ نحو تقرير مبدأ المسؤول

   السيادة الوطنية مر تحريرها مف سمطاتزا في الردع، بشكؿ سيجعؿ مف القانوف الجناسي كم  قانونا دوليا
أف ينم  القانوف الدولي الجناسي في مجالي  بناء  عم  ،و لكف السيادة و سمطاتزا في الردع تبق  قاسمة

           القضاسي، و كذلؾ فإف توحيد القانوف  االختصاصعم  إنشاء و تدعيـ سمطة الدوؿ لممارسة 
    و التشريعات أمر مرغوب في  في مجاؿ القانوف الجناسي غير الوطني ، عم  ذلؾ فإف بعض التقارب 

   .2و التكامؿ في الردع أمر وارد

 ل ختصاصمكم   اختصاصالمحكمة الجناسية الدولية  اختصاصيعتبر  االتجا في هذا 
 الوطني، فطبقا لمبدأ التكامؿ المنصوص عمي  في الديباجة  ل ختصاصالوطني، أي أف األولوية تكوف 

األول  و في المادتيف األول  و السابر عشر مف النظاـ األساسي، تعترؼ الدوؿ األطراؼ بأف مسؤولية 
إل  العدالة  –عف جراسـ الحرب و جراسـ اإلبادة الجماعية و الجراسـ ضد اإلنسانية  -إزاء تقديـ المسؤوليف

و بذلؾ تكرس مبدأ أولوية  ،تقر عم  عاتؽ الدوؿ، و ليس عم  عاتؽ المحكمة الجناسية الدولية
   .3الوطني االختصاص

مجمس  اتبع يقي بالمقارنة مر المنطؽ الذي يعتبر موقؼ مؤسسي نظاـ روما بمثابة تراجر حقو   
، و مر وية لزاتيف المحكمتيف هو المزميفاألمف في حالة محكمتي الهاي و أروشا، حيث أف مبدأ األول

الوطني، إذ لـ يستزدفوا الص حيات  ل ختصاصذلؾ حاوؿ محررو نظاـ روما منح تصور جديد 
الوطني يفترض تمتر  االختصاصفسابقا مصطمح  الدولي،ت مقررة سابقا في القانوف السيادية مثمما كان

                                                             
 .298أشرؼ عبد العزيز الزيات، المرجر السابؽ، ص   1

 .194عبد العزيز العشاوي، المرجر السابؽ، ص  2

 .223هشاـ قواسمية ، المرجر السابؽ، ص   3
الوطني إذ أكدت الفقرة العاشرة مف الديباجة أف المحكمة فمقد حددت المحكمة في ديباجتزا طبيعة الع قة بينزا و بيف القضاء الجزاسي 

 الجناسية الدولية المنشأة بموجب هذا النظاـ ستكوف مكممة لمواليات القضاسية الجزاسية الوطنية.
و تكوف  تنشأ بزذا محكمة جناسية دولية، و مف ثـ جاءت المادة األول  المنشأة لممحكمة لتدعـ ما جاء في ديباجتزا، بنصزا عم  أف "

المحكمة هيسة داسمة لزا سمطة الممارسة اختصاصزا إزاء أشد الجراسـ خطورة موضر االهتماـ الدولي، و ذلؾ عم  النحو المشار إلي  
في هذا النظاـ األساسي، و تكوف المحكمة مكممة لمواليات القضاسية الجناسية الوطنية، و يخضر اختصاص المحكمة و أسموب عممزا 

 .ألساسي"لزذا النظاـ ا
 دولي ينعقد باألصؿ لمقضاء الوطنييستخمص مف النص السابؽ أف االختصاص بالمعاقبة عم  أشد الجراسـ خطورة موضر االهتماـ ال

إال أن  و مقابؿ تأكيد والية القضاء الوطني أتت المادة السابعة عشرة المتعمقة بالمقبولية، ليتضح مف خ لزا أف النظاـ األساسي 
 يد والية القضاء الوطني، و أحقيت  في نظر الدعوى و التي ل  والية عميزا بقدرة الدولة المعنية و رغبتزا في ذلؾ.لممحكمة قد ق

        راجر: لؤي محمد حسيف النايؼ، الع قة التكاممية بيف المحكمة الجناسية الدولية و القضاء الوطني، مجمة العمـو االقتصادية -
 .  535 – 534 .ص، ص2011لعدد الثالث، جامعة دمشؽ ، سوريا، ، ا27و القانونية، المجمد 
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و ذلؾ بعد إنشاء  ،الدولة بص حيات بمقتض  نظامزا القانوني الداخمي، بينما األمر يختمؼ اليـو تماما
المحكمة الجناسية الدولية التي يفترض أنزا ال تحؿ محؿ الزيسات الداخمية إال بإثبات قصور أو عجز هذ  

   .1بمزامزا األخيرة عف القياـ

عم  ذلؾ يستمد مبدأ التكامؿ أساس  مف تمؾ الصياغة التوفيقية التي تبنتزا الجماعة الدولية 
لحث الدوؿ عم  محاكمة المتزميف بارتكاب أشد الجراسـ جسامة، عم  أف  االرتكازلتكوف بمثابة نقطة 

درة القضاء الوطني عم  في حالة عدـ ق االختصاصتكمؿ المحكمة الجناسية الدولية ذلؾ النطاؽ مف 
بنيان  اإلداري، أو عدـ إظزار  النزيار، أو فشم  في ذلؾ اختصاص إجراء هذ  المحاكمة بسبب عدـ 

الجدية لتقديـ المتزميف لممحاكمة، باعتبار  أف ذلؾ الموقؼ يشكؿ خط الدفاع األوؿ لمتعامؿ مر الجراسـ 
     .2المحكمة اختصاصالداخمة في 

لكؿ  بالتجريـ و العقاب و المحاكمة الجناسية يكوف االختصاصؿ فإف األصؿ في وفقا لمبدأ التكام
و بذلؾ يتأكد مبدأ السيادة الوطنية في مجاؿ التشرير و القضاء حسب  مف التشرير و القضاء الوطني،

   .3الوطني ل ختصاصالتصور الجديد 

وقعت عم  إقميـ الدولة و عم   ويؿ القضاء الوطني بنظر الجراسـ الدولية أف هذ  الجراسـتخ يبرر
ا ا الدولة، حيث يكوف لزا أثرا رادعرعاياها، و بالتالي تحقؽ محاكمة المتزميف بارتكابزا عدالة ينشدها رعاي

ف  يأتي أحد منزـ هذا الجـر أبدا، في هذا  ،بصورة خاصة لممجـر كما تحقؽ ردعا عاما ألفراد المجتمر
مجاؿ اإلثبات  األصيؿ لمقضاء الوطني إل  السزولة التي تكتنؼ اختصاصمبررات  يعازإاالتجا  يمكف 

اسي، حيث القرب مف أدلة الجريمة و شزودها و وقاسعزا و مسرح حدوثزا ، ناهيؾ عف ذلؾ فإن  يكوف الجز 
   .4أقؿ تكمفة و جزدا مف المجوء لممحكمة الجناسية الدولية

دولة تمارس  كيفما شاءت و وفقا الوطني ليس متروكا لم االختصاصمف الجدير بالذكر أف 
عم  عاتؽ الدولة، فإذا أخمت ب  يحؽ  التزاـإلجراءات تختارها بكامؿ حريتزا، فزو ليس حقا بقدر ما هو 

لممحكمة الجناسية أف تحؿ محمزا لمقياـ بالمزمة التي أنيطت، في المقاـ األوؿ لتحريؾ عجمة قمر الجريمة 
، هذا ما جعؿ بعض الفقزاء يروف أف المفزـو الجديد الدولية و تصدي لكؿ إف ت مف العقاب

                                                             
 .111بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص   1

 .306أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص   2
 .34أيضا: أحمد صبوح الحاج سميماف ، المرجر السابؽ، ص 

 .259، ص المرجر السابؽ رخرور عبد اهلل،  3

 .302- 301 .صعمر، المرجر السابؽ، ص حسيف حنفي  4



291 
 

قدر ما هو تراجر لمبدأ الوطني ال يعد خطوة كبرى لصالح القمر الدولي الجزاسي فحسب، ب ل ختصاص
  .1السيادة أي خطوة إل  الوراء لكؿ ما هو سيادة مطمقة

اسية الدولية، و هذا مر ذلؾ يبق  لمقضاء الوطني األولوية في التطبيؽ عم  قضاء المحكمة الجن
يرتب عمي  نتيجة حتمية مفادها بأن  إذا ما قاـ القضاء الوطني بالبدء بإجراءات محاكمة المتزـ بارتكاب 

المحكمة، فإف هذا اإلجراء يغؿ يد المحكمة عف نظر  ألفضمية القضاء  اختصاصجريمة تدخؿ في 
و مف ثـ ف  ينعقد  ،مقضاء الوطنيكأصؿ يكوف ل االختصاص انعقادإذ أف  ،الوطني في هذ  الحالة

المحكمة إذا ما كاف القضاء الوطني قد بدأ بإجراء التحقيؽ أو البدء بإجراءات المحاكمة  اختصاص
  .2لممتزـ

/ب( مف نظاـ روما الذي يوضح أف إجراءات التحقيؽ التي تقـو بزا 17/1يؤكد هذا المعن  نص المادة )
اسية تكوف مف اإلجراءات التي تعتد بزا قد لزا الوالية القضاسية الجز تنع السمطات المختصة في الدولة التي

   .3المحكمة الجناسية الدولية، و التي تجيز إنزاء الدعوى بموجب األمر باالوج  إلقامة الدعوى

الوطني إعادة محاكمة نفس  ل ختصاصكما يمتنر عم  المحكمة الجناسية الدولية تدعيما 
، و هذا المبدأ يعبر عف التكامؿ 20/أ/ج و المادة 17الشخص عف ذات الجريمة مرتيف وفقا لممادة 

عم  ذلؾ يحد مف  قد يؤدي إل  إهدار حرية األفراد، في اإلجراءات بما االزدواجيةاإلجراسي، و عدـ 
وطني و المحكمة الجناسية الدولية، ومن  إمكانية مباشرة ذات اإلجراءات عف طريؽ كؿ مف القضاء ال

واحدة ينعقد لزا الوالية في ضوء أحكاـ التشريعات الوطنية و النظاـ األساسي  اختصاصتوحيد  في جزة 
  .4لممحكمة

بذلؾ تبدو أهمية دراسة مبدأ التكامؿ فيما يمكف أف تفرز  التجربة الواقعية لممحكمة الجناسية مف مشاكؿ في 
 .5يتعيف مع  عم  الدوؿ أف تقـو بإحداث التوافؽ بيف تشريعاتزا و هذ  المحاكمة و ما ،المستقبؿ

 

 
                                                             

و يجد هذا االدعاء القانوني تبريرا ل  في بعض المواد " Bennouna (M)مف أهـ الفقزاء الذيف ذهبوا في هذا االتجا  السيد بنونة "  1
 المتيف يمكف اعتبارهما كقيد ل ختصاص الوطني. 20و  17مف نظاـ روما كالمادتيف 

 .112السابؽ ، ص بمخيري حسينة، المرجر  -

 .184كفاح مشعاف العنزي ، المرجر السابؽ، ص   2

 .260المرجر السابؽ، ص  ،رخرور عبد اهلل  3

 .225هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ، ص   4

 .387أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص   5
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الحمول القانونية المتخذة من الدول لغرض مالئمة المركز الجزائي الدستوري لرئيس الدولة مع  -9
 متطمبات مبدأ التكامل

الوطني بنظر الجراسـ الدولية تمتر الدولة بص حيات بمقتض  نظامزا  االختصاصيفترض 
القانوني الداخمي، و عم  ذلؾ يجب عم  الدولة مبدسيا أف تضر االيات القانونية المناسبة لمتصدي 

لمجراسـ الدولية، و ذلؾ مف خ ؿ إزالة العقبات الدستورية و التشريعية التي قد تشكؿ عاسقا يحوؿ دوف 
آليات تحريؾ المسؤولية الجزاسية عف جراسـ الدولية أماـ المحاكـ الوطنية، هذا ما يعني ضرورة تفعيؿ 

أ(  )في تحقيؽ عدـ اإلف ت مف العقاب تعديؿ التشريعات الداخمية بالشكؿ الذي يمكنزا مف القياـ بدورها
الداخمي  االختصاصفكرة أو عم  األقؿ أف تعمؿ األنظمة القانونية الداخمية بصورة إيجابية عم  تطوير 

عف طريؽ تبني منزج تفسيري متميز لقواعد القانوف الدستوري بشكؿ توفيقي مر أحكاـ نظاـ المحكمة 
 .)ب(الجناسية الدولية 

إجراء تعديل دستوري من أجل إزالة عدم مطابقة القواعد الدستورية ألحكام النظام األساسي لممحكمة  -أ
 الجنائية الدولية

عدالة عمي  كميا لضماف تحقيؽ ال االعتمادمزما كاف دور القضاء الدولي الجناسي ف  يمكف 
عف القضاء الجناسي الوطني إذا كاف قادرا عم  تأميف قدر مف  االستغناءاسية الدولية، إذ ال يمكف الجز 

لجناسي الوطني الضمانات في مجاؿ الحد مف الجراسـ الدولية، و ذلؾ لف يتحقؽ إال إذا كاف التشرير ا
جاهزا لمتصدي لمثؿ تمؾ الجراسـ، و ال يتـ ذلؾ إال إذا أدرجت النص عم  الجراسـ الدولية في صمب 

   .1التشرير الجناسي الوطني

إف إدماج الجراسـ الدولية في القانوف الجناسي الوطني يعتبر محطة أساسية لضماف تكاممية النظاـ 
التي مقاضاة مرتكبي الجراسـ الدولية  جناسية الدولية ألجؿالمحكمة ال اختصاصالقضاسي الوطني مر 

المنشأة لممحكمة الجناسية  ل تفاقيةفالتطبيؽ الحقيقي ، 2المحكمة الجناسية الدولية اختصاصتندرج ضمف 
الدولية يشترط إجراء تعديؿ دستوري في كثير مف الدوؿ، و لكف اإلشكاؿ يطرح في قابمية أو عدـ قابمية 

     الذي يترتب عمي  تحميؿ كبار المسؤوليف في الدولة المسؤولية الجزاسية ،الدوؿ لزذا التعديؿ الدستوري
المنشسة لممحكمة  االتفاقيةدوؿ التوقير أو التصديؽ عم  و أن  خشية المتابعة رفضت الكثير مف ال

  .3الجناسية الدولية

                                                             
مركز  ،العدد الثامف و األربعوف –ي حالة الموقؼ األمريكي دراسة ف –عادؿ حمزة عثماف، المسؤولية القانونية عف الجراسـ الدولية   1

 .97، جامعة بغداد، العراؽ، ص الدراسات الدولية

 .12محمد بوبوش، المرجر السابؽ، ص   2

 .481-480 .صأمجد أنور، المرجر السابؽ، ص  3
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حيث تختمؼ درجة تقبؿ الدوؿ خاصة فيما تعمؽ بنص النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية عم  
نطاؽ الحصانة الممنوحة  اخت ؼإمكانية الدفر بصفة الرسمية و الحصانة، و ذلؾ بحسب  استبعاد

في الدساتير الوطنية، فإذا كاف مف ممكف تطبيقزا في الدوؿ التي تمنح دساتيرها حصانة إجراسية لمرؤساء 
فقط لمرؤساء، فإنزا بالمقابؿ تضؿ مسألة بالغة الصعوبة و التعقيد في الدوؿ التي تقرر دساتيرها حصانة 

ؾ مف ضرورة إجراء عنزـ المسؤولية و المحاكمة، و ما يستبر ذل إجراسية و موضوعية لرؤساسزا تحجب
 .1مف نظاـ روما 27تعدي  دستوريا يمس المواد الدستورية التي تتناقض مر المادة 

تفاديا لزذ  اإلشكاالت و ألجؿ تخطي مسألة عدـ مطابقة بعض القواعد الدستورية ألحكاـ نظاـ 
توري يتميز نص دس استحداثتكمف الحموؿ الدستورية المعتمدة مف قبؿ بعض الدوؿ في  ،روما األساسي

المحكمة الجناسية  اختصاصبطبيعة عامة و شاممة، إذ يتضمف إشارة بسيطة إل  إمكانية قبوؿ الدولة 
 .2اشسة عف النظاـ األساسي لممحكمةالن االلتزاماتو  ،الدولية

عم  ذلؾ تقررت إمكانية إنفاذ القانوف الدولي في األنظمة القانونية الداخمية بإتباع طريقة مف 
التشريعية، حيث يتـ ذلؾ بموجب اإلحالة مف القانوف الداخمي إل  القانوف الدولي بشأف  تقاؿاالنطرؽ 

تنظيـ أمر معيف، أو عف طريؽ تحويؿ قواعد معينة مف قواعد القانوف الدولي إل  قواعد داخمية بمقتض  
الدستور  كما يمكف أف يتحقؽ ذلؾ بواسطة اإلدماج مما يجعؿ إصدارها مف طرؼ هيسة تشرير داخمي،

 .3ف الدولي جزء مف القانوف الداخميقواعد القانو  اعتباريحتوي عم  نص يبيح بصفة عامة 

الداخمي  االختصاصداخؿ نطاؽ  اتساعابناء عمي  أصبح مجاؿ القانوف الدولي الجناسي أكثر 
لمدولة، حيث بادرت العديد مف الدوؿ إل  إنفاذ النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية في أنظمتزا 

رغـ إدراؾ تمؾ الدوؿ مسبقا بأن  بمجرد تصديقزا عم  النظاـ األساسي  ،القانونية تمزيدا لممصادقة عميزا
ي باألحكاـ الواردة في ، و في مقدمتزا تعزدها اإليجاب االلتزاـفإف ذلؾ يعد بمثابة إقرار بموافقتزا عم  

بتسميـ أو محاكمة أي شخص بغض النظر عف صفت  الرسمية، أو العقوبة التي سوؼ يواجززا في حالة 
 ذ  األخيرةبالتعاوف مر المحكمة في المساسؿ المتعمقة بالتحقيقات التي تجريزا ه التزامزاإدانت ، فض  عف 
إل  المحكمة سوؼ  انضمامزااإليجابية التي تقر عم  عاتؽ الدولة نتيجة  االلتزاماتو عمي  فإف تمؾ 

تاركة المجاؿ يتسر لمكافحة مرتكبي  انحسارهاالداخمي لمدولة و  االختصاصتؤدي إل  تطوير فكرة 
  .4الجراسـ الدولية

                                                             
 .10حيدر عبد الرزاؽ حميد، المرجر السابؽ، ص   1

 .118صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ ، ص   2
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ؿ بيف الدولية أف تماث اتفاقياتعم  الدوؿ التي توقر عم  معاهدات أو  و بصفة عامة فمف الواجب
و المعاهدات التي وقعت عميزا، و تكوف األولوية في التطبيؽ  االتفاقياتتشريعاتزا الوطنية، و بيف تمؾ 

 .1لممواثيؽ الدولية، عم  أف تتضمف التشريعات الوطنية تمؾ القواعد الدولية

تول  المجمس الدستوري الفرنسي بحث مدى وجود تعارض حقيقي بيف نصوص  االتجا في هذا 
روما المتضمنة إنشاء المحكمة الجناسية الدولية المطموب التصديؽ عميزا و نصوص الدستور  يةاتفاق

مف النظاـ األساسي  27أكد المجمس الدستوري وجود تعارض بيف المادة  22/1/1999الفرنسي، و في 
ت ، و التي تتناوؿ مسألة حصانا1985مف الدستور الفرنسي لسنة  68/1/2و  26لممحكمة و المواد 

أعضاء البرلماف، و رسيس الجمزورية و أعضاء الحكومة، و لقد قاـ بتحديد األحكاـ التي يعتبرها مخالفة 
 .2لمدستور تاركا لمسمطة التنفيذية تحديد طرؽ المراجعة

عم  ذلؾ و إزاء هذا التعارض بيف الدستور الفرنسي و نظاـ روما األساسي، تبنت الحكومة 
زا بأف هذ  العقبات الدستورية لـ تكف كبيرة، و من  يمكف تجاوزها مف خ ؿ الفرنسية ح  بناء عم  رؤيت

و التي تنص أحكامزا  2-53إدراج نص جديد ضمف أحكاـ الدستور الفرنسي، و يتعمؽ األمر بالمادة 
المحكمة الجناسية الدولية ضمف الشروط المرتقبة في  اختصاصعم  أن  "يمكف لمجمزورية الفرنسية قبوؿ 

و ذلؾ عم  إثر قرار المجمس الدستوري الفرنسي الصادر  ،3"1998قية الموقعة بتاريا جويمية االتفا
                        .4روما اتفاقية، و الذي قض  بضرورة تعديؿ الدستور إلمكاف المصادقة عم  1999جانفي  22بتاريا 

عمومية إذ تزدؼ إل  تغطية جمير و أكد وزير العدؿ الفرنسي أف هذ  المادة الجديدة تتصؼ بطابر ال
أوج  التعارض بيف الدستور و أحكاـ النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، و التي أثارها المجمس 

و أف مف شأف هذا التعديؿ أف يعدؿ ضمنا  ،الدستوري بشكؿ يسمح لفرنسا بالمصادقة عم  نظاـ المحكمة
 .5مزايا و مضموف األحكاـ نفسزا موضوع الخ ؼ دوف فتح نقاش عاـ مستفيض حوؿ

    غير أف هناؾ مف يري بأف هذ  الطريقة مجردة ال تزيؿ التعارض القاسـ بيف القواعد الدستورية 
و أحكاـ نظاـ روما، إذ ال تسمح بالتالي بمواكبة القانوف الدستوري لتطورات القانوف الدولي، عم  وج  

الدستورية، حيث يدؿ بالعكس عم  وجود رقابة وطنية  زاتاالمتياالخصوص بالنسبة لمسألة الحصانات و 
                                                             

 .298أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ، ص   1

مف الدستور تنص عم  سمو قواعد القانوف الداخمي، فإذا تعارضت االتفاقية مر نصوص الدستور  55ف المادة تجدر اإلشارة إل  أ  2
 فإف التصديؽ عميزا ال يتـ إال بعد مراجعة تمؾ النصوص و تعديمزا أو يرفض التوقير عم  االتفاقية.

 .187-186 .صسوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص -
 . 27ص  المرجر السابؽ، ،يد مسؤولية رسيس الدولة في فرنساتجاهات الحديثة في تحدعمي يوسؼ الشكري، اال -

 .711محمد ص ح أبو رجب ، المرجر السابؽ، ص   3

 . 2دريد بشراوي، المرجر السابؽ ، ص   4

 .58 – 57 .ص، صالسابؽمراد العبيدي ، المرجر   5
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مف ذلؾ فإن  يعبر عف مقاومة مف طرؼ القواعد  اتجا  القانوف الدولي، و أكثر االنفتاحشديدة لعممية 
 اختصاصعم  ذلؾ يبدوا أف هذا التعديؿ يسمح فقط بإمكانية قبوؿ  قانونية الوطنية لمقواعد الدولية،ال

الدستورية ضد طمبات التقديـ  االمتيازاتالمحكمة الجزاسية الدولية، و عدـ إمكانية الدفر بالحصانات و 
فيفري  23دستوري آخر بتاريا الصادرة عف المحكمة، بناء عمي  عمد المؤسس الفرنسي إل  إجراء تعديؿ 

       دستوري لرسيس الدولةلغرض تجاوز تمؾ النقاسص و تحقيقا التجانس بيف المركز الجزاسي ال ،2007
 .1مف نظاـ روما 27و أحكاـ المادة 

بذات التعديؿ الذي أحدت   21/04/1999ضمف نفس النزج أوص  مجمس الدولة البمجيكي في 
فيما تعمؽ بإزالة التعارض بيف أحكاـ  ما تحقؽ بالفعؿ بعد هذا التاريا،المؤسس الدستوري الفرنسي، و هو 

مف  103/5 –( 120، 58و ) 88عم  وج  خاص و المواد  27أف المادة نظاـ روما األساسي و بش
الدستورية المقررة لمممؾ و ألعضاء  االمتيازاتو التي تتناوؿ مسألة الحصانات و  ،الدستور البمجيكي

 .2البرلماف و كذلؾ لموزراء

ء و في لكسمبورغ قرر مجمس الدولة بأن  ال يمكف التصديؽ عم  نظاـ روما إال بعد إجرا
و التي تعتبر بأف  ،التعدي ت ال زمة، مقترحا إدراج أحكاـ عامة في الفصؿ الحادي عشر مف الدستور

 االلتزاماتنصوص الدستور ال تشكؿ عاسقا أماـ التصديؽ عم  نظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية و 
حؿ بالفعؿ و تمت إضافة هذا ال اعتمدالناشسة بموجب الشروط المنصوص عميزا في هذا النظاـ، و قد 

 .20003أوت  08إل  نصوص الدستور بموجب القانوف  118المادة 

كما عممت دوؿ أخرى وفؽ هذ  الطريقة البسيطة مف أجؿ تحقيؽ مواءمة القواعد الدستورية ألحكاـ نظاـ 
حقؽ معالجة ، و البرازيؿ، بشكؿ إيرلنداالمحكمة الجناسية الدولية عم  غرار البرتغاؿ ، و كولومبيا ، و 

إل  نظاـ المحكمة  االنضماـظاهريا عم  األقؿ لبعض المشاكؿ الدستورية التي تثيرها عممية التصديؽ أو 
الجناسية الدولية، و ذلؾ دوف الحاجة إل  إعادة النظر في كؿ قاعدة مف القواعد الدستورية التي قد 

  .4يستغرؽ وقتا طوي  تتعارض مر أحكاـ نظاـ روما عم  حدا، لكوف هذا الحؿ معقد و قد

                                                             
التي أصبحت تنص عم  أف "رسيس الجمزورية  67/1يظزر ذلؾ عم  وج  التحديد مف خ ؿ االستثناء الذي أوردت  نص المادة   1

 .68و  2/ 53  مر مراعاة أحكاـ المادتيف غير مسؤوؿ عف التصرفات التي صدرت من  بصفت  هذ
 .  121 – 120 .صالقانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في -

 .713 -712 .صراجر في ذلؾ : محمد ص ح أبو رجب المرجر السابؽ، ص  2

  96،  68،  4تعمؽ األمر بالمواد مف نظاـ روما، و ي 27حيث أشار مجمس الدولة إل  وجود تعارض بيف أحكاـ الدستور و المادة   3
 .مف الدستور المتعمقة باالمتيازات و الحصانات الدستورية المقررة لمممؾ و النواب  116،  82
 .188 – 187 .صسوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص -

 .120-119صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص  4
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إتباع منيج تفسيري بغرض التوفيق بين الحصانات الدستورية و أحكام نظام المحكمة الجنائية  -ب
 الدولية.

تعترؼ بعض الدوؿ بوجود تعارض بيف القواعد الدستورية ، و أحكاـ نظاـ روما األساسي، و مر  
ذلؾ ال ترى بضرورة إجراء تعدي ت دستورية مف أجؿ إزالة هذا التعارض، بؿ يكفي المجوء إل  طريقة 

  جعمزا ال تتناقض تفسير المطابقة، و التي يقصد بزا تفسير القواعد الدستورية بطريقة توفيقية عم  نحو ي
 .1و أحكاـ نظاـ المحكمة الجناسية الدولية

إل   (Commission de Veniseلمديمقراطية مف خ ؿ القانوف ) األوربيةضمف هذا النزج أشارت المجنة 
مف النظاـ األساسي و أحكاـ القانوف  27إمكانية تفادي تعديؿ الدستور عند حدوث تعارض بيف المادة 

التي بموجبزا يمنح  ،27الوطني، و ذلؾ مف خ ؿ تفسير النصوص الدستورية المتعارضة مر المادة 
اكـ الوطنية دوف األشخاص المتمتعوف بالصفة الرسمية الحصانة عم  أساس أنزا تسري فقط أماـ المح

 .2المحاكـ الدولية

كما أن  و استنادا لمغرض الذي مف أجم  أنشأت المحكمة الجناسية الدولية، و المتمثؿ في مكافحة 
المجتمر الدولي بأسر ، فإن  يمكننا أف نتصور  اهتماـاإلف ت مف العقاب بشأف الجراسـ الخطيرة موضر 

في الحاالت التي تتعمؽ بارتكاب جراسـ دولية تدخؿ في الدولة  لحصانة مسؤوليضمني  استثناءوجود 
لممبادئ التي ينص عميزا  انتزاؾأف ذلؾ يشكؿ  اعتبارالمحكمة الجناسية الدولية، عم   اختصاصنطاؽ 
 .3، و بذلؾ يكوف باستطاعة الدوؿ التعاوف مر المحكمة ألجؿ متابعة المتسببيف في تمؾ الجراسـالدستور

األحكاـ الدولية الواردة في النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية كجزء  باراعتو طرحت كذلؾ فرضية 
  .4مف العرؼ الدولي، و الذي يجب أف تمتـز الدوؿ باألخذ ب  في تطبيقاتزا الوطنية

أصدرت بعض الدوؿ إع نات تفسيرية لمقواعد الدستورية عم  نحو يتوافؽ مر أحكاـ نظاـ  االتجا في هذا 
        خ ؿ إتباع منزج تفسيري متميز بغرض التوفيؽ بيف أحكاـ نظاـ المحكمة الجناسية الدوليةروما، مف 

في  استندتالدستورية، و لقد  االمتيازاتو القواعد الدستورية المتعمقة عم  وج  الخصوص بالحصانات و 
أماـ المحكمة الجناسية  و الحصانات الدستورية باالمتيازاتذلؾ إل  عدة حجج أهمزا عدـ إمكانية التمسؾ 

                                                             
 .121اس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلي  1

 . 185 – 184 .صسوسف أحمد عزيزة ، المرجر السابؽ، ص 2

 .361أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص   3

 .269أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ ، ص   4
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 استثناءالدستورية، و مف ذلؾ  االمتيازاتالدولية، و كذلؾ سمو قواعد القانوف الدولي عم  الحصانات و 
 .1الجراسـ الدولية مف نطاؽ الحصانات الدستورية

مف هذ  الدوؿ نذكر إسبانيا و التي عمدت في سبيؿ تجنب تعديؿ الدستور كون  يتطمب إجراءات  
معقدة إل  المجوء لطريقة التفسير بشكؿ يجعؿ قواعد الدستور تتوافؽ مر أحكاـ نظاـ روما، حيث طويمة و 

ال تتعارض مطمقا مر القانوف الوطني، و أن  مف األفضؿ التمييز بيف  27أكدت عم  أف المادة 
فعزا يمكف أف نطاقزا و دوا اخت ؼال مسؤولية الداخمية و المسؤولية الدولية، ذلؾ أف هذ  المبادئ رغـ 

 .2تتواجد معا

بأف المادة  2001جواف  11و في أوكرانيا صرحت المحكمة الدستورية بموجب القرار المؤرخ في 
مف نظاـ روما ال تتناف  مر الحصانات المخولة لرسيس الدولة، ألف الجراسـ المنصوص عميزا في هذا  27

المعترؼ بزا في القانوف العرفي أو المنصوص عميزا النظاـ هي أفعاؿ إجرامية مبنية عم  القانوف الدولي 
في المعاهدات التي صادقت عميزا أوكرانيا، لذلؾ فالحصانات المنصوص عميزا في الدستور ال يمكنزا أف 

 .3المحكمة الجناسية الدولية الختصاصاتو ال يمكف أف تشكؿ عرقمة  ،تثار إال أماـ القضاء الوطني

محكمة مثؿ  اضط عبأف الحصانات الدستورية ال تحوؿ دوف دولة كوستاريكا  اعتبرتكما 
المحكمة الجناسية الدولية بإجراءاتزا بالنظر إل  طبيعة الجراسـ، لذا قضت المحكمة العميا في كوستاريكا 

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية و األحكاـ المتضمف في  27بعدـ تعارض نص المادة 
 .4بزذا الشأفالدستور ذات الصمة 

و لقد أكدت النرويج في سياؽ نفس  عم  أف الحصانات الدستورية ال تشكؿ عاسقا أماـ التصديؽ 
لزا نفس القيمة  التي دفعت إل  وضر قاعدة الحصانات سابقا ليست االعتباراتعم  نظاـ روما، ذلؾ ألف 

الجراسـ  ارتكابزـالدوؿ عند  ، إذ أف مجتمر الدولي يميؿ إل  نزع الحصانة عف رؤساءفي الوقت الحاضر
  .5الخطيرة

                                                             
 .123 – 122 .صإلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، صصاـ   1

 .186 -185.صسوسف أحمد عزيزة ، المرجر السابؽ، ص  2

لتسزيؿ مصادقة  الوساسؿ الدستورية و التشريعية -عبد العزيز النويضي، المغرب و المحكمة الجناسية الدولية –عمر بنذورو   3
 .10، ص 2009جانفي  ،جمعية العدالة، المغرب –المغرب عم  معاهدة روما 

 .713محمد ص ح أبورجب، المرجر السابؽ، ص   4

 .184، ص نفس سوسف أحمد عزيزة، المرجر   5
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الدستورية، و  االمتيازاتعم  هذا المنزج التفسيري تحديد مجاؿ التمسؾ بالحصانات و  يترتب
التمييز بيف المسؤولية الجزاسية أماـ القضاء الوطني و القضاء الدولي، إال أن  ال يؤدي إل  تكريس فعمي 

 ت النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية.لتطور القانوف الدستوري وفقا لمتطمبا

القضاسي الدولي في مجاؿ الحصانة  االجتزادو يمكف إرجاع ذلؾ إل  عدة أسباب أهمزا أف تطبيؽ 
بنظرية سمو  االستعانةذلؾ أف قواعد الدستورية ليس أمرا مقبوال، القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ عم  ال

في هذا  اتفاؽدستوري ال يترتب داسما ذات ااثار القانونية، نظرا لعدـ وجود القانوف الدولي عم  القانوف ال
و الحصانات الدستورية ببساطة لكونزا  االمتيازاتالجراسـ الدولية مف  استثناء، كما أن  ال يمكف االتجا 

تخرج مف نطاؽ الوظاسؼ الرسمية، و أخيرا فإف هذا المنزج التفسيري ال يسمح بوضر آليات وطنية مف 
   .1أجؿ تحريؾ المسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة عف الجراسـ الدولية

          ع الحصانات مف هذا المنطؽ يبدو بأف غالبية الدوؿ لـ تتعامؿ بجدية كافية مر موضو 
و االمتيازات الدستورية في ظؿ أحكاـ نظاـ المحكمة الجناسية الدولية، ألنزا اكتفت تحت ضغط التيار 
المؤيد لعالمية المصادقة عم  نظاـ المحكمة الجناسية الدولية، باعتماد طريقة السطحية و البساطة في 

دأ التكامؿ، و عمي  فإنزا لـ تتوصؿ إل  تكريس معالجة التعارض القاسـ بيف حصانة رسيس الدولة و مب
    مواكبة المركز الجزاسي الدستوري لرسيس الدولة لمتطمبات مبدأ التكامؿ بيف الجزات القضاسية الوطنية 

 .2و المحكمة الجناسية الدولية

تتمحور  الوطني سيطرح إشكالية واسعة النطاؽ االختصاصعم  ذلؾ فإف تكريس مبدأ أولوية 
 االختصاصاسية لرؤساء الدوؿ عم  وج  الخصوص، ففي حالة تطبيؽ دويؿ المسؤولية الجز حوؿ ت

الجراسـ الدولية، األمر الذي يشكؿ عاسؽ أماـ  ارتكابالوطني فإف القمر سيبق  داخميا حت  في مواجزة 
ريس ة ألجؿ تكتفعيؿ سياسة عدـ اإلف ت مف العقاب، بناء عمي  برزت ضرورة تدويؿ المحاكـ الوطني

 اسية الدولية.نظاـ المسؤولية الجز 

 

 

                                                             
 .124لسابؽ، ص الدستوري، المرجر اصاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف   1

 ..127-124 .ص، صالمرجر نفس   2
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   ثانيا : الممارسة القضائية لممحاكم الجنائية الوطنية ذات الطابع الدولي في مواجية حصانة 
 1 و القادةرؤساء ال

الجراسـ الدولية سع  المجتمر  ارتكابألغراض تتعمؽ بتفعيؿ سياسة منر اإلف ت مف العقاب إزاء 
ضمف مجاؿ المقاربة لمواءمة  ،2أشكاؿ العدالة الجناسية الدولية الدولي إل  استحداث شكؿ جديد مف

، و بإنشاء القضاء الجناسي الدولي المختمط (1)بات إرساء قواعد العدالة الدولية القضاء الوطني مر متطم
 جراسـ دولية داسرة اإلف ت مف العقاب مف خ ؿ بناء ارتكابضاقت عم  الرؤساء و القادة المتورطيف في 
إمكانية تمسؾ رؤساء الدوؿ  استبعاد، بموجب التأكيد عم  قواعد تطوير مبدأ المسؤولية الجزاسية الدولية

 .(2)لممحاكـ الجزاسية المختمطة  بالحصانة القضاسية الجزاسية عم  أساس الطبيعة الدولية

ية الوطنية المدولة في مجال ترسيخ المسؤولية الجزائية إزاء الجرائم الدولية دور المحاكم الجنائ -0
  المرتكبة من الرؤساء و القادة

تختص المحاكـ الوطنية ذات الطابر الدولي في نظر الجراسـ الجسيمة و المخالفات لمقانوف الدولي 
 ارتكابلمقانوف الدولي اإلنساني، و هي محاكـ تابعة لقضاء الدولة التي عم  أرضزا تـ  انتزاكاتو 

الموجزة إل   االنتقاداتأنشأت هذ  المحاكـ ردا عم   ،الجريمة، و يتـ تأسيسزا بمساعدة األمـ المتحدة
نظمة التي محكمتي يوغس فيا السابقة و روندا، و قد جمعت بيف نظاـ القضاء الوطني الداخمي و األ

تضعزا األمـ المتحدة، و يرى البعض أف المحاكـ الداخمية الدولية أقؿ تكاليؼ مف المحاكـ الدولية و أكثر 
فعالية في بناء النظاـ القضاسي الوطني، و أقرب إل  الضحايا مف المحاكـ الدولية التي يصعب الوصوؿ 

 .3إليزا

                                                             
لقد عمدت  إل  دراسة هذ  الجزاسية المتعمقة باختصاص المحاكـ المختمطة ضمف المجاؿ الخاص ببحث االختصاص األصيؿ   1

ي عم  الرغـ مف أنزا تعد امتداد لمقضاء الوطن -حسب تقديري –لممحاكـ الوطنية إزاء الجراسـ الدولية المرتكبة مف رؤساء الدوؿ كونزا 
تصنؼ ضمف نطاؽ القضاء الدولي الجناسي ذلؾ ألف اختصاص هذ  المحاكـ ال يمكف فصم  عف كؿ ما يتعمؽ بمقومات القضاء 

و حت  فيما تعمؽ أحيانا باإلجراءات المتبعة أماـ هذ  المحاكـ(، ليبق  األصؿ  -القانوف الواجب التطبيؽ –الوطني )مف حيث التشكيمة 
مر  القاعدة فيزا أنزا تعمؿ بالموازاةالوطني، عم  عكس الصور األخرى لممحاكـ الجناسية الدولية )المؤقتة داسمة( تكوف القضاء 

 المحاكـ الوطنية و وفقا ألحكاـ القانوف الدولي. 

المحاكـ الجناسية  ،المختمطةالمحاكـ الجناسية مؤقتة مجموعة مف التسميات أهمزا: حيث أطمؽ عم  الجيؿ الجديد مف المحاكـ ال  2
ر المحاكـ المنشأة تسمية المحاكـ الجناسية الدولية المختمطة هي األقرب إل  احتواء جمي و المحاكـ الجناسية المدولة ، وتعتبر ،المشتركة

ة التنسيؽ بيف الوطني حيث ال يشار إل  نسبة المشاركة الدولية و الوطنية في هذا الجيؿ مف المحاكـ، و ال تحدد درج في هذا اإلطار 
 و الدولي، بؿ يجعؿ األمر مفتوحا ليستوعب جمير المحاكـ التي تـ تأسيسزا في هذا اإلطار.

 .صلمتفصيؿ أكثر حوؿ تحديد المقصود مف القضاء الدولي الجناسي المختمط راجر في ذلؾ : محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص -
115-117. 

 .218ر السابؽ، ص هاتؼ محسف كاظـ الركابي، المرج  3



300 
 

حاكـ الجزاسية المختمطة لكف ليس بناء عم  قرار شزدت الممارسة الدولية إنشاء مجموعة مف المو لقد 
بيف منظمة األمـ المتحدة و الدولة التي وقعت فوؽ  اتفاقيبؿ عم  أساس  ،مف مجمس األمف انفرادي

 .1إقميمزا الجراسـ محؿ المتابعة

حيث تشكؿ المحاكـ المختمطة طاسفة مف المحاكـ التي تتألؼ مف قضاة دولييف و وطنييف و ال 
عم  ذلؾ يصعب الجـز  ا تطبؽ أيضا القانوف الدولي،  تطبيؽ القانوف الوطني فحسب و إنمتستند إل

بطبقيزا الدولية البحتة عم  غرار محكمتي يوغس فيا سابقا و روندا الدوليتيف، كما تختمؼ درجة التدويؿ 
 .2فيزا مف محكمة إل  أخرى

مختمفة مف حالة ألخرى، و يخمؽ سمما ذا  فتجانس في التكويف بيف المحاكـ المختمطة يظزر في مستويات
يرجر ذلؾ إل  إنشاء كؿ 3فيما يتعمؽ بالتكويف أو االختصاص،درجات مختمفة مف خاصية التدويؿ سواء 

محكمة عم  مقاس لمواجزة أوضاع متميزة، و بذلؾ فكؿ منزا تتضمف خصوصيات متميزة، إل  درجة أن  
مر الحفاظ عم  قاسـ مشترؾ  ،مستقمة و متميزة في حد ذاتزاسفة يمكف القوؿ بأف كؿ محكمة تشكؿ طا

و كذلؾ  فيما بينزا يتمثؿ في ضرورة أف تطبقا هذ  المحاكـ قانونا يستمد وجود  مف القانوف الدولي الجناسي
مر م حظة بعض التعدي ت عم  ، 4حيث الجانب الموضوعي أو اإلجراسيسواء مف  ،القانوف الداخمي
 .5بما يتوافؽ و المعايير الدولية إلجراءات المحاكمة و األحكاـ القوانيف الوطنية

و مف المحتمؿ أف يصبح النموذج المختمط أكثر انتشارا خ ؿ السنوات القميمة المقبمة، باعتبارها توفر ح  
  .6و القميمة التجزيزات االمتدادلألنظمة الوطنية الواسعة 

                                                             
عم  بقرار  2000جواف  6المؤرخ في  2000/15عم  غرار المحاكـ الخاصة في تيمور الشرقية المنشأة بموجب التنظيـ رقـ   1

عم   2000/64المحاكـ الخاصة في كوسوفو المنشأة بموجب التنظيـ  ،1999أكتوبر  25المؤرخ في  1272ـ مجمس األمف رق
عم  بقرار  2002جانفي  16المحكمة الخاصة في سيراليوف )اتفاقية  ،1999واف ج 10المؤرخ في  1244بقرار مجمس األمف رقـ 

شأة بموجب االتفاقية الثناسية بيف (. الغرؼ االستثناسية لدى المحاكـ الكمبودية المن2000أوت  14المؤرخ في  1315مجمس األمف 
و السحة الجمعية العامة ألمـ المتحدة  2001أوت  10عم  بقانوف  2003جواف  6األمـ المتحدة و الحكومة الكمبودية المبرمة في 

المبنانية بيف األمـ المتحدة و الحكومة  2007فيفري  6المحكمة الخاصة في لبناف )اتفاؽ  ،2002ديسمبر  18المؤرخة في  57/228
 .(2006مارس  29المؤرخ في  1664عم  بقرار مجمس األمف 

 . 76ص ، 4لزامش اصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ،  -

سبتمبر  ،جامعة الكويت العدد الثالث، ، ثوفمحمد عم  مخادمة، المحاكـ الجناسية المختمطة، مجمة الحقوؽ، السنة الثانية و الث   2
 .379، ص 2008

 .121محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   3

 392، ص محمد عم  مخادمة، المرجر نفس   4

 220محمد ص ح أبو رجب، المرجر السابؽ، ص  5

 عم  موقر  13/02/2008بتاريا شور حريري، مقاؿ منخميؿ حسيف، سوابؽ المحاكـ المختمطة و متطمبات جريمة اغتياؿ الرسيس ال  6
   ilhussien.blogspot.comخاص لمدراسات واألبحاث االستراتيجية 
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لطابر الدولي دورا هاما و معتبرا في ترسيا مبدأ المسؤولية ضمف هذا النزج لعبت المحاكـ الوطنية ذات ا
مسار الممارسة الدولية نحو محاسبة المسؤوليف عف ارتكاب  انطمؽفمقد ناسية الدولية لمقادة و الرؤساء، الج

    منظمة و واسعة النطاؽ لمقانوف الدولي اإلنساني  انتزاكاتجراسـ دولية مف تيمور الشرقية بسبب وقوع 
األمر الذي استدع  وضر تيمور ، 1وؽ اإلنساف فيزا ، مما شكؿ تزديدا لمسمـ و األمف الدولييفو حق

مرتكبة منذ تابعة لألمـ المتحدة، بزدؼ محاكمة المسؤوليف عف الجراسـ ضد اإلنسانية ال انتقاليةتحت إدارة 
  .19752العاـ 

في المحاكمة عف الجراسـ الخطيرة  حصر مجاؿ عمؿ الغرفة الجناسية المتخصصة لتيمور الشرقيةحيث  
المتمثمة في جريمة اإلبادة الجماعية الجراسـ ضد اإلنسانية، و جراسـ الحرب، و تطبؽ هذ  الغرؼ القانوف 

 .20053الجناسي الداخمي و القانوف الجناسي الدولي، حيث عممت إل  غاية 

بعد التقصي عف المتسببيف في الجراسـ الخطيرة التي ارتكبت خ ؿ النزاع شممت داسرة االتزاـ ما يقارب و 
شخصا فحسب، فيما بق  معظـ المتزميف أحرارا  86مف مشتب  فيزـ ، إال أف اإلدانة لـ توج  إال  400
و األجززة المختصة، و لقد  لـ تقدـ التعاوف الكافي لمسمطات إندونيسياخاصة و أف حكومة  ،إندونيسيافي 

عانت مؤسسات دولة تيمور ليشتي مف نقص في اإلرادة السياسية و في القدرات القضاسية، ما لـ يمكنزا 
   .4مف القياـ بعمميات التقصي و م حقات القضاسية

و ذلؾ كاف في  ،بعد ذلؾ تكررت تجربة بناء جزاز قضاسي مستقؿ مف صنؼ المحاكـ المختمطة
اسية الدولية لمقادة و الرؤساء، حيث تمت محاكمة المتزميف و التي ؼ ترسيا المسؤولية الجز بزد كوسوفو

 .5جراسـ و مخالفات جسيمة الرتكابزـتنحدر أصولزـ مف صربيا نظرا 

كسابقة أول  مف نوعزا في مجاؿ القضاء الجناسي المختمط ، أسند لممحكمة الخاصة بسيراليوف   
مة أولسؾ الذيف يتحمموف أكبر قدر مف المسؤولية عف االنتزاكات الجسيمة مزمة أساسية تتمثؿ في محاك

                                                             
غزت إندونيسيا تيمور البرتغالية )التي كانت آنذاؾ مستعمرة برتغالية( عقب حرب أهمية ارتكبت خ لزا قوات  1975ففي العاـ    1

شخص، و بعد  100.000جراسـ جسيمة في تيمور الشرقية أودت بحياة أكثر مف  1999و  1975األمف اإلندونيسية بيف العاميف 
، صوت األغمبية الساحقة لصالح استق ؿ تيمور الشرقية  في استفتاء نظمت  األمـ المتحدة، و نجـ سقوط حكـ "سوهارتو" في إندونيسيا

سية و مميشيا تيمور التابعة لزا، أسفرت  عف أكثر مف نيعف هذا الوضر ارتكاب أعماؿ عنؼ منظمة مف قبؿ قوات األمف اإلندو 
 ة.قتيؿ ، و عف تدمير البنية التحتية في تيمور الشرقي 1.400

مأموف عارؼ فرحات، القضاء الجناسي الدولي، مقاؿ منشور عم  األنترنت عم  الموقر :      -
https://sites.google.com/site/mamounfarhatyahoo.com  

 .4خميؿ حسيف، المرجر السابؽ، ص   2

 2013، المحاكـ المختمطة نموذج جديد لمعدالة الدولية، مجمة الفق  و القانوف، العدد الثالث عشر، المغرب، نوفمبر، عادؿ جدادوة  3
 .199ص 

 .90مأموف عارؼ فرحات ، المرجر السابؽ، ص   4

 .220هاتؼ محسف كاظـ الركابي، المرجر السابؽ، ص   5

https://sites.google.com/site/mamounfarhatyahoo.com
https://sites.google.com/site/mamounfarhatyahoo.com
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 30لمقانوف الدولي و قوانيف )سيراليوف( و التي ارتكبت ضمف المجاؿ الداخمي )أراضي سيراليوف( منذ 
و يتعمؽ األمر بالقادة و الرؤساء الذيف هددوا إرساء قواعد بناء الس ـ في سيراليوف  1996نوفمبر 
   .1ابزـ لزذ  الجراسـبارتك

اسية المباشرة استنادا إل  مبدأ المسؤولية الجز  االتزاـإذ أعمف المدعي العاـ لممحكمة أول  لواسح 
لمقادة شممت قاسد الجبزة الثورية المتحدة، و زعيـ المجمس الثوري، و قاسد المجمس، و وزير الشؤوف 

دني و وزيرا في حكومة )سيراليوف(، إل  جانبا و المنسؽ الوطني السابؽ لقوات الدفاع الم ،الداخمية
مف النظاـ  6/1متزميف آخريف، و تمثمت التزـ الموجزة إليزـ في مسؤوليتزـ مسؤولية مباشرة وفقا لممادة 

األساسي لممحكمة عف جراسـ القتؿ العمد، و االغتصاب و غير  مف أشكاؿ العنؼ الجنسي، و االسترقاؽ 
   .2االختطاؼ الجنسي، و تجنيد األطفاؿ، و

كذلؾ أشار المدعي العاـ في بداية تنصيب المحكمة إل  تورط ث ث مف الرؤساء األفارقة في الوقوؼ 
يتعمؽ األمر  ( و2005 – 2002وراء الجراسـ التي ارتكبت في سيراليوف خ ؿ الفترة الممتدة ما بيف )

بوركينافاسو، و الرسيس الميبيري األسبؽ ؿ معمر القذافي ، و "نميز كومباور" رسيس حابالرسيس الميبي الر 
 .3تشارلز تايمور

 7يعتبر شارؿ تايمور أوؿ رسيس إفريقي يمثؿ أماـ القضاء الجزاسي الدولي، حيث أن  بتاريا 
قرر المدعي العاـ لدى محكمة سيراليوف متابعة رسيس ليبيريا في وظيفة بتزمة جراسـ  2003مارس 
 االنتزاكاتالجراسـ ضد اإلنسانية، القتؿ، االسترقاؽ ، تجنيد األطفاؿ، االغتصاب و غيرها مف  ،الحرب

بتورط  في الحرب األهمية في سيراليوف في الفترة الممتدة بيف عامي  ،الخطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني
 2003أوت  11 إال أف عممية القبض عمي  لـ تتـ إال بعد تنحيت  عف الحكـ في، 4 2002و  1991

مف طرؼ أجززة األمف النيجرية التي سممت  مباشرة إل   2006مارس  29حيث ألق  القبض عمي  في 
 .5المحكمة الجناسية الدولية الخاصة بسيراليوف، التي شرعت مباشرة في إجراءات محاكمت 

                                                             
 . 453،ص 2007، القاهرة، مصر، ار الشروؽد ،الطبعة األول  الدولي،محمود شريؼ بسيوني، مدخؿ لدراسة القانوف الجناسي  1

 .493أبو رجب، المرجر السابؽ، ص  محمد ص ح  2

 .135- 134 .صمحمد سمصار، المرجر السابؽ، ص  3

 الجزاسية الدوليةؿ أماـ المحاكـ ، استبعاد إمكانية الدفر بالحصانة القضاسية الجزاسية و بالصفة الرسمية لرؤساء الدو صاـ إلياس  4
 .222ص  ،1المرجر السابؽ، الزامش 

كما وجزت لمرسيس الميبيري تشارلز تايمور تزمة دعـ متمردي "الجبزة الثورية الموحدة" التي نفدت عمميات قتؿ عم  نطاؽ واسر 
عدة الذيف نفذوا الزجمات و اتزـ أيضا بإيواء عناصر تنظيـ القا ألؼ قتيؿ(، 120القتم  بما يقارب  )حسب اإلحصاسيات يقدر عدد

 .1998التي استزدفت سفارتي الواليات المتحدة في كينيا و تنزانيا عاـ 
 .180كفاح مشعاف العنزي، المرجر السابؽ، ص  -

 .217أحمد بشارة موس  ، المرجر السابؽ، ص   5
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لقضاء الجناسي لتبدأ رسميا المحاكمة األهـ في تاريا ا 08/01/2008حيث تمت جدولة القضية بتاريا 
المختمط، و أثناء المحاكمة دفر شارؿ تايمور بأف الجراسـ و األفعاؿ المنسوبة إلي  قد ارتكبزا أثناء تقمد  

غير أف غرفة صانة تبعا ألحكاـ القانوف الدولي، و الذي يخوؿ ل  الح ،منصب الرساسة في ليبيريا
 .1تسعؼ أصحابزا في اإلف ت مف العقابرفضت هذا الدفر مشيرة إل  أف الحصانة لـ تعد  االستسناؼ

عاما عم  الرسيس  50أصدرت المحكمة الخاصة بسيراليوف حكما بالسجف  30/05/2012و بتاريا 
 .2الميبيري السابؽ تشارلز تايمور بعد إدانت  بارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية و جراسـ حرب

كمة المختمطة في كمبوديا الخاصة أما لجزة السوابؽ األخرى فثمة العديد منزا، كاف آخرها المح
  .19793-1975لكمبودية بيف األعواـ بمحاكمة الجراسـ المنسوبة إل  الخمير الحمر إباف الحرب األهمية ا

فبعد أكثر مف ث ثة عقود مف اإلف ت مف العقاب، أنشست المحكمة المختمطة في كمبوديا ألجؿ محاكمة 
 االنتزاكاتجراسـ ضد اإلنسانية و جراسـ الحرب و اإلبادة و كبار قادة الخمير الحمر الذيف ارتكبوا 

و االتفاقيات الدولية التي  ،الخطيرة لمقانوف الجناسي الكمبودي، و القانوف و األعراؼ اإلنسانية الدولية
 .4تعترؼ بزا كمبوديا

لكمبودية، و قد في نظاـ المحاكـ ا االستثناسيةعقدت الجمسة التاريخية األول  لمدواسر  2011و في مارس 
جراسـ  ارتكابسمعة سيسة بيف قادة الخمير الحمر في كمبوديا إل  المحاكمة بتزمة  اكتسبواقدـ أكثر الذيف 

عاما، و لقد كاف "كين  غويؾ أياؼ" كقاسد  30حرب و جراسـ ضد اإلنسانية، و ذلؾ منذ ما يربو عم  
كما  ،"21في سجف "س  ارتكبتسـ التي " أوؿ مف أقر بالمسؤولية عف الجرا21لمكتب األمف رقـ "س 

اتخذت اإلجراءات ال زمة تمزيدا لمحاكمة أربعة آخريف مف كبار قادة "الخمير الحمر"، و قدـ المدعي 
 .5الدولي المشارؾ طمبات لفتح التحقيقات بخصوص خمسة آخريف مف المشتب  فيزـ

                                                             
 150أشرؼ عبد العزيز الزيات، المرجر السابؽ، ص   1

 .136محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   2

 .6المرجر السابؽ، ص  ، سوابؽ المحاكـ المختمطة ومتطمبات جريمة اغتياؿ الرسيس الحريري،خميؿ حسيف  3
و الذي تشكؿ مف أصوؿ  –ب السياسي الحاكـ في كمبوتشيا الديمقراطية سابقا الحز  –ة الكمبودية بالخمير الحمر األزمترتبط  -

و في سبيؿ تحقيؽ مقاصد  السمطوية  (،PCKالحقا لتشكؿ الحرب الشيوعي لكمبوتشيا )بمجموعة أحزاب شيوعية في كمبوديا تطورت 
فيما يعرؼ بثورة حقوؿ الموت، و نتيجة لتمؾ الممارسات  ،تطبيؽ نوع راديكالي متشدد مف الشيوعية الزراعية –حاوؿ زعيمزـ بوؿ بوت 

 مميوف شخص. 1.5المسؤولة األول  عف موت ما يزيد عف الفظيعة في حؽ اإلنساف الكمبودي، تـ اعتبار منظمة الخمير الحمر 
 .122 – 121، ص نفس محمد سمصار ، المرجر  -

 .198عادؿ جداودة، المرجر السابؽ، ص   4

 .9مأموف عارؼ فرحات، المرجر السابؽ ، ص   5
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الخارجية "يان  ساري"، و رسيس كمبوديا و وزير ،حيث اتزـ كؿ مف منظر نظاـ الخمير الحمر "نوف تشا"
و وزير الشؤوف االجتماعية "يان  ثيريث"، بارتكاب جراسـ حرب و جراسـ  ،الديمقراطية األسبؽ "خيوسمفاف"

 .1ضد اإلنسانية و إبادة

 ذلؾ إل  التأخر في إنشاء المحكمةفقد أفمت معظـ قادة الخمير الحمر مف المحاكمة، و يرجر بالمقابؿ 
، األمر الذي مكف المتزـ "بوؿ توب" زعيـ الخمير االنتزاكاتتأسيسزا بعد ربر قرف مف وقوع حيث تـ 

ادة و المسؤوليف الحمر مف التزرب مف المساءلة إل  أف قض  نحب  ، كما تمكف كبار مساعدي  مف الق
ى إل  إف تزـ رار إل  الواليات المتحدة األمريكية في تسعينيات القرف الماضي مما أدالمتورطيف مف الف

 .2مف العقاب

    مر ذلؾ يحتسب دور التجربة القضاسية لمغرؼ االستثناسية المنشأة في كمبوديا في مجاؿ تأكيد
تحقيقا لنفس الغاية أنشست المحكمة الجناسية المدولة في لبناف  ، واسية الدوليةو ترسيا مبدأ المسؤولية الجز 

بزدؼ محاكمة المتزميف الذيف كانوا وراء  2007ماي  30في  1757بناء عم  قرار مجمس األمف رقـ 
 .3 2004و جراسـ قتؿ استزدفت شخصيات سياسية منذ عاـ  اغتياؿسمسمة مف محاوالت 

رسيس وزراء لبناف السابؽ "رفيؽ الحريري" بعممية التفجير اإلرهابية في  اغتياؿحيث أن  بعد 
   ألمف الدولييف، فنظر لمتركيبة االجتماعية توتر الوضر في لبناف بشكؿ هدد السمـ و ا 14/02/2005

و السياسية الخاصة بمبناف فقد أحدث ذلؾ االغتياؿ أزمة كبيرة، و عم  أثر ذلؾ، طالبت الحكومة المبنانية 
 .4بتشكيؿ لجنة تقص  حقاسؽ في لبناف

، فقد كيؼ المجمس جريمة 17/4/2005( الصادر في 1595بموجب قرار مجمس األمف رقـ )  
      البشعة لرفيؽ الحريري، إضافة إل  اثنيف و عشريف آخريف بأنزا جريمة إرهابية تزدد السمـ  تياؿاالغ

و هذا يعني أف المجمس يقر بأف آثار الفعؿ اإلجرامي المتمثؿ في هذا الحادث ال  ،و األمف الدولييف
  .5دوؿ أخرىفحسب بؿ يتعدى أثرها إل  تقتصر عم  إلحاؽ ضرر بمصمحة عامة وطنية محمية 

                                                             
 .137محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   1

 .478رجب، المرجر السابؽ ، ص  محمد ص ح أبو  2

   حيث أنشأت المحكمة الخاصة بمبناف في أعقاب حالة مف عدـ االستقرار السياسي الحاد الذي سيطر عم  الوضر في تمؾ الفترة  3
و تمثؿ بسمسمة مف االغتياالت السياسية، و بحرب شاممة مر إسراسيؿ، و شمؿ سياسي تخممت  جوالت مف العنؼ بوصؼ الحرب األهمية 

 عاما. 15 المبنانية التي استمرت زهاء
 . 199عادؿ جداودة، المرجر السابؽ، ص  -

 . 10مأموف عارؼ فرحات، المرجر السابؽ، ص   4

 .221هاتؼ محسف كاظـ الركابي، المرجر السابؽ، ص   5
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 1مقد أشار المجمس في تقرير  إل  اتزاـ مسؤوليف لبنانييف و سورييف في قضية اغتياؿ رفيؽ الحريريف
نتيجة لذلؾ اتفقت الحكومة المبنانية و األمـ المتحدة عم  تشكيؿ المحكمة الدولية الخاصة بمبناف، وعدت 

يمة ارتكبت ضد شخص معيف، و هي هذ  المرة األول  التي تحاكـ فيزا محكمة دولية أشخاصا لجر 
السابقة األول  مف نوعزا لممحاكـ الدولية في الوطف العربي، كما تنفرد المحكمة الخاصة بمبناف عم  

 .2صعيد القضاء الدولي الجناسي في معاقبة عم  جريمة إرهابية ذات أبعاد سياسية

نموذج فريدا مف نوع  عم  ذلؾ فإف اختصاص الموضوعي لممحكمة الخاصة بمبناف يجعؿ منزا 
 اختصاصزافعم  الرغـ مف أوج  التشاب  بيف المحكمة الخاصة بمبناف و غيرها مف المحاكـ المدولة ، فإف 

أضيؽ مف المحاكـ الدولية األخرى، إذ أف المحكمة تتعامؿ مر مجموعة معينة مف االغتياالت السياسية 
  .3التي وقعت في فترة محددة

سورييف في  مسؤوليفمحكمة بإجراء التحقيؽ في لبناف و سوريا و اتزاـ تأسيسا عم  ذلؾ قامت ال
قضية اغتياؿ رفيؽ الحريري، و مر ذلؾ طغ  الطابر السياسي عم  عمؿ المحكمة بشكؿ واضح، حيث 

كانت مقيدة و موجزة وفقا إلرادات سياسية باتجا  تحريؼ عمؿ المحكمة عف الوصوؿ إل  الحقيقة  
نظاـ األساسي لممحكمة عم  العديد مف النصوص الغامضة و الممتبسة القابمة خاصة في ظؿ احتواء ال

 .4لمتأويؿ سواء زمنيا أو مكانيا أو شخصيا أو موضوعيا بشكؿ يقوي احتماؿ استثمارها سياسيا

ال تكتمؿ جوانب الممارسة القضاسية في مجاؿ ترسيا المسؤولية الجزاسية إزاء الجراسـ الدولية 
    ؤساء و القادة أماـ القضاء الجناسي المختمط إال بالتأكيد عم  استبعاد الدفر بالحصانةالمرتكبة مف الر 

و ذلؾ مف خ ؿ إصباغ القرارات الصادرة عف المحاكـ الجزاسية المختمطة بالقوة القانونية ال زمة وفقا 
 لموجبات التعاوف القضاسي الجزاسي.

 

 

                                                             
 351حسيف حنفي عمر، المرجر السابؽ، ص   1

 .129 – 128محمد سمصار ، المرجر السابؽ، ص   2

ألساسي لممحكمة الخاصة بمبناف فإف اختصاصزا ينعقد ألجؿ مقاضاة األشخاص المسؤوليف عف فحسب المادة األول  مف النظاـ ا  3
الذي أدى إل  اغتياؿ السيد رفيؽ الحريري و آخريف كانوا رفقت ، كما شمؿ اختصاص المحكمة االعتداءات  2005-02-14اعتداء 

تاريا آخر يقرر  األطراؼ بموافقة مجمس األمف إذ  ، أو أي 12/12/2005و  01/10/2004األخرى التي حصمت في لبناف بيف : 
 .14/02/2005كانت مرتبطة ببعضزا البعض وفقا لمبادئ القانوف الدولي الجناسي و مماثمة بطبيعتزا و خطورتزا العتداء 

 .11مأموف عارؼ فرحات، المرجر السابؽ، ص  -

 .138 – 129 .ص، صمحمد سمصار، المرجر نفس   4
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قانونية دولية في مجال التعاون القضائي الجزائي  التزاماتتأكيد استبعاد الدفع بالحصانة بفرض  -9
  مع المحاكم المختمطة

بحؽ الرسيس الميبيري السابؽ "شارؿ تايمور"  االعتقاؿتعتبر سابقة توجي  التزـ و صدور أمر  
بواسطة محكمة داخمية دولية )محكم  سيراليوف( تأكيد لرفر الحصانة عف منصب قيادي بسبب ارتكاب 

  .1دوليةجراسـ 

      تفاديا ألي إشكاالت قد تثار استنادا إل  الطبيعة الخاصة لمحكمة سيراليوف في مواجزة الحصانةو 
بد مف دولة أجنبي متقمد لمنصب ، كاف الو التي تتمحور حوؿ مدى صحة اإلجراءات المتخذة ضد رسيس 

كذلؾ وجب استبعاد أية عواسؽ تقديـ األساس القانوني الذي يبرر ذلؾ ألجؿ استكماؿ إجراءات المتابعة، و 
 و التي تتعمؽ في العادة بمجاؿ التعاوف القضاسي الجزاسي. ،وؿ دوف تنفيذ قرارات المحكمةقد تح

اع الرسيس بالحصانة فبمناسبة النظر في قضية رسيس ليبيريا في وظيفة )شارؿ تايمور( تمسؾ دف
، مستند في ذلؾ ولي باعتبار  رسيس دولة في وظيفةالقضاسية الجزاسية التي يستفيد منزا بموجب القانوف الد

إل  أف محكمة سيراليوف ليست محكمة دولية، بؿ هي محكمة داخمية يقر عميزا احتراـ حصانات رسيس 
  .2دولة أجنبي

شارؿ تايمور، سبؽ لغرفة االستسناؼ التابعة لمحكمة كما أن  و قبؿ أف يتـ إلقاء القبض عم  
 23بخصوص االستسناؼ الذي قدم  في  2004ماي  31سيراليوف أف أصدرت قرار في نفس القضية في 

بدعوى أن  كاف يتمتر بالحصانة المقررة  ،ضد قرار االتزاـ و مذكرة القبض الصادريف بحق  2003جويمية 
في مواجزة ذلؾ ردت محكمة سيراليوف برفض الدفر بالحصانة  ، و3لرسيس الدولة وقت إصدارهما

القضاسية الجزاسية مؤكدة عم  أف المركز الرسمي لشارؿ تايمور أثناء مباشرة الدعوى القضاسية اتجاه  ال 
  .4و النظر في االتزامات الموجزة ضد  ،يمنر المحكمة مف مواصمة إجراءات المتابعة

يراليوف الخاصة عم  التأكيد عم  أف المحكمة لـ تنشأ عم  لزذ  األسباب أصر قضاة محكمة س
أساس تفاقي، بؿ استنادا إل  أحكاـ الفصؿ السابر مف ميثاؽ األمـ المتحدة، األمر الذي يعني بالضرورة 

                                                             
 .220 – 219 .صهاتؼ محسف كاظـ الركابي ، المرجر السابؽ، ص  1

 .83-82 .صصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ، ص  2

 .217، المرجر السابؽ، ص أحمد بشارة موس   3

 ؿ أماـ المحاكـ الجزاسية الدوليةضاسية الجزاسية و بالصفة الرسمية لرؤساء الدو صاـ إلياس، استبعاد إمكانية الدفر بالحصانة الق  4
 .222المرجر السابؽ، ص 
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عم  ذلؾ فإف المحكمة الخاصة بسيراليوف قد تصدت لمسألة  ،1اعتبارها محكمة ذات طبيعة دولية
 .2عد القانوف الدولي الذي يعتبر نظاـ المحكمة الخاصة بسيراليوف جزء منزاالحصانة مستندة إل  قوا

كما الحظت الداسرة االستسنافية في المحكمة الخاصة لسيراليوف، في قرارها بشأف حصانة شارؿ 
تايمور مف الوالية القضاسية، أف مبدأ سيادة الدوؿ ينبر مف المساواة بيف الدوؿ في السيادة، حيث ال يجوز 

و بالتالي ليست ل  صمة بالمحاكـ الجناسية الدولية، التي ال تعد  ،ولة أف تبت في تصرؼ دولة أخرىلد
 .3أجززة لمدولة بؿ تستمد واليتزا مف المجتمر الدولي

مف خ ؿ ذلؾ يبدو جميا أف المحكمة الخاصة في سيراليوف ليست محكمة مختمطة وطنية، بؿ 
مكنزا المبادرة بإجراءات المتابعة الجزاسية ضد رسيس دولة أجنبي أنزا محكمة مختمطة دولية، بالنتيجة ي

دوف أف تكوف قد ارتكبت خرقا لقواعد القانوف الدولي المتعمقة بحصانات رسيس دولة أجنبي، أما بالنسبة 
  لممحاكـ األقؿ تدوي  كما هو األمر بالنسبة لمغرؼ االستثناسية المنشأة في كمبوديا بموجب قانوف وطني

فإنزا ال تممؾ إمكانية متابعة رسيس دولة أجنبي، ألف ذلؾ  لتي تعتبر بالنتيجة محاكـ مختمطة وطنية،و ا
  .4يشكؿ مساسا بحصانت  القضاسية الدولية

بناء عمي  يمكف القوؿ بأف تدويؿ القضاء الجناسي قد أتاح لممجتمر الدولي التغمب عم  قيود 
 .5واصمة اتخاذ التدابير داخميا لتنفيذ االلتزامات الدوليةالسيادة، و في الوقت ذات  منح لمدوؿ حؽ م

تحقيقا لنفس الغاية و ألغراض تتعمؽ بتفعيؿ سياسة منر اإلف ت مف العقاب يتبيف مف تحميؿ بعض 
   قرارات مجمس األمف وجود اتجا  نحو تكريس امتداد آثار االتفاقيات الثناسية المبرمة بيف األمـ المتحدة 

ذلؾ عبر فرض التزامات قانونية عم   متابعة إل  دوؿ ليست أطرافا فيزا،نية بالجراسـ محؿ الو الدوؿ المع
    الدوؿ األجنبية بالتعاوف الكامؿ و االمتثاؿ لمطمبات و األوامر الصادرة عف المحاكـ الجزاسية المختمطة
و ذلؾ استنادا إل  الفصؿ السابر مف ميثاؽ األمـ المتحدة، بطريقة تقرب هذ  المحاكـ أكثر فأكثر إل  

                                                             
ألف تغميب األساس االتفاقي في إنشاء المحكمة يؤدي إل  عدـ حجية أحكامزا اتجا  الدوؿ غير األطراؼ في االتفاقية طبقا لمبدأ   1

ـ مف أن  ال يوجد شؾ في كوف النص التأسيسي لمحكمة سيراليوف هو اتفاقية دولية، فإف األثر النسبي لممعاهدات، و هكذا و عم  رغ
المحكمة في قرارها هذا حاولت بكؿ الطرؽ الممتوية نسبة النص التأسيسي لممحكمة إل  أحكاـ الفصؿ السابر، لتفوت عم  نفسزا 

اتفاقي رفر حصانة ممثمي الدوؿ غير  ية دولية منشأة بنصكف لمحكمة جزاسفرصة اإلجابة عم  تساؤؿ جوهري يتمثؿ في معرفة هؿ يم
 األطراؼ في االتفاقية المنشأة لزذ  المحكمة.

 . 82ص ، 2لزامش ا صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، -

 .18عبد الجميؿ األسدي، المرجر السابؽ، ص  2

 .53، ص 72حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة   3

 .83، ص انوف الدستوري، المرجر نفس صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في الق 4

 .53، ص 73الفقرة رجر نفس ، اسية الجناسية  األجنبية، المحصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القض 5



308 
 

طاسفة المحاكـ الجزاسية الدولية المدعمة بأحكاـ الفصؿ السابر مف ميثاؽ األمـ المتحدة )محكمتي 
   .1يوغس فيا سابقا و رواندا(

المؤرخ في  1470دور قرار مجمس األمف رقـ بدأت م مح هذا االتجا  تتضح تدريجيا منذ ص
الذي حت بموجب  مجمس األمف جمير الدوؿ عم  إبداء التعاوف مر المحكمة الخاصة  2003مارس  28

 .2في سيراليوف
الذي طالب في  جمير الدوؿ  2005أفريؿ  7المؤرخ في  1595بعد ذلؾ أصدر مجمس األمف القرار رقـ 

لجنة التحقيؽ الدولية في عممية التفجير اإلرهابي الذي أودى بحياة رسيس بأف تتعاوف تعاونا تاما مر 
 .3الوزراء المبناني السابؽ "رفيؽ الحريري"

أكتوبر  31 المؤرخ في 1636اتضح هذا االتجا  بصورة واضحة بعد ذلؾ بصور القرار رقـ 
  جمير الدوؿ التعاوف أكد بموجب  مجمس األمف، متصرفا وفقا لمفصؿ السابر، عم  أن  يقر عم ،2005

بما فيزا  مر الحكومة المبنانية و لجنة التحقيؽ الدولية فيما يتصؿ بأعماؿ التحقيؽ و اإلجراءات الجزاسية
إذ يقر عميزا أف تتعاوف مر المجنة تعاونا كام  و غير مشروط، تحت طاسمة عم  وج  التحديد سوريا، 

    .4الخطير ل لتزامات االنتزاؾ
عبر في  عف  2006جواف  16المؤرخ في  1688ا  أصدر مجمس األمف القرار في نفس االتج

      عزم  عم  وضر حد لإلف ت مف العقاب، و تقدير  لمجزود الدولية المبذولة في سبيؿ ضماف متابعة
السيما قرار الرسيسة  ف،و محاكمة الرسيس الميبيري "شارؿ تايمور" أماـ المحكمة الخاصة في سيراليو 

رية بتيسير نقم  إل  المحكمة، و قرار الحكومة الزولندية بتقديـ كؿ التسزي ت ال زمة إلجراء النيجي
المحاكمة، و هكذا طمب مجمس األمف متصرفا بموجب الفصؿ السابر مف الميثاؽ إل  جمير الدوؿ أف 

د لزذا تتعاوف لضماف مثوؿ الرسيس الميبيري مف أجؿ ضماف محاكمت  أماـ المحكمة الخاصة المنعق
   .5الغرض في هولندا

ولة يختمؼ بحسب اخت ؼ األساس لتعاوف بيف الدوؿ و المحاكـ المدهكذا يتبيف بأف مجاؿ ا
  القانوني المنشأ لزذ  المحاكـ، حيث تتمايز إلزامية التعاوف القضاسي الجزاسي تبعا لدرجة تدوي  المحاكـ 

ة باستناد إل  أحكاـ الفصؿ السابر مف ميثاؽ األمـ ولارسة القضاسية لممحاكـ المدو تتأكد فعالية المم
 المتحدة بموجب ما يقتضي  مجمس األمف.

                                                             
 . 219 -218 .صصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   1

 (.11مارس )ؼ 28المؤرخ في  1470رار مجمس األمف رقـ ق  2

 (.7)ؼ 2005أفريؿ  7المؤرخ في  1595قرار مجمس األمف رقـ   3

، حيث أكد فيزما 2007ماي  30المؤرخ في  1757(، و القرار رقـ 3)ؼ. 2006ماي  17المؤرخ في  1680كذلؾ القرار رقـ و   4
 مجمس األمف إصرار  عم  دعـ م حقة مرتكبي الجراسـ اإلرهابية موضوع االختصاص المادي لممحكمة الخاصة في لبناف.

 . 220 -219، ص نفس لقانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في ا  -

 220المرجر نفس ، ص   5
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ولة في مجاؿ ترسيا المسؤولية الجزاسية إزاء الجراسـ الدولية ض التجربة القضاسية لممحاكـ المدبعد عر 
الس ـ األهمي في المرتكبة مف الرؤساء و القادة، يمكف القوؿ بأنزا قد ساهمت بشكؿ بارز في ترميـ 

مواطف التوتر و النزاعات، لكف و مر ذلؾ فإف نجاحزا كاف مقيدا ضمف مجاؿ محدد زمانا و مكانا وحت  
، األمر الذي جعمزا تستغؿ ة مؤسسة عم  االنتقاسية و التسيسشخصيا، حيث لـ تكف إال مجرد آلية ظرفي

مست في المحاكـ المختمطة مبررات شرعية كوسيمة لتحكـ القوى العظم  في المجتمر الدولي، و التي الت
 التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ الضعيفة قياسا عم  موازيف القوى الدولية.

         إل  إف ت مرتكبي االنتزاكات الجسيمة مف الوقوع تحت طاسمة العدالة فمثؿ هذ  االنتقاسية تفض
 مقتضيات مبدأ التكامؿ.سب و تستمـز بذلؾ المجوء إل  المحكمة الجناسية الدولية ح

   التكميمي أو الثانوي لممحكمة الجنائية الدولية في متابعة رؤساء الدول  االختصاصالفرع الثاني : 
  عن الجرائم الدولية

بإنشاء المحكمة الجناسية الدولية ستكوف الدوؿ قد تصرفت بالتوافؽ و بناء عم  إرادتزا السيادية 
ضمف هذا النزج تبرز مبررات الوالية القضاسية  سيادة القانوف الدولي، خرى مف أجؿبالتشاور مر دوؿ أ

و التي تتحدد في إطار الع قة التكاممية حسب  ،لممحكمة الجناسية الدولية ضد حصانة رؤساء الدوؿ
لممحكمة الجناسية الدولية بمحاكمة  االختصاصعقد مبدأ سيادة الدوؿ، عم  ذلؾ ف  ينموجبات احتراـ 

 دوؿ إال وفقا لمعايير محددة قانونا )أوال(.رؤساء ال
في سبيؿ تفعيؿ دور المحكمة الجناسية الدولية كاف البد مف إصباغ األحكاـ الصادرة عنزا بقوة 

 القانونية ال زمة أماـ القضاء الوطني و ذلؾ منذ صدورها )ثانيا(.

    لممحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة رؤساء الدول االختصاصأوال : حاالت انعقاد 

إف القضاء الدولي الجناسي ليس بدي  عف النظاـ القضاسي الوطني، و إنما يعمؿ بشكؿ متكامؿ 
مع ، ف  تتدخؿ المحكمة الجناسية الدولية طبقا لمبدأ التكامؿ إال بعد إثبات عدـ قياـ المحاكـ الداخمية 

القضاسي ضد مسؤوليف عف ارتكاب جراسـ  االختصاصبسبب عدـ إمكانية ممارسة بالدور المنوط بزا، إما 
 ( 1)طني غير قادر عم  إجراء المحاكمةفإذا كاف القضاء الو و بسبب عدـ إبداء إرادتزا في ذلؾ، دولية، أ

ألجؿ ، فإف المحكمة الجناسية الدولية ستضطمر بالمزمة الموكولة إليزا (2)ال يرغب في القياـ بزا  أو
 ليف عف ارتكاب الجراسـ الدولية.متابعة المسؤو 

القضاء الوطني، و ما  اختصاصعم  ذلؾ فإف مبدأ التكامؿ يعيف الحدود الفاصمة بيف ما يدخؿ في 
 .1المحكمة الجناسية الدولية اختصاصيدخؿ في 

                                                             
 .128بارعة القدسي، المرجر السابؽ، ص   1
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تتمتر المحكمة الجناسية الدولية بسمطة تقدير عدـ القدرة، أو عدـ رغبة الجزات القضاسية الوطنية عف و 
 .1م حقة المشتب  فيزـ بارتكاب الجراسـ الدولية التي تدخؿ ضمف اختصاصزا المادي

  القضائي ضد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية االختصاصعدم قدرة الدولة عمى ممارسة  -0

النظاـ  انزياريشير معيار عدـ قدرة الدولة عم  مباشرة إجراءات التحقيؽ و المقاضاة إل  
، و يستوى في 3، أو أساسا لـ يكف موجودا2كاف هذا االنزيار جزسيا أو كمياالقضاسي الوطني فيزا، سواء 

الضرورية أو  ذلؾ كذلؾ عدـ قدرة الجزاز القضاسي لمدولة عم  إحضار المتزـ أو الحصوؿ عم  األدلة
 .4عدـ قدرت  لسبب آخر عم  االضط ع بإجراءات 

المحاكمة مف خ ؿ المادة  فمقد بيف النظاـ األساسي كيفية التحقيؽ مف قدرة الدولة عم 
حيث يستشؼ مف نص الفقرة الثالثة منزا أف المحكمة قد اعتمدت عم  معيار مادي ألجؿ  ،5(17/3)

     ضط ع بمزمة متابعة و محاكمة المتزميف بارتكاب جراسـ دوليةالكشؼ عف عدـ قدرة الدولة عم  اال
و الذي يتمثؿ في تقدير مدى تحقؽ االنزيار الكمي أو الجزسي لمنظاـ القضاسي الوطني لمدولة أو انعدام  

ة التي تتطمبزا مرحمتي التحقيؽ         تماما بشكؿ يجعؿ الدولة غير قادرة عف ممارسة اإلجراءات ال زم
 .6المحاكمةو 

كمة عف او بالتالي انقضاء اختصاصزا الجناسي بالمح ،يتحقؽ انزيار النظاـ القضاسي لمدولة
نتيجة احت ؿ أجنبي الذي يسرح هذ   ،الجراسـ الدولية في حاالت تتعمؽ بزواؿ الدولة بمؤسساتزا الدستورية

ي يد  السمطات الث ث مف الذي ترتكز ف ،سمطات الحاكـ العسكريبالسمطات و يمغيزا و يستبد لزا 
تشريعية و تنفيذية و قضاسية، بشكؿ يؤدي إل  انزيار كمي وجوهري لمسمطة القضاسية، كذلؾ قد تنزار 

    .7سمطات الدولة بسبب حرب أهمية عارمة تفقد قبضة الدولة عم  الوضر الداخمي
ف المؤسسات الوطنية ففي كثير مف الحاالت خاصة في الصراعات سواء كانت داخمية أو خارجية تكو 

 و هذا يرجر إل  سببيف أوال افتقار  ،غير قادرة عم  متابعة أو تقديـ مرتكبي الجراسـ الدولية لممحاكمة

                                                             
 .129صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   1

 . 395المرجر السابؽ، ص  العزيز مرسي الزيات،  أشرؼ عبد   2

 .34أحمد صبوح الحاج سميماف، المرجر السابؽ، ص   3

 .185ص  كفاح مشعاف العنزي ، المرجر السابؽ،  4

لتحديد عدـ القدرة في دعوى معينة تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب  ( عم  أن  "17/3حيث تنص المادة )  5
و الشزادة  القضاسي الوطني، أو بسبب عدـ توافر  عم  إحضار المتزـ أو الحصوؿ عم  األدلة انزيار كمي أو جزسي لنظامزا

 ." الضرورية، أو غير قادرة لسبب آخر عم  االضط ع بإجراءاتزا
6
 Cyril Laucci, Compétence et complémentarité dans le statut de la future cour pénale internationale 

l’observateur des Nations Unies  ,  N° 7, 1999, PP 173-174.  
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الحكومة لإلرادة السياسية القادرة عم  مقاضاة مواطنيزا خاصة إذا كانوا مف كبار المسؤوليف مثؿ حالة 
  .1لمؤسسات الوطنية مثؿ حالة روانداهذ  ا انزياريوغس فيا السابقة ، و ثانيا بسبب 

ضمف هذا الصدد أشار تقرير لجنة التحقيؽ في أحداث دافور إل  عدـ قدرة الحكومة السودانية 
عم  متابعة و م حقة الجناة أو توقير العقوبة عميزـ، و السبب في ذلؾ أف مرتكبي هذ  الجراسـ مف القادة 

لحصانة و المراكز العميا، مما يستتبر تدخؿ سمطات يف يتمتعوف باذالسياسييف، ومف األشخاص ال
 .2المحكمة ألجؿ إجراء التحقيقات ال زمة و محاكمة مف تثبت إدانتزـ

فزدؼ المحكمة الجناسية الدولية يتجم  في السعي إل  حماية الحقوؽ األساسية لإلنساف بفرض 
حاربة المرتكبيف و ذلؾ بغية تفعيؿ ميداف م ،التزامات عم  الدوؿ تتعمؽ بكيفية قمر الجريمة الدولية

إرساء عدالة  فالوقاية الردعية عامؿ هاـ يساعد عم  ،و نخص بالذكر رؤساء الدوؿ لمجريمة الدولية،
 17لزذا فإف قراءة المادة األول  مف نظاـ المحكمة الجناسية الدولية عم  ضوء المواد  دولية جناسية داسمة،

ؿ، خاصة فيما ف الطابر الوقاسي سيؤدي إل  تطبيؽ استثناسي لمبدأ التكامتجعمنا نعتقد أ 20و  19 –
و كؿ مف يقـو مقام ، كما أف الدولة سوؼ تحاوؿ، قدر اإلمكاف، المحافظة عم  يتعمؽ برسيس الدولة 

 .3ص حياتزا في هذا الميداف
الدولة دـ معرفة النظاـ القضاسي سواء لعكذلؾ يكوف في حكـ القضاء الدولي المنزار، عدـ توافر 
و التي تكفؿ أمامزا إجراءات التقاضي  ،ل  أو لقيامزا بإلغاء المحاكـ الوطنية المنصوص عميزا في القانوف

عم  أثر ثورات أو انق بات أو حروب  –في الغالب  –وفقا لمتطمبات المحاكمة العادلة، و هذا يحدث 
 .4أهمية تعطؿ الحياة الدستورية
ضاسية الوطنية كميا أو جزسيا أيضا إل  حالة عدـ وجود تشريعات تتوافر يشير انزيار النظـ الق

أو عندما تكوف النظـ القانونية الوطنية غير  ،5فيزا المعايير المعترؼ بزا دوليا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف
ف ألجؿ بيا اختصاصزامستقمة أو ليست محايدة، فإف في مثؿ هذ  الحالة تباشر المحكمة الجناسية الدولية 

 .6و السعي وراء تحقيؽ العدالة المطموبة ،جدية المحاكمة
في هذا السياؽ يثار التساؤؿ حوؿ مدى انعقاد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إذا كاف المتزـ 

كما هو الحاؿ بالنسبة لقضية الرسيس السوداني عمر البشير، و اإلجابة  ،مف دولة غير طرؼ في النظاـ
  .7( مف النظاـ األساسي15/1ؿ مجمس األمف بموجب المادة )تكمف في طمب اإلحالة مف قب
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القضاسي ضد المسؤوليف عف ارتكاب جراسـ دولية يمكف  االختصاصلتحديد عدـ قدرة الدولة عم  ممارسة 
أف نحتكـ إل  بعد االعتبارات، التي تتحدد في الغالب بالنقص الذي يشوب النظاـ القضاسي الوطني مف 

أو عم  مستوى التشريعات أو في طرؽ النظـ اإلجراسية، و يتعمؽ األمر ، القضاسيةحيث البنية التحتية 
كذلؾ بوجود عواسؽ ناجمة مف عناصر يصعب السيطرة عميزا و احتواسزا، أو في  حالة تطبيؽ نظاـ 

 .1يسمح باإلعفاء مف العقاب
ألسباب غير تمؾ التي لممحكمة الجناسية الدولية سمطة تقديرية واسعة في تقدير "عدـ القدرة"  و

مف النظاـ األساسي، و التي قد تتعمؽ بأسباب مادية أخرى  17ذكرتزا صراحة الفقرة الثالثة مف المادة 
  .2يمكف إرجاعزا إل  حاالت النزاع المسمح الذي يزدد ممارسة السمطة القضاسية لمزامزا

تختمؼ عف سابقتزا في أف  المحكمة الجناسية الدولية، كذلؾ إزاء حالة أخرى اختصاصكما ينشأ 
النظاـ القضاسي موجود و قاسـ، و لكن  غير فعاؿ بالنسبة ألداء االلتزامات القانونية المحممة عم  عاتق  
بالقياـ بإجراءات البحث و تعقب الجناة و التحقيؽ معزـ و محاكمتزـ عف ارتكاب الجراسـ الدولية، مما 

و لكف  ،كما في الحالة األول  السابقة الدولية ليس ابتداء كمة الجناسيةيؤدي إل  إسناد االختصاص لممح
 .3بعد انقضاء التجربة أماـ القضاء الجناسي الوطني الذي فشؿ في المزمة المنوطة ب 

 اختصاصنظرا لعدـ إمكانية تحديد حاالت عجز أو فشؿ الجزات القضاسية الوطنية في ممارسة 
حكمة الجناسية الدولية الختصاصزا مف الناحية العممية يبق  فإف ممارسة الم ،4المتابعة عم  سبيؿ الحصر

يبق  معمقا عم  ثبوت إخفاؽ المحاكـ المحمية أو تقاعسزا عف مقاضاة الجناة، و تقدير هذا األمر يعود 
 .5حصرا لسمطة المدع  العاـ و الداسرة التمزيدية االستسنافية

" أف قيمة المحكمة الجناسية الدولية عم   George Fletcherفي هذا الشأف يرى البروفيسور 
المدى البعيد تبدو في أنزا سوؼ تعمـ دوؿ العالـ كيؼ يصنعوا العدالة مثمما تعمموا تطبيؽ اإلجراءات 

 .6" القمعية بدعوى حماية المجتمر
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إف أحكاـ التكامؿ يجب أف تفسر بدقة خاصة في حالة إذا تعمؽ األمر بتنازؿ الدولة طواعية عف 
اصزا لصالح المحكمة الجناسية الدولية، عم  الرغـ مف فعالية و قدرة نظامزا القضاسي عم  القياـ اختص

 .1باإلجراءات المتعمقة بالمتابعة
      و ذلؾ حت  ال تكوف اإلحالة لممحكمة مجرد حيمة لتعبسة الرأي العالمي ضد موقؼ معيف مف ناحية 

مف ناحية أخرى، و بالتالي تصبح المحكمة مجرد أداة و البعد عف المسؤولية و اإلف ت مف العقاب 
 .2لتحقيؽ أغراض سياسية

و هذا ما يتطمب مف الناحية القانونية إعادة النظر في مضموف و نطاؽ مبدأ التكامؿ، لكي يمتد 
إل  تنظيـ حالة التنازؿ التمقاسي لمدوؿ عف متابعة رعاياها لصالح المحكمة الجناسية الدولية، ألن  في 

  الحاالت قد تعمف الدولة عدـ رغبتزا في االضط ع بإجراءات متابعة كبار المسؤوليف في الدولة  بعض
 .3و تقدر بأف إحالة الوضر إل  المحكمة عم  المستوى الداخمي 

بصورة عكسية قد تعمد بعض الدوؿ صاحبة الوالية القضاسية إل  مقاضاة المسؤوليف عف الجراسـ الدولية 
 المتابعة أماـ المحكمة الجناسية الدولية عم  نحو يتعارض مر متطمبات تحقيؽ العدالة.بنية التزرب مف 

  عدم رغبة الدولة في ممارسة االختصاص القضائي ضد المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية -9

فإف المحكمة تكتفي بدور المراقبة  طالما أف الدولة العضو تقـو بمزمتزا في ردع الجريمة الدولية،
ال يحؽ لزا التدخؿ، لكف إذا أخمت هذ  الدولة بزذا الدور و قامت بما يتعارض جزسيا أو كميا مر و 

األهداؼ المرجوة مف القضاء الدولي الجناسي بمقتض  نظاـ روما، أو تقاعست كمية عف القياـ بردع 
في الردع ال يظزر الجراسـ المقترفة، ففي هذ  الحالة يحؽ لممحكمة التدخؿ، لكف دور المحكمة الجناسية 

  .4داسما بصورة مباشرة، بؿ قد يتجسد هذا الدور عندما تكوف االية القانونية الداخمية بصدد القياـ بوظيفتزا

  .4بوظيفتزا
حيث تتدخؿ المحكمة الجناسية الدولية كمما تحققت مف توافر حالة مف الحاالت التي تكشؼ عف 

ليف عف ارتكاب جراسـ دولية، و بالتالي القضاسي ضد المسؤو  االختصاصعدـ رغبة الدولة في ممارسة 
                                                             

 فقد تعمد بعض الدوؿ إل  إلقاء عبء االدعاء في الجراسـ الدولية الخطيرة عم  المحكمة الجناسية الدولية لسببيف :  1
األوؿ : يتعمؽ برغبة تمؾ الدوؿ التي حدثت الجريمة عم  إقميمزا في ترؾ هذ  المزمة لممحكمة الدولية، و ذلؾ لعدـ تحمؿ التكاليؼ 

 ات تاركة هذا األمر لممحكمة الجناسية الدولية.المادية المحتممة لزذ  المحاكم
مما يحذو بزا إل  االستعانة  ،أما الثاني : فيرجر إل  الضغوط السياسية عم  دولة اإلقميـ و التي قد تحوؿ دوف إجراء هذ  المحاكمات

 بالمحكمة الجناسية الدولية كبديؿ لممحاكـ الوطنية.
 .308-307 .صالمرجر السابؽ، ص أيمف سيد محمد مصطف  ، -

 .397أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص   2

 .146صاـ إلياس ، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري ، المرجر السابؽ، ص   3

 .116بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص   4
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تستطير المحكمة الجناسية الدولية أف تباشر اختصاصزا إذا توافرت الدالسؿ المبينة لعدـ رغبة الدولة في 
و يتمثؿ األساس الذي تستند إلي  المحكمة لمتحقؽ مف عدـ رغبة الدولة في المادة  ،القياـ باختصاصزا

و التي وضعت معايير لتحديد عدـ رغبة الدولة في نظر دعوى  ،1( مف نظاـ روما األساسي17/2)
 .2معينة

يمكف لممحكمة الجناسية الدولية أف تتدخؿ بممارسة   17استنادا إل  نص الفقرة الثانية مف المادة 
اختصاص المتابعة عف جريمة مف الجراسـ التي تدخؿ ضمف اختصاصزا المادي، رغـ وجود إجراءات 

استنادا إل  معيار  ت الجراسـ و تقاـ ضد نفس األشخاص، و ذلؾ مت  قدرتقضاسية وطنية تتعمؽ بذا
ضماف إف ت المسؤوليف عف هذ  الجراسـ مف العقاب ال غير معنوي بأف الغرض مف هذ  اإلجراءات هو 

و ذلؾ إما بسبب صدور قرار مف طرؼ الجزات القضاسية الوطنية لغرض حماية الشخص المعني مف 
في اإلجراءات عم  نحو يتعارض مر نية تقديـ  ل  أو بسبب حدوث تأخير ال مبرر ،3المسؤولية الجناسية
 .5بسبب غياب ضمانات االستق ؿ أو النزاهة و كذلؾ ،4المعني أماـ العدالة

ف أجؿ إع ف المقبولية في الحاالت السابقة الذكر أف تسترشد و عم  المحكمة الجناسية الدولية م
 واعد اإلجراسية و قواعد اإلثبات و كذلؾ أيضا بالق ،بالمبادئ القانونية المعترؼ بزا في القانوف الدولي

يفرض عم  جمير الدوؿ المعنية بما فيزا الدوؿ غير األطراؼ إتباع  مقابؿ ذلؾ فإف النظاـ األساسي
و اإلجراءات المنصوص عميزا في النظاـ األساسي، بما في ذلؾ افتراض البراءة  ،معايير حقوؽ اإلنساف

 .6و عدـ الرجعية و عدـ جواز المحاكمة عم  ذات الجريمة مرتيف
بأف المحكمة  20ف المادة و الفقرة الثالثة م 17يستشؼ مف تحميؿ نص الفقرة الثانية مف المادة 

الجناسية الدولية تستند في تقديرها لحالة عدـ رغبة الدولة في مقاضاة المسؤوليف عف الجراسـ الدولية إل  

                                                             
لتحديد عدـ الرغبة في دعوى معينة ،تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر مف  -2( عم  أن  "17/2حيث تنص المادة )  1

 األمور التالية، حسب حالة، مر مراعاة أصوؿ المحاكمات التي يعترؼ بزا القانوف الدولي:
مف المسؤولية  جرى االضط ع باإلجراءات أو يجري االضط ع بزا أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية شخص المعني -أ

 (.5الجناسية عف جراسـ داخمة في اختصاص المحكمة عم  النحو المشار إلي  في المادة )
 حدث تأخير ال مبرر ل  في اإلجراءات بما يتعارض في هذ  الظروؼ مر نية تقديـ الشخص المعني لمعدالة. -ب
بوشرت أو تجري مباشرتزا عم  نحو ال يتفؽ في هذ  ال تجري مباشرتزا بشكؿ مستقؿ أو نزي  أو  لـ تباشر اإلجراءات أو -جػ 

 .الظروؼ مر نية تقديـ الشخص المعني لمعدالة"
 . 185كفاح مشعاف العنزي، المرجر السابؽ، ص  -

 .7-6حيدر عبد الرزاؽ حميد، المرجر السابؽ، ص   2

 /أ.20/3/أ ، و كذلؾ نص المادة 17/2أنظر نص المادة   3
 .130الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس، المركز  -

 /ب.17/2أنظر نص المادة   4

 /ج.17/2أنظر نص المادة   5

 .398أحمد ثابت عبد الرحيـ ، المرجر السابؽ، ص   6
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نية الدولة و إرادتزا نحو  اتجا  لعناصر التي تظزر لزا حسب الظروؼ،بحث مدى توافر عنصر مف ا
  .1مف المسؤولية الجزاسية توفير الحماية لمشخص المعني

ف  توجد ضوابط دقيقة تحدد ما إذا كانت الدولة قد اتخذت ما مف شأن  أف ينفي المسؤولية 
، حيث يظزر بشكؿ جمي إذا كانت إجراءات المحاكمة صوريةالجناسية الدولية عف الشخص المعني، إال 

فالعنصر الحاسـ في هذا ،2الجسامة أف التزـ الموجزة لممتزـ ال تتفؽ و السموؾ الذي أتا  حسب قدر
 .3الشأف هو البحث في مدى مصداقية الدولة

في هذا الصدد أشارت ورقة سياسات العمؿ الصادرة مف مكتب المدع  العاـ، الصادرة في 
إل  بعض األمثمة التي تعد قرينة في حالة توافرها عم  أف الدولة غير راغبة في مباشرة  2003سبتمبر 
أو تعمد إل  التأخير في إجراء التحقيؽ  ،إذ تأخذ عم  عاتقزا حماية الشخص المطموب لممحاكمة ،الدعوى

مر ذلؾ فإف النظاـ األساسي ال يعطي تعريفا محدد لما هو تأخير ال مبرر  ،4أو المحاكمة دوف وج  حؽ
 .5و هو بذلؾ يترؾ لممحكمة الجناسية الدولية الحرية التخاذ قرارها في هذا الشأف ،ل 

عف مباشرة  (بمفزـو المقاربة يمكف لممحكمة الجناسية الدولية أف تعتبر امتناع الدولة )حالة الرفض
إجراءات المتابعة القضاسية ضد المسؤوليف عف الجراسـ الدولية المشار إليزا ضمف النظاـ األساسي عم  

ؼ الدولة عف ممارسة أن  عدـ رغبة الدولة في االضط ع بزذ  المزمة، أو عم  أن  تنازؿ مف طر 
 .6اختصاصزا القضاسي

تفاديا لزذا الوضر قد تمجأ بعض الدوؿ إل  إجراء محاكمات صورية لبعض المتزميف بارتكاب 
تكميمي  اختصاصزاجراسـ دولية حت  تقؿ يد المحكمة الجناسية الدولية عف مباشرة الدعوى حيث يكوف 

اب، فتتساهؿ في اإلجراءات أو تقضي بالبراءة أو و ذلؾ ألجؿ ضماف إف ت المسؤوليف مف العق داسما،
عقوبات مخففة ال تتناسب البتة مر جسامة و خطورة الجراسـ المرتكبة، أو تتـ المحاكمة بصورة ال تتسـ 

                                                             
1
 Cyril Laucci, Op.Cit, pp 162-165. 

              laws.comhttp/www.east     مقاؿ منشور عم  الموقر : 7،ص ع ء مرسي، القضاء الجناسي الدولي،  -

 262-261رخرور عبد اهلل، المرجر السابؽ، ص   2

3 Grégory BERKOVICZ ,Op.Cit, P 197. 

 .395أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ، ص   4

 .398أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص   5

جاؿ واسعا الحتماؿ التكييؼ الثاني ال يسمح لممحكمة بإصدار قرار ضد الدولة و اتزامزا بعدـ الرغبة في المتابعة، بؿ يترؾ الم هذا 6
 ف المتابعة لصالح المحكمة العتبارات الم سمة.تنازؿ الدولة ع

 . 131ص ،3الدستوري، المرجر السابؽ، الزامش لقانوف صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في ا -
لطيفة الدوادي، اختصاص المحكمة الجناسية الدولية و السيادة الوطنية، مجمة فكر العمـو االقتصادية و القانونية و السياسية، العدد  -

 .146، ص 2008فيفري  ، جامعة محمد الخامس،الرباط،األوؿ
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باالستق ؿ و النزاهة بغرض االنتقاـ و الحكـ بعقوبة قاسية عم  المتزـ، في مواجزة ذلؾ فإف األمر 
هذا يعني أف ،1المقتضي ب  أماـ المحاكـ الدوليةـ الوطنية بحجية األمر يقتضي عدـ تمتر حكـ المحاك

المحكمة البد أف تحكـ بقبوؿ الدعوى في حالة وجود عناصر تقدر معزا صورية اإلجراءات الداخمية أو 
 .2وهميتزا أو غياب دعوى جدية

محكمة بناء عم  ما سبؽ ذكر  يمكف أف نستخمص تحوؿ توزير االختصاص القضاسي بيف ال
لصالح المحكمة الجناسية  الجناسية الدولية و المحاكـ الوطنية مف ع قة تكاممية إل  ع قة أولوية و سمو

 أماـ المحكمة، نظرا التساع  ة المعتمدةيمقبولالو يرجر ذلؾ مف جزة أول  إل  غموض معايير  ،3الدولية
مضموف و نطاؽ العبارات المستعممة لمداللة عم  عدـ القدرة أو عدـ الرغبة، بشكؿ يترؾ لممحكمة 

و مف جزة ثانية إل  السمطات الممنوحة إل  مجمس األمف بإحالة   ،4الجناسية الدولية مجاال واسعا لمتدخؿ
ف عدـ قدرة أو عدـ ولية، دوف يكوف مقيد بالبحث في توفر قراسدبإحالة أي وضر إل  المحكمة الجناسية ال

 .5ة في االضط ع بإجراءات المتابعةرغبة الدول

الدولي، لـ تحؿ  االختصاصمقابؿ ذلؾ نجد أف العراقيؿ القانونية و التطبيقية التي يثيرها تطبيؽ  
بعد بشكؿ كمي، فقبوؿ الدولة بأف ترفر الحصانة الممنوحة لبعض األشخاص أهمزـ رؤساء الدوؿ يعتبر 

دا يحتاج لمراجعة دستورية، و بغض النظر عف مسألة المراجعة، فإف رفر الحصانة عمؿ إجراء حساسا ج
  .6سيادي، و مف ثـ فعم  الدوؿ تقرير ما إذ كاف هناؾ داع لرفر الحصانة أـ ال

عم  ذلؾ يبدو أف المعايير المعتمدة ألجؿ تقدير مقبولية الدعوى أماـ المحكمة الجناسية الدولية 
ؿ تنظيـ الع قة التكاممية بيف المحكمة و المحاكـ الوطنية، ألف عدـ القدرة أو عدـ ليست كافية مف أج

 .7الرغبة في تنفيذ االلتزاـ الدولي بالمتابعة، قد يكوف راجعا ألسباب و عراقيؿ قانونية

هذا الشأف تبرز مف جزة أخرى أهمية و ضرورة بحث مسألة مدى حجية أحكاـ المحكمة الجناسية  في
 الدولية أماـ القضاء الوطني وفقا لمتطمبات الع قة التكاممية. 

    

                                                             
 .314 – 313 .ص، المرجر السابؽ، صحسيف حنفي عمر  1

 .130، المرجر السابؽ، ص بارعة القدسي  2

 .بشكؿ يجعؿ المحكمة الجناسية الدولية سمطة عميا فوؽ الدوؿ لتراقب القوانيف و األحكاـ القضاسية   3
 . 537لوي محمد حسيف النايؼ، المرجر السابؽ، ص  –

4
 Grégory BERKOVICZ , Op-Cit, P 201 

 . 132 – 131.صلرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس، المركز الجزاسي  5

 .119بمخيري حسينة، المرجر السابؽ، ص  6 
7
  Cyril Laucci , Op - Cit , p 175. 
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 ائية الدولية أمام القضاء الوطنيثانيا : حجية األمر المقضي بو ألحكام المحكمة الجن

محكمة الجناسية الدولية إل  الالجزات القضاسية، مقارنة ب اختصاصيجب أف ال تتحوؿ أولوية 
وسيمة لضماف إف ت المجرميف الدولييف مف المسؤولية الجزاسية، ألجؿ ذلؾ كاف البد مف أف تتمتر 

قوة اإليجابية في سبيؿ إنزاء الدعوى أماـ القضاء الاألحكاـ الصادرة عف المحكمة الجناسية الدولية ب
 ضد المسؤوليف ند لتفعيؿ إجراءات تنفيذ العقوبةيجعؿ مف الحكـ الصادر عنزا بمثابة سالوطني بشكؿ 

لكف و ألغراض تتعمؽ بتأكيد دور السمطات الوطنية في مجاؿ إرساء ، (1)عف ارتكاب الجراسـ الدولية
الصادر  العفوقواعد العدالة، فإف حجية أحكاـ المحكمة الجناسية الدولية ستكوف في مواجزة حجية مسألة 

 .(2)مف السمطات الوطنية

 الدولية  الجنائية القوة اإليجابية لعحكام الصادرة عن المحكمة -0

إل  مبدأ التكامؿ فإف األحكاـ التي تصدرها المحكمة الجناسية الدولية يكوف لزا الحجية إزاء  استنادا       
 فاألثر المباشر لصدور حكـ المحكمة الجناسية الدولية  ، 1القضاء الوطني و إزاء المحكمة الدولية ذاتزا

 ر المقضي في  أماـ القضاء الوطنيلقوة األمالمستوفي لجمير الشروط، هو أف هذا الحكـ يكوف حاسزا 
الذي يمتنر عمي  في هذ  الحالة أف بعيد نظر تمؾ الدعوى التي صدر بشأنزا هذا الحكـ، و إال كاف حكـ 

 .2ضا مر مبدأ عدـ جواز المحاكمة عف الجريمة ذاتزا مرتيفالقاضي الوطني متعار 

ولية لمحجية عم  المصمحة العامة لممجتمر الدولي دتنطوي فكرة حيازة أحكاـ المحكمة الجناسية ال       
أو مف الجزة التي  ،سواء مف جانب المتزـ الذي حكـ عمي  فيزا، ألف السماح بإعادة نظر دعوى تـ البت

      تمثؿ المجتمر الدولي )المدعي العاـ لدى المحكمة الجناسية الدولية( سوؼ يؤدي حتما إل  الفوض 
و عمي  فإف األحكاـ الصادرة مف المحكمة الجناسية الدولية تتمتر ، 3و عدـ االستقرار في المجتمر الدولي

خالفتزا، مر تعرض الدولة عاـ، و مف ثـ ال يجوز مبحجية األمر المقضي في ، و الذي يعد مف النظاـ ال
تدعيما لدور المحكمة الجناسية الدولية في تفعيؿ سياسة منر اإلف ت مف  ،ممسؤولية القانونيةالمخمة ل
 .4العقاب

                                                             
، مجمة العمـو القانونية، العدد خالد محمد إبراهيـ دقاني، حجية األحكاـ في القضاء الجناسي الدولي و آلية تنفيذها –زايد عمي زايد   1

 .68، ص 2018كمية الحقوؽ ، جامعة بغداد،  ،األوؿ

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الدولية في الفقرات األول  و الثانية. 20و هذا المبدأ واضح في عبارات المادة  2 
 . 316 – 315 .صحسيف حنفي عمر ، المرجر السابؽ، ص -

، ص 2010 ،، اإلسكندرية، مصردار الجامعة الجديدة ،الطبعة األول أحكاـ المحكمة الجناسية الدولية، محمد أحمد القناوي، حجية   3
 .200ص 

نايؼ أحمد ضاحي، نطاؽ حجية أحكاـ المحكمة الجناسية الدولية، مجمة العمـو القانونية، العدد الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة   4
 .145،  ص 2017بغداد، 
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و القواعد  ألساسي لممحكمة الجناسية الدولية،كؿ ذلؾ عم  شرط أف تجري المحاكمة وفقا لما قرر  النظاـ ا
، و قواعد اإلثبات، فإذا ما جاءت المحاكمة عم  خ ؼ ذلؾ فإف هذ  األحكاـ ال تكوف لزا اإلجراسية
 .1الحجية

سواء مف  االختصاصو عمي  فإف الحكـ الصادر مف المحكمة الجناسية الدولية بالمخالفة لضوابط        
تكاب هذ  الجريمة حيث نوع الجريمة أو سف أو طبيعة الشخص محؿ المساسمة، أو حت  زماف و مكاف ار 

يعتبر خروجا مف المحكمة عف واليتزا و تعديا منزا عم  والية القضاء الوطني، األمر الذي يعني انعداـ 
         و الوالية  االختصاصالحكـ الصادر منزا عم  هذا النحو، و ذلؾ نظر لمطابر اإللزامي لقواعد 

 .2، و هي النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدوليةو المستمد مف إلزامية القاعدة القانونية المقررة لزا

          في هذا الشأف يميز الرأي الراجح في الفق  بيف مخالفة قواعد االختصاص الموضوعي         
و الشخصي لممحكمة، و بيف مخالفة قواعد االختصاص المكاني أو المحمي لزا، بحيث يرى انعداـ األثر 

لة األول ، بينما يرتب البط ف النسبي عم  الحكـ حاؿ مخالفت  لقواعد احالالقانوني لإلجراء في 
 .3االختصاص في الحالة الثانية

يختمؼ األمر بالنسبة الدعاء القضاء الوطني بأف واقعة معينة ليست عم  درجة كافية مف        
يكوف ل  أي تأثير  الخطورة، لكي يبرر عدـ إخضاعزا الختصاص المحكمة الجناسية الدولية، و الذي ال

عم  حكـ المحكمة الجناسية الدولية في هذ  الواقعة، إذ يكوف لحكمزا حجية كاممة إزاء القضاء الوطني 
الذي كاف يحاوؿ منح المتزـ حصانة ضد الخضوع لممساسمة، ذلؾ أف الدعوى العمومية بالنسبة لممتزـ 

 .4بصدور حكـ نزاسي فيزا بالبراءة أو اإلدانة المرفوعة عمي  و الوقاسر المسندة فيزا إلي  لف تنقضي إال

لكي يتمتر حكـ المحكمة بحجية األمر المقضي في  البد مف توافر ث ثة شروط، تتمحور حوؿ       
وحدة أطراؼ الدعوى الجديدة و الدعوى السابقة، و كذلؾ وحدة الموضوع، و وحدة السبب، فإذا تخمؼ 

 .5ر بحجية األمر المقضي في شرط مف هذ  الشروط فإن  ال يجوز الدف

                                                             
 .68-67 .صخالد محمد إبراهيـ دقاني، المرجر السابؽ، ص –زايد عمي زايد   1

   دحماني عبد الس ـ، التحديات الراهنة لممحكمة الجناسية الدولية في ظؿ هيمنة مجمس األمف الدولي، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ   2
 .131، ص 2012 و العمـو السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزاسر،

  1970مأموف محمد س مة، قانوف اإلجراءات الجناسية معمقا عمي  بالفق  و أحكاـ النقص، الطبعة األول ، دار الفكر العربي ،   3
 .527ص 

 .138، ص نفس دحماني عبد الس ـ ، المرجر   4

 .146نايؼ أحمد ضاحي، المرجر السابؽ، ص   5
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يترتب عم  حجية أحكاـ المحكمة الجناسية الدولية نتاسج تكمف في فكرتيف أساسيتيف هما : القوة        
حيث تتمثؿ القوة التنفيذية لمحكـ في ص حيت  كسند إلجراءات لمحكـ، و قوت  في إنزاء الدعوى،  التنفيذية

أما قوت  في إنزاء و مف ثـ فزي تتمتر بطابر إيجابي، تنفيذ العقوبة بالنسبة لممتزـ الذي حكـ ضد ، 
الدعوى فزي عقبة قانونية تعترض كؿ إجراء يراد ب  إعادة البحث فيما فصؿ في  الحكـ، و بالتالي فزي 

 . 1ذات طابر سمبي
فالحجية و التنفيذ وجزاف  مة و الحؿ الوحيد الحتراـ الحجية،عم  ذلؾ فإف تنفيذ حكـ المحكمة هو الترج

 لعممة واحدة، ف  حجية دوف تنفيذ.
إف أحكاـ المحكمة الجناسية الدولية و إف كانت في جوهرها أحكاما أجنبية بالنسبة لمدولة التي تأخذ       

  هذ  األحكاـ مف عقوبات، إال أف تنفيذ هذ  األحكاـ يخضر الية خاصة عم  عاتقزا تنفيذ ما قضت ب
فتنفيذ األحكاـ الصادرة مف المحكمة الجناسية حكاـ الجناسية األجنبية األخرى، تميزها عف غيرها مف األ

حيث اعتمد نظاـ روما  ،2الدولية يخضر لعدة ضوابط وفقا لما ورد في الباب العاشر مف النظاـ األساسي
بدأ التكامؿ في تنفيذ العقوبات التي تحكـ بزا المحكمة بسبب افتقار هذ  األخيرة لوساسؿ مباشرة لتنفيذ م

أحكامزا، ففي سبيؿ سد هذا النقص تتخذ المحكمة مف النظـ القانونية لمدوؿ األطراؼ وساس  لتنفيذ 
  .3األحكاـ الصادرة عنزا

ة في تنفيذ األحكاـ الصادرة عنزا عم  الدوؿ األطراؼ في عم  ذلؾ تعتمد المحكمة الجناسية الدولي       
االتفاؽ، سواء كاف ذلؾ في تنفيذ العقوبات السالبة لمحرية أو العقوبات المالية، غير أنزا قد احتفظت 

  .4لنفسزا في نظامزا األساسي بسمطة اإلشراؼ و المراقبة عم  الدوؿ في عمميات تنفيذ األحكاـ
ؽ عرض  يتحدد نطاؽ حجية أحكاـ المحكمة الجناسية الدولية في مواجزة أطراؼ مما سب انط قا       
أو التي تكوف مف  ،و تسري حجية هذ  األحكاـ تجا  الدولة التي حددتزا المحكمة الجناسية الدولية ،الدعوى

فتسري  ،أما مف حيث الزماف المحكـو عميزـ،بيف قاسمة الدوؿ التي أبدت لممحكمة قبولزا لألشخاص 
وث تغيير في إقميـ و مف حيث المكاف ، فإن  في حالة حد األحكاـ منذ صيرورة الحكـ قطعيا، حجية هذ 

 ر دولة التنفيذفالحكـ القاضي بالسجف ال يثير مشكمة في هذ  الحالة، إذ يحؽ لممحكمة تغييدولة التنفيذ 
تنفيذ، وحدث تغيير في إقميـ دولة أما في حالة صدور الحكـ بمصادرة الممتمكات الموجودة في دولة ال

                                                             
 .203محمد أحمد القناوي، المرجر السابؽ، ص   1

 مة(، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽخالد حسف ناجي أبو عزلة، المحاكـ الجناسية الدولية )نموذج المحكمة الجناسية الدولية الداس  2
 .283، ص 2005بيروت،  ،الجامعة اإلس مية في لبناف

  11نفيذي ألحكاـ المحكمة الجناسية الدولية، مجمة واسط لمعمـو اإلنسانية، المجمد مصطف  راشد عبد الحمرة ألك بي، التكامؿ الت  3
 .341، ص 2015، العراؽ، 30العدد 
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شق  المتعمؽ في التنفيذ، كاندماجزا في دولة أخرى، فزنا تبق  الدولة الجديدة ممزمة بحجية هذا الحكـ 
     .1وليدبالمصادرة إعماال لنظرية الميراث ال

ولية ألجؿ تفعيؿ الدولي بتنفيذ الحكـ ضمف متطمبات التعاوف مر المحكمة الجناسية الد االلتزاـيثبت        
السياسة العقابية حسف النية لمدوؿ المعنية بتنفيذ الحكـ، حيث يكوف لزا الدور الفعاؿ في تحقيؽ الردع 

 االلتزاـالعاـ، الذي يعد مطمبا يتعمؽ بمصمحة المجتمر الدولي بأسر ، و مر ذلؾ قد يتعارض تنفيذ هذا 
لمسؤوليف عف ارتكاب تفضيؿ خيار العفو لصالح االدولي بالمتابعة و المحاكمة مر رغبة بعض الدوؿ في 

 جراسـ دولية.
  حجية العفو الصادر عن السمطات الوطنية ضد أحكام المحكمة الجنائية الدولية -9

 حقوقزا التي خمفتزا الجريمةعف كؿ أو بعض  االجتماعيةيشكؿ العفو التنازؿ الصادر مف الزيسة       
عم  ذلؾ يكوف العفو شام  و يتعمؽ بالجريمة نفسزا ال بالمجـر إذ يمحوها مف داسرة التجريـ، و قد يكوف 

 .2العفو خاصا يتعمؽ بالعقوبة التي صدر مف أجمزا ف  يمحؽ ضرر بحقوؽ الغير
اسية لجز ب جريمة معينة مف مسؤوليت  افالعفو يتمثؿ في إجراء قانوني أو تشريعي يتـ بموجب  إعفاء مرتك

 .3أو مف العقوبة المنزلة عمي  مف جراء ارتكاب  لجريمة معينة
فالعفو كاف سبي  إلنزاء  ،4حقيؽ اعتبارات سياسية أو إنسانيةتتحدد غاية العفو عف العقوبة في ت       

وانيف ، و بالمقابؿ تضر ق5العديد مف النزاعات األهمية بشكؿ أهؿ الدوؿ إل  التحوؿ إل  النظاـ الديمقراطي
العفو و المصالحة الوطنية التي تصدرها بعض الدوؿ حدا نزاسيا ألية متابعة قضاسية عف الجراسـ التي 

عنزا بصفة مطمقة مف أثار مسؤوليتزـ الجزاسية أماـ القضاء  المستفيديفو نتيجة لذلؾ يحصف   ،تشممزا
 الوطني.
مشروعية منح العفو عف الجراسـ  لمتوجزات حوؿ مدى اخت فايحمؿ هذا المعن  في مضمون        

قواعد الس ـ، و بيف الجة الصراعات الداخمية و إرساء الدولية بيف رغبة الدوؿ في إقرار العفو كحؿ لمع
و الذي يعد عاسقا أماـ تفعيؿ السياسة  ،موقؼ المحكمة الجناسية الدولية مف العفو عف الجراسـ الدولية

 الذي يفترض مع  حظر العفو بشأف الجراسـ الدولية كون  يحقؽ اإلف ت مف العقاب. ،العقابية األمر
، فزي 27فمقد شكمت قوانيف و اتفاقيات العفو و السمـ و المصالحة عقبة أماـ تطبيؽ أحكاـ المادة       

ر األشخاص وسيمة قانونية اعتمدت عميزا الدوؿ ألجؿ تسوية النزاعات الداخمية مف خ ؿ منح العفو لجمي
                                                             

 .164 – 163 .صنايؼ أحمد ضاحي، المرجر السابؽ، ص  1

 .263السابؽ، ص هاتؼ محسف كاظـ الركابي، المرجر  2

 .46أحمد صبوح الحاج سميماف، المرجر السابؽ، ص   3

 .25فريحة محمد هشاـ، المرجر السابؽ، ص   4

حت  إف األمـ المتحدة ذاتزا انتزجت هذا السبيؿ في معاهدة الس ـ في هايتي إلنزاء نظاـ سيدراس ، و أيضا ساهـ هذا النزج في   5
 نظاـ التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا و غيرها مف عديد دوؿ العالـ.
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في هذا الشأف شزدت  ،1حقيؽ مصالحة وطنية و تحقيؽ السمـالمسؤوليف عف الجراسـ الدولية بزدؼ ت
مفاوضات روما جداال حادا حوؿ مسألة إدراج نص مف أجؿ استبعاد أي أثر قانوني لقرارات أو قوانيف 

 .2فضت  غالبية الدوؿو هو األمر الذي ر  رة في حؽ مرتكبي الجراسـ الدولية،العفو الوطنية الصاد

إف موقؼ غالبية الدوؿ بشأف التمسؾ بحجية العفو ضد األحكاـ الصادرة عف المحكمة الجناسية        
الدولية يستند إل  أهداؼ منح العفو المتعمقة بمعالجة الصراعات الداخمية و حمزا، و التي ليست لزا 

زاسية أماـ المحكمة الجناسية الدولية، عم  ذلؾ ع قة بحماية مرتكبي الجراسـ الدولية مف المسؤولية الج
يمكف اعتبار العفو بمثابة محاولة صالحة إلنزاء هذ  الجراسـ، و بالتالي يمتنر عم  المحكمة وفقا لمبدأ 

 .3التكامؿ التدخؿ في هذ  الحاالت
عدـ منح  بذلؾ يختمؼ األمر بالنسبة لمسألة مشروعية منح العفو عف الجراسـ الحرب، بحجة أف       

العفو مف شأن  إضعاؼ أداة مفيدة لمنر و إنزاء الحروب األهمية، بؿ يجب تدارؾ هذا األمر الذي بإمكان  
كما أف قياـ الدوؿ بإجراءات تتعمؽ  ـ، أو كتدبير لوقؼ إراقة الدماء،أف يكوف صفقة مف صفقات الس 

لدولي بمنح عفو محدود عف هات  الجراسـ بتنفيذ القواعد التي تحظر جراسـ الحرب، ال يحوؿ دوف اإلقرار ا
األمر الذي يثير ردع  لحرب المرتكبة أثناء فترة النزاع،بجراسـ ا االعتراؼبشكؿ يمكف المجتمعات مف 

 .4الجناة
 انطباقافأساس الصحة القانونية لحاالت العفو المحدودة، يستمد مف وجزة النظر القاسمة: بأف         

، ألف معاقبة جمير ألكبر مسؤوليةالعفو يجب أف يقتصر عم  المرؤوسيف، و ال يستفيد من  األشخاص ا
ومف  تقبؿ، بؿ يتناف  و مصالح العدالة،الجناة ليست أساس منر أو ردع ارتكاب مثؿ تمؾ الجراسـ في المس

ذ سياسة أو خطة الرتكاب ثـ فإف مقاضاة األشخاص الذيف يتحمموف المسؤولية األكبر عف اإلعداد و تنفي

                                                             
 .198بؽ، ص قاسـ محجوبة، المرجر السا  1

حت  و لو كاف ذلؾ عم  حساب تعطيؿ دور المحكمة في متابعة األشخاص ،فمقد تمسكت غالبية الدوؿ بحقزا المطمؽ في منح العفو 
شكؿ مساسا بالسيادة تمف نظاـ روما  89ففي فرنسا مث  اعتبر المجمس الدستوري بأف المادة  المسؤوليف عف ارتكاب جراسـ دولية،

و نفس الموقؼ تقرر في الشيمي حيث أكدت  األشخاص الذيف استفادوا مف العفو،تجبر الدولة الفرنسية عم  تسميـ الوطنية لكونزا 
المحكمة الدستورية عم  أف نظاـ روما يمنر السمطات الوطنية مف ممارسة حؽ العفو عم  الجراسـ الحرب التي تدخؿ في اختصاصات 

 رؼ هذ  المحكمة بالعفو.ترؽ الدستور في حالة ما لـ تعمما يؤدي إل  خ ،المحكمة الجناسية الدولية
 .12عبد العزير النويضي، المرجر السابؽ، ص  –عمر بندورو 

 .133، ص  2و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، الزامش  لرسيس الدولة في القانوف الدولي صاـ إلياس، المركز الجزاسي  2

 .263سابؽ، ص أحمد ثابت عبد الرحيـ ، المرجر ال  3

و مثاؿ ذلؾ ما أصدر  مجمس "الدوما الروسي" )مجمس النواب في الجمعية االتحادية لروسيا( مف قوانيف جديدة لمعفو بزدؼ   4
كما قاـ الرسيس الجمزورية الكونغو الديمقراطية "جوزيؼ كابي " بالتوقير عم  قوانيف العفو عف  مساعدة عم  حؿ النزاع في الشيشاف،ال

 الكونغو. متمردي
 .27فريجة محمد هشاـ، المرجر السابؽ، ص  -
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جراسـ الحرب، و في نفس الوقت منح عفو محدود لمف هـ أقؿ مسؤولية مف شأن  أف يفي بواجب الدولة 
  .1االنتزاكاتبعدـ التقاضي عف تمؾ 

و الواقر أن  إذا كاف الزدؼ الرسيسي مف القانوف الدولي الجناسي هو مكافحة اإلف ت مف العقاب       
، إذ أثبتت التطورات الحديثة في ف لزا األولوية عم  العفو الشامؿبي الجراسـ الخطيرة يكو فإف محاكمة مرتك

 .2مجاؿ حفظ الس ـ بأف قرارات العفو لـ تعد صالحة إلنزاء الحرب األهمية

ذلؾ مف منطؽ أنزا تكرس بصورة واضحة اإلف ت مف العقاب إذ تمحو عف الفعؿ اإلجرامي صفة        
فقزي يرى عدـ مطابقة هذ  القوانيف ألحكاـ القانوف الدولي  اتجا عدـ مشروعية، في هذا الشأف ظزر 

مـ المتحدة في مصادقة لذلؾ صرح األميف لأل ،ارتكابزاالسيما تمؾ المتعمقة بقمر الجراسـ الدولية و حظر 
   األمـ المتحدة بالعفو كمفزـو قانوني مقبوؿ  اعتراؼبأف  ،تقرير  بشأف إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليوف

و بادرة لمس ـ و المصالحة في نزاية الحرب األهمية أو النزاع المسمح الداخمي ال يعني األخذ بالعفو 
يمكف منح العفو لمرتكبي الجراسـ الدولية مثؿ اإلبادة  أن  ال ،فاإلرادة الدولية ستتخذ داسما موقفا مؤدا 

  .3الجماعية أو الجراسـ ضد اإلنسانية أو غير ذلؾ مف المخالفات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني
و عمي  فقد أدرج في النظاـ األساسي لممحكمة الخاصة لسيراليوف النص عم  استبعاد أي أثر        

ف  شؾ ، 4يف العفو الصادرة عف السمطات الوطنية لصالح مرتكبي الجراسـ الدوليةقانوني لقرارات أو قوان
أف أحكاـ العفو عف العقوبة أو العفو الشامؿ المنظمة بموجب التشريعات الوطنية ليست لزا حجة مطمقة 

 .5أماـ جزات القضاء الدولي الجناسي
الجناسية الدولية، و إنما و عم  العكس فإف  و بالتالي فإف العفو ليست ل  أية آثار أماـ المحكمة      

، إذ أف المحكمة قد تعتبر أف صدور عفو لصالح أحد اختصاصزاالعفو قد يكوف ذريعة لممحكمة إلع ف 
عم   ل  اعفاس  مف المسؤولية الجزاسيةاألشخاص المرتكبيف لجراسـ تدخؿ ضمف اختصاصزا بشكؿ يؤدي إ

                                                             
 .28-27.ص فريجة محمد هشاـ، المرجر السابؽ، ص  1
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مف النظاـ األساسي لممحكمة الخاصة لسيراليوف عم  أن  "ال يؤدي العفو الممنوح ألي شخص يخضر لموالية  10حيث تنص المادة  4
 القضاسية لممحكمة الخاصة فيما يتعمؽ بالجراسـ الدولية إل  إسقاط الدعوى" 

 .9ع ء مرسي، المرجر السابؽ، ص  5
و كذلؾ الحاؿ ،لمحكمة يوغس فيا، و رواندا   بالعفو في كؿ مف األنظمة األساسية غير أن  لـ يرد النص عم  عدـ االعتداء  -

 بالنسبة لممحكمة الجناسية الدولية.
 . 176مازف ليمو راضي، المرجر السابؽ، ص  -
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األمر الذي يفرض ،و تسزيؿ منزا إلف ت  مف العقاب  ،ة بمحاكمت أن  تعبير عف عدـ نية الدولة المعني
  .1لممحكمة بموجب مبدأ التكامؿ االختصاص انعقاد

كما يبرز موقؼ المحكمة الجناسية الدولية بشأف العفو عف العقوبة الصادرة في حؽ مرتكبي         
المنفذة بااللتزاـ بعدـ اتخاذ أي إجراء الجراسـ الدولية مف خ ؿ تأكيد النظاـ األساسي عم  واجب الدوؿ 

المحكمة، و ذلؾ في كؿ  اتجا الدولية  زاماتزا، و الذي يعد إخ ؿ منزا بالتيمس بسياسة العقابية لممحكمة
مدة العقوبة أو تحقيؽ األحكاـ  انقضاءما يرتبط بالبت في األمور المتعمقة باإلفراج عف األشخاص قبؿ 

 .2الصادرة ضدهـ
الي ف  يسرى العفو الذي يتقرر في هذ  الدوؿ لصالح مرتكبي الجراسـ الدولية بغرض تفويت بالت       

الفرصة عم  سمطات دوؿ التنفيذ في التحايؿ عم  المحكمة، و ذلؾ مف خ ؿ قيامزا بإجراءات المحاكمة 
بشكؿ  ،كمةو تقرير عقوبة صارمة تبيف جدية المحا ،ضد مرتكبي الجراسـ الدولية أماـ قضاسزا الوطني

 .3المحكمة الجناسية الدولية، ثـ تقـو بعد ذلؾ بالعفو عف المجرميف اختصاصيمتنر مع  
عم  ذلؾ تختص المحكمة الجناسية الدولية وحدها بإعادة النظر في عقوبة السجف المحكـو بزا        

حكـ يخضر بغرض تخفيفزا، و ذلؾ بعد االستماع إل  الشخص المحكـو عمي ، عم  الرغـ مف أف ال
بجمير العقوبات الواردة في منطوقة لقانوف دولة التنفيذ، كما لو كاف صادرا عف محاكمزا الداخمية ، سواء 

    .4بالنسبة لعقوبة السجف أو الغرامة أو المصادرة عم  قدـ المساواة
ابير العفو يعد إف اتخاذ أي تدابير مف شأنزا أف تجزض المقاضاة عف الجراسـ الدولية، بما فيزا تد       

الجراسـ الدولية، فالمجوء إل  العفو يعتبر تعسؼ مف الدولة في  ارتكابانتزاكا ل لتزاـ الدولي يحظر 
 استخداـ الحؽ في المتابعة، ألف في تصرفزا أضرار بمصمحة المجتمر بأسر .

    ادة الدوؿفي ذات الشأف تبرز كذلؾ عراقيؿ قانونية أخرى تنصرؼ أيضا إل  مبررات الحفاظ عم  سي
و التي تتعمؽ في مجممزا باإلشكاالت التي يثيرها الدفر بالحصانة المقررة لرؤساء الدوؿ أماـ المحكمة 

 اسية الدولية.قؼ حاسؿ دوف تفعيؿ المسؤولية الجز الجناسية الدولية، و الذي ي
                                                                                      

                                                             
 .46أحمد صبوح الحاج سميماف ، المرجر السابؽ، ص   1

لنظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، و التي جاء فيزا أن  " ال مف ا 110يؤيد ذلؾ ما نصت عمي  الفقرة األول  مف المادة   2
 " يجوز لدولة التنفيذ أف تفرج عف الشخص قبؿ انقضاء مدة العقوبة التي قضت بزا

 .27فريجة محمد هشاـ، المرجر السابؽ، ص  -
 .283خالد حسف ناجي أبو غزلة، المرجر السابؽ، ص  -

 .447بؽ، ص حسيف حنفي عمر، المرجر السا  3

بت في فقرتزا الثانية التي جاء فيزا "أف لممحكمة وحدها حؽ البت في أي تحقيؽ لمعقوبة و ت 110هذا حسب ما نصت عمي  المادة   4
 .شخص"في األمر بعد االستماع إل  ال
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ائية الدولية لرؤساء الدول في ظل اإلشكاالت التي يثيرىا لث : عراقيل تفعيل المسؤولية الجز المطمب الثا
 الدفع بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية

العقاب عم  أسس تتعمؽ بتوظيؼ المجزودات الدولية في مجاؿ تقـو غاية مكافحة اإلف ت مف 
مف تجارب الجزات القضاسية السابقة في مجاؿ إرساء القواعد التي يقـو عميزا  االستفادةالجزاء الدولي، و 

القضاء الدولي الجناسي، ألجؿ تفادي اإلشكاالت التي يثيرها الدفر بالحصانة أماـ المحكمة الجناسية 
 الدولية.

 اختصاصاسية الدولية لرؤساء الدوؿ يتعمؽ بصورة مباشرة بنطاؽ فبناء أسس تفعيؿ المسؤولية الجز 
المحكمة الجناسية الدولية، و الذي يتحدد وفقا لتنظيـ الع قة التكاممية بيف المحكمة و المحاكـ الوطنية 

ج تبرز ااثار السمبية حسب ما يقتضي  النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، و ضمف هذا النز
المحكمة الجناسية الدولية بمتابعة  اختصاصلبعض األسباب و العواسؽ القانونية التي ترد عم  نطاؽ 

 .رؤساء الدوؿ )الفرع األوؿ(
عم  ذلؾ سوؼ يتحدد مجاؿ النشاط القضاسي لممحكمة الجناسية الدولية في مواجزة مقتضيات   

ء الدوؿ، األمر الذي يفرض الخوض في مضموف تقييـ الممارسة الحفاظ عم  الحصانة القضاسية لرؤسا
ؿ بحث مسألة تفعيؿ المسؤولية القضاسية لممحكمة الجناسية الدولية، و ذلؾ ألغراض تتعمؽ باستكما

 اسية الدولية ضد الحصانة القضاسية الجزاسية المقررة لرؤساء الدوؿ )الفرع الثاني(.الجز 
 المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة رؤساء الدول اختصاصالقيود الواردة عمى نطاق  الفرع األول :

لمنظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية عف بعض مواطف القصور عم   تكشؼ القراءة التحميمية
ة لرؤساء اسية الدولي، فيما تعمؽ بتكريس المسؤولية الجز مستوى الممارسة القضاسية لممحكمة الجناسية الدولية

يف أساسييف، حيث و التي يمكف إجماؿ أهمزا في مظزر الدوؿ في مواجزة الحصانة القضاسية الجزاسية، 
يتعمؽ األوؿ باختصاص المحكمة المقيد في نظر الدعوى )أوال(، أما الثاني فنممس  مف خ ؿ التعارض 

بالحصانة، و تطبيؽ  االعتدادمف النظاـ األساسي و التي كرست مبدأ عدـ  27القاسـ بيف مضموف المادة 
و المتعمؽ بطمبات التعاوف الصادرة عف المحكمة الجناسية  98ااثار القانونية لمقيد الوارد في المادة 

جراسـ دولية، و الممقاة عم  عاتؽ  ارتكابالدولية المتعمقة بحضر  بااللتزاماتالدولية في إطار الوفاء 
 الدوؿ )ثانيا(.

 المقيد في نظر الدعوىالمحكمة  اختصاصأوال : 
تناوؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية الجراسـ الدولية التي تخمؼ خطرا بالغا عم  

اإلنسانية مما يزدد األمف و السمـ الدولييف، بشكؿ دقيؽ يبيف عم  وج  التحديد األفعاؿ المكونة لمركف 
نحو  اتجاه زا أو التوسر فيزا ، كما ذهب في و بالتالي ال يجوز القياس عمي لمجراسـ الدولية،المادي 
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تضييؽ داسرة التجريـ أبعد مف ذلؾ، حيث حصر النطاؽ الزمني الذي تترتب في  آثار األفعاؿ المجرمة في 
 .(1)حؽ المتزميف، و ذلؾ مف خ ؿ فرض  لقيود موضوعية و زمنية متعمقة برفر الدعوى 

 سؽ تحد مف فعالية المحكمة النصوص التي وضعت عواضمف نزج ذات  تضمف النظاـ األساسي بعض 
 .(2)و التي يمكف بمورتزا في القيود المتعمقة باختصاص مجمس األمف في إرجاء التحقيؽ أو المقاضاة 

 الموضوعي و الزمني لممحكمة الجنائية الدولية االختصاصحصر نطاق  – 0
عم  األشخاص الطبيعية إزاء أشد  نص نظاـ روما عم  أف المحكمة الجناسية الدولية لزا سمطة

 اختصاصفالمسؤولية الجزاسية عف الجراسـ التي تدخؿ في  الدولي، االهتماـالجراسـ خطورة موضر 
ة يكوف المحكمة، ال يمكف أف تقر إال عم  اإلنساف الطبيعي، و الشخص الذي يرتكب الجريمة الدولي

  .1ي الجريمةأيا كانت درجة مساهمت  ف مسؤوال عنزا بصفة الفردية،
الشخصي لممحكمة الجناسية  االختصاصعم  ذلؾ عمد النظاـ األساسي إل  تحديد نطاؽ 

توج  واضعو نظاـ روما إل  حصر نطاؽ  االختصاصالدولية، و ألجؿ استكماؿ ضبط مجاؿ 
الموضوعي و الزمني لممحكمة بشكؿ ساهـ في فرض قيود موضوعية، و أخرى زمنية متعمقة  االختصاص
 برفر الدعوى.

  المحكمة أشد الجراسـ خطورة  اختصاصضمف هذا النزج أراد واضعو نظاـ روما أف يدخؿ في 
 اختصاصالمجتمر الدولي، و ذلؾ لتحقيؽ غايتيف، األول  لكي ال يتسر نطاؽ  اهتماـو التي تكوف محؿ 

المحكمة عم  نحو ال يتسؽ و ال يتماش  مر اإلمكانات المتاحة لزا، و الغاية الثانية هي تحقيؽ مبدأ 
القضاء الجناسي الوطني، بحيث يظؿ هذا األخير صاحب الوالية  اختصاصالتكامؿ بيف هذ  المحكمة و 

الجراسـ التي يتعذر عرضزا المحكمة الجناسية الدولية إال  اختصاصو ال يدخؿ في  ،األصمية و العامة
  .2عم  القضاء الوطني
المحكمة الجناسية الدولية يكوف مقيدا موضوعيا مف حيث مجاؿ تحريؾ  فاختصاصعم  ذلؾ 

( مف 5و الذي يتعمؽ بطاسفة مف الجراسـ الدولية التي ورد ذكرها عم  سبيؿ الحصر في المادة ) الدعوى
بادة الجماعية، و جراسـ الحرب و الجراسـ ضد اإلنسانية و النظاـ األساسي، و المتمثمة في جريمة اإل

 .3جريمة العدواف

                                                             
 ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية.25ما جاء في نص المادة األول  و المادة )حسب    1

و بذلؾ فقد حسـ النظاـ األساسي واحدة مف أهـ المشاكؿ التي أثيرت عند إعداد مشروع نظاـ روما، و هي التي كانت تتعمؽ 
 بالمسؤولية الجزاسية لألشخاص االعتبارية.

 .89ماجد أحمد عم  منصر، المرجر السابؽ، ص 

 .175مد عزيزة، المرجر السابؽ، ص سوسف أح  2

 .116لصغير ، المرجر السابؽ، ص عبد العزيز بف محمد ا  3
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الواقر أف هذ  الجراسـ جميعا تعد جراسـ حرب، و هذا يعني أف أية جريمة أخرى مزما كاف وصفزا 
 .1لـ يرد ذكرها في النظاـ األساسي لممحكمة ال تعد جريمة حرب ، ف  جريمة إال بنص

زا ال تعد جريمة طبقا لقواعد القانوف الدولي األخرى، و إنما ال تخضر غير أف ذلؾ ال يعني أن
 .2محاكـ أخرى الختصاصالمحكمة الجناسية الدولية، بؿ تخضر  الختصاص

الموضوعي لممحكمة الجناسية الدولية جريمة اإلبادة الجماعية عم  اعتبار أنزا  االختصاصيشمؿ 
يدخؿ في نطاؽ اإلبادة الجماعية ، و 3فسة متميزة بطبيعتزا لما تثير  في الضمير العالمي مف شعور خاص

هذ  كؿ فعؿ مف األفعاؿ ااتية يرتكب بقصد إه ؾ جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتزا 
ه كا كميا أو جزسيا، و مف هذ  األفعاؿ: قتؿ مجموعة مف األشخاص إلحاؽ ضرر جسدي أو عقمي 
 جسيـ بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا ألحواؿ معيشة يقصد بزا إه كزا الفعمي كميا أو جزسيا

 .4فرض تدابير اإلنجاب داخؿ الجماعة، نقؿ األطفاؿ عنوة إل  جماعة أخرى
إذ تظـ  ،ات  تعتبر جراسـ الحرب أسبؽ الجراسـ الدولية ظزور و أكثرها تشعب و انتشارفي الشأف ذ

قواعد "قانوف الحرب" التي تفرض قيودا عم  كيفية استخداـ  انتزاؾتتمثؿ في  ،قاسمة طويمة مف الجراسـ
 تزاكاتاالنالقوة في الع قات بيف الدوؿ، و تضـ هذ  القاسمة مجموعة أخرى مف الجراسـ تتمثؿ في 

التي تزدؼ إل  حماية البشر و بيستزـ مف األضرار التي تترتب  ،الجسيمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني
 .5بالضرورة عم  استخداـ القوة المسمحة

                                                             
 راجر نص المادة الخامسة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية.  1

- Photini Pazartzis, La répression pénal des crimes internationaux, paris ,2007  , p.26. 
   عماد محمد ربير، موسوعة القانوف الدولي )القانوف الدولي اإلنساني(، الطبعة األول ، دار الثقافة لمنشر  –سزيؿ حسيف الفت وي   2

 .305، ص 2007و التوزير، عماف، األردف، 

 ، أطروحة دكتورا ، كمية الحقوؽ 1967عبد العزيز العشاوي، جراسـ اإلبادة ضد الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة عاـ   3
 .30، ص 1995جامعة الجزاسر، 

لقد أنص النظاـ األساسي عم  اعتبار جريمة اإلبادة الجماعية مف جراسـ الدولية المشمولة باالختصاص الموضوعي لممحكمة  -
مف خ ؿ االتفاقية الخاصة بالوقاية مف  1948ديسمبر  9الجمعية العامة لألمـ المتحدة فيو ذلؾ تأييد لما قررت   ،الجناسية الدولية

جريمة إبادة الجنس البشري و توقير العقاب عم  مف يرتكبزا، و التي أكدت عم  اعتبار إبادة الجنس البشري جريمة دولية لتعارضزا 
 مر روح و أهداؼ ميثاؽ األمـ المتحدة.

.48، ص 2002، القاهرة، مصر، يةعماد جاد، التدخؿ الدولي ، مركز الدراسات السياسية و االستراتيج -                                                                       

، ص 1992 ،، الجزاسرلدولي، د.ط،  ديواف المطبوعات الجامعيةعبد اهلل سميماف سميماف، المقدمات األساسية في القانوف الجناسي ا  4
287. 

 .47عماد جاد، المرجر السابؽ، ص   5
- Stefan glaser , Droit international pénal conventionnel, Bruxelles, 1970,P 50. 
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في تفسير مفزـو الصراع  1977ضمف هذا السياؽ توسر الممحؽ األوؿ التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  
و بذلؾ ضمف حماية ضحايا الحروب، و ضـ الممحؽ الثاني  ،لتحررالمسمح ليشمؿ أعماؿ حركات ا

  .1ضحايا الحروب الداخمية في مقتضيات قصد توسير مفزـو الحماية اإلنسانية
فمـ  ،فيما بعد استق ل مف مفزـو الحرب مفزـو الجراسـ ضد اإلنسانية، و الذي اكتسب  اشتؽو   

تتميز الجراسـ في حؽ إذ  ،2ب و الجراسـ المخمة بالسمــ الحر يعد هناؾ ارتباط وثيؽ بيف مفزـو جراس
في كونزا جراسـ تنطوي عم  عدواف صارخ  ،اإلنسانية عف غيرها مف الجراسـ التي يستوجب التدخؿ الدولي

و كؿ فعؿ آخر غير إنساني  ،عم  اإلنساف تتجم  مظاهر  في القتؿ و اإلبادة ، و اإلبعاد و االسترقاؽ
يرتكب ضد المدنييف قبؿ و أثناء الحرب، و كذلؾ أفعاؿ االضطزاد المبنية عم  أسباب سياسية أو عرقية 

مت  كانت هذ  األفعاؿ قد ارتكبت في إطار جريمة ضد السمـ أو كانت لزا صمة، حت  و لو  ،أو دينية
  .3التي ارتكبت في  كاف ارتكاب هذ  األفعاؿ ال يتعارض مر قوانيف البمد

كذلؾ  اختصاصزاإضافة إل  الجراسـ الث ثة التي سبؽ بيانزا تمارس المحكمة الجناسية الدولية 
    ، يعرؼ جريمة العدواف  123و  121إزاء جريمة العدواف مت  اعتمد حكـ بزذا الشأف، وفقا لممادتيف 

عم  شرط أف  ،4تعمؽ بزذ  الجريمةفيما ي اختصاصزاو يضر الشروط التي بموجبزا تمارس المحكمة 
فسيشكؿ تعريؼ جريمة العدواف  ،5يكوف هذا الحكـ متسقا مر األحكاـ ذات الصمة مف ميثاؽ األمـ المتحدة

العدواف قيمة قانونية كبيرة إذ يحمؿ في طيات  خمؽ قانوف دولي جديد و تطوير لقواعد القانوف الدولي 

                                                             
 .37سكاكني باية، المرجر السابؽ، ص   1

-Photini Pazartzis, Op-Cit, P29.   
 .318، ص 2006دار هومة، الجزاسر،  د.ط، عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانوف الدولي الجناسي،  2
خصوصا و أف المادة السادسة  ،أف ارتكاب هذ  األفعاؿ أثناء الحرب يجعؿ أمر التمييز بينزا و بيف جراسـ الحرب أمرا غامضابيد  -

المعنوي الركف  و يمعب بيف جراسـ الس ـ و جراسـ الحرب، رغ تربط الجراسـ ضد اإلنسانية بوجوب وجود صمة بينزا و و مف السحة نورمب
سيا لمتمييز بيف األفعاؿ التي تعد جراسـ حرب و بيف األفعاؿ التي تعد جراسـ ضد اإلنسانية، إذ يكفي أف يتبيف في هذ  الحالة دورا رسي

الغرض الذي مف أجم  وقعت الجريمة، فإذا ما تبيف أف األفعاؿ التي وقعت كانت قد ارتكبت بدافر ديني أو سياسي أو عرقي فإنزا 
 عندسذ تعتبر مف الجراسـ ضد اإلنسانية.

 .284عبد اهلل سميماف سميماف ، المرجر السابؽ، ص  -

ة الخامس عشر، العدد األوؿ، جامعة لقانوف الدولي، مجمة الحقوؽ، السنرشيد حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظؿ قواعد ا  3
 .337-336 .ص، ص 1991الكويت، مارس 

د.ط، دار الجامعة الجديدة الغني، القانوف الدولي الجناسي، دراسة في النظرية العامة لمجريمة الدولية،  محمد عبد المنعـ عبد -
 .293، ص 2008، اإلسكندرية ، مصر

تعريفا محددا لجريمة العدواف، بؿ إف تمؾ المسألة كانت محؿ نقاش مستفيض، و كانت  –في بداية األمر  –فنظاـ روما لـ يضر   4
النقاط التي عرقمت المحاوالت المتعددة التي بذلت إلنشاء المحكمة الجناسية الدولية فقد تذرعت الواليات المتحدة مف ضمف أهـ 

 األمريكية، و دوؿ أخرى مرارا بحجة عدـ وجود تعريؼ واضح لجريمة العدواف، كأهـ س ح لمدفاع عف موقفزا الرافض إلنشاسزا 
 .517-516 .صنج ء محمد عصر ، المرجر السابؽ، ص -

 .428رجب ، المرجر السابؽ، ص  محمد ص ح أبو   5



328 
 

اسية الدولية، و باألخص بالنسبة المسؤولية الجز اشر في توسير نطاؽ حيث سيساهـ بشكؿ مب 1الجناسي
مصدر  باعتبارهـخاصة و أف األوامر المتعمؽ بشف العدواف ستصدر عنزـ  ،لكبار المسؤوليف في الدولة

، القرارات في الدولة، كما أف تعريؼ العدواف سيكوف بمثابة مبادرة جدية لوضر حد لإلف ت مف العقاب
 الجراسـ الدولية في مواجزة انتشار و شيوع جريمة العدواف. ابارتكر مف خ ؿ تعميـ مبدأ حظ

أمر غير كافي طالما أن  لف عم  ذلؾ فإف إدراج جريمة العدواف ضمف االختصاص الموضوعي لممحكمة 
  .2مقاصد المتابعة الفعميةيحقؽ 

الجراسـ المحددة بموجب النظاـ األساسي  ارتكاباسية الدولية عف وال تترتب المسؤولية الجز 
 دخوؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ لممحكمة الجناسية الدولية في حؽ كبار المسؤوليف في الدولة، إال بعد 

ممنوحة لزـ حيث ال يحؽ لزـ التذرع بالحصانة المقررة بحسب المقتضيات الدستورية أو حت  تمؾ ال
إال فيما يتعمؽ بالجراسـ التي ترتكب بعد نفاذ النظاـ  اختصاصة فميس لممحكم بموجب القانوف الدولي،

 ( مف النظاـ.11األساسي، و ذلؾ حسب ما نصت عمي  الفقرة األول  مف المادة )
ف  يجوز لممحكمة أف تمارس  نفاد إذا أصبحت دولة مف الدوؿ طرفا في هذا النظاـ األساسي بعد بدء و 

أي في  ،3التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظاـ بالنسبة لتمؾ الدولة إال فيما يتعمؽ بالجراسـ اختصاصزا
اليـو األوؿ مف الشزر الذي يعقب اليـو الستيف مف تاريا إيداع تمؾ الدولة صؾ تصديقزا أو قبولزا أو 

 .4انضمامزاموافقتزا أو 
دخوؿ بعدي لالزمني لممحكمة المحصور باألثر ال االختصاصالبعض  انتقدفي هذا الشأف    

إذ أن  ال يشمؿ ما يعرؼ بالجراسـ المستمرة، و هي تمؾ التي تستمـز مف مرتكب  االتفاقية حيز النفاذ
و يمكف أف يظزر هذا النوع مف الجراسـ في  ،الجريمة نشاطا يستغرؽ فترة مف الزمف، غالبا ما تكوف طويمة

سـ ضد اإلنسانية المعاقب عميزا و التي تدخؿ في نطاؽ جرا ،جريمة االختفاء القسري عم  سبيؿ المثاؿ
 .5مف النظاـ 7بموجب المادة 

                                                             
 .318عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانوف الدولي الجناسي، المرجر السابؽ، ص   1

مقابؿ  ،ي حظ أف النظاـ األساسي أدرج جريمة العدواف بزدؼ إبعاد االتزاـ عف مرتكبي هذ  الجراسـ مف الدوؿ المتنفذة في العالـ  2
التركيز بصورة انتقاسية عم  الدوؿ المعادية إلحالتزا إل  المحكمة الجناسية الدولية تحت ستار انتزاكات حقوؽ اإلنساف ، و ذلؾ ألجؿ 

 تحقيؽ غاية تغيير األنظمة التي ال تتفؽ مر الدوؿ المتنفذة.
لجراسـ الناتجة عف اإلخ ؿ و انتزاؾ قواعد القانوف رزاؽ حمد العوادي، المحاكـ الجناسية الدولية لمحاكمة مرتكبي جراسـ الحرب و ا -

   http://www.ahewar.orgعم  الموقر: )الحوار المتمدف(  23/09/2007بتاريا  مقاؿ منشور ، الدولي اإلنساني

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية. 11الفقرة الثانية مف المادة   3

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية 126المادة   4
 .149-148 .صعمار محمود العبودي، المرجر السابؽ، ص -

 .214قواسيمية، المرجر السابؽ، ص هشاـ   5

http://www.ahewar.org/
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كما يجوز ألي دولة تنضـ لمنظاـ أف تطمب تأجيؿ اختصاص المحكمة، فيما يتعمؽ بجراسـ  
( مف النظاـ 124الحرب لمدة سبر سنوات مف تاريا بدء سرياف النظاـ األساسي عميزا وفقا لممادة )

ضد الجراسـ  اختصاصزامما يعني بأف المحكمة الجناسية الدولية لف تكوف لزا سمطة ممارسة  ،1األساسي
 بقيود زمنية متعمقة برفر الدعوى  عم  ذلؾ يرتبط هذا األمر رج هذا المجاؿ الزمني،التي ترتكب خا

ؼ عند هذا لف تق الختصاصزاإضافة إل  ذلؾ فإف مسألة تنفيذ مجاؿ ممارسة المحكمة الجناسية الدولية 
الحد، بؿ تتعدى مرحمة رفر الدعوى إل  مراحؿ متقدمة مف مراحؿ المتابعة، حسب ما هو مقرر بمقتض  

 متضمنة في نظاـ األساسي لممحكمة.البعض مف النصوص ال
  القيود الناشئة عن األثر السمبي لتطبيق سمطة مجمس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة -9

األمف في إحالة ممؼ أو حالة إل  المدعي العاـ لممحكمة الجناسية إل  جانب سمطة مجمس 
فإف النظاـ األساسي لممحكمة ينص عم  مظزر آخر مف مظاهر الع قة بيف المحكمة و مجمس  ،2الدولية
 حيث يمكف لزذا األخير أف يطمب مف المحكمة إرجاء التحقيؽ أو المقاضاة. األمف

ساسي قد خولت مجمس األمف سمطة ذات طبيعة إيجابية متمثمة في مف النظاـ األ 13فإذا كانت المادة 
مف هذا النظاـ قد خولت  16اإلحالة حالة ما إل  المدعي العاـ لممحكمة عم  نحو ما أشرنا ، فإف المادة 

  و هي سمطة ذات طبيعة سمبية يكوف لزذا الجزاز  ،هي األخرى مجمس األمف سمطة أخرى أكثر خطورة
 .3نية وقؼ أو عرقمة عمؿ المحكمة بخصوص بدء التحقيؽ أو المحاكمة أو المضي فيزماو بموجبزا إمكا

                                                             
 .117السابؽ، ص  عبد العزيز بف محمد الصغير، المرجر  1

 و الخروج عم  اختصاص المحكمة، كما يشار إليزا بقاعدة اإلهماؿ أو السماح. ريطمؽ عم  هذ  اإلجارة تسمية نظاـ أو حؽ اختيا
 .254ص  رخروخ عبد اهلل، المرجر السابؽ، -

/ب( مف النظاـ األساسي يكوف لمجمس األمف السمطة في أف يحيؿ حالة ما إل  المحكمة الجناسية الدولية لنظرها 13فحسب المادة )  2
متصرفا بموجب الفصؿ السابر مف الميثاؽ األمـ المتحدة المتعمؽ باإلجراءات التي تتخذ في حاالت تزديد السمـ و اإلخ ؿ ب  و وقوع 

ط في إحالة المجمس أف تكوف الجريمة وقعت في دولة طرفا في النظاـ األساسي أو مف رعاياها، و إنما يستطير العدواف، و ال يشتر 
 المجمس إحالة أي حالة حت  و لو وقعت في إقميـ دولة غير طرؼ مثؿ إحالة الوضر في دارفور و كذلؾ في ليبيا.

 .281 – 280يـ المرجر السابؽ ، ص أحمد ثابت عبد الرح
فإف ص حية مجمس األمف المتعمقة باإلحالة تجعؿ المحكمة الجناسية الدولية تتحدى إرادة الدوؿ و تخرج، عف نطاؽ المبدأ  عم  ذلؾ

 التقميدي و هو نسبية أثر المعاهدات و عدـ انصرافزا إل  الدوؿ التي لـ تقبؿ بزا.
 .203قاسـ محجوبة، المرجر السابؽ، ص  -

إذ أن  يقمؿ مف  ،ي اإلحالة باالشتراؾ مر الدوؿ األطراؼ و المدعي العاـ األقرب إل  المنطؽلكف يبق  منح المجمس هذا الحؽ ف
  الحؽ وحد  في اإلشراؼ عم  ص حية إنشاء محاكـ دولية خاصة، ل راد  بزذ  الص حية، خاصة أن  يممؾ في األساسنية انفإمكا

 عممزا و توجيززا.
ط  ، آلية تحرؾ الدعوى أماـ المحكمة الجناسية الدولية و التحقيؽ فيزا، مجمة جامعة  ط  أحمد حاج –أمؿ يازجي  –رضواف العمار  

 . 83، ص 2008، العدد الخامس، سوريا، 30المجمد  ة العمـو االقتصادية و القانونية،تشريف لمبحوث و الدراسات العممية، سمسم

 .86، ص  2006الجزاسر،  ، دار هومة،الطبعة األول  الجزء الثاني،عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانوف الدولي الجناسي ،   3
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 :1المحكمة الجناسية الدوليةلمجمس األمف في تعميؽ نشاط  االستثناسيةيشترط لممارسة هذ  السمطة 
 أف تكوف القضية موضوع الدعوى معروضة عم  مجمس األمف ليتخذ في شأنزا قرار . -
 أف هذ  القضية مما يشكؿ تزديدا لمسمـ و األمف الدولييف. أف يقدر المجمس -
 استناداأف يكوف الطمب الموج  إل  المحكمة بإرجاء التحقيؽ أو المقاضاة بمقتض  قرار مف المجمس  -

 .2عشر شزرا قابمة لمتجديد اثن إل  أحكاـ الفصؿ السابر، و ذلؾ لمدة 
أساس  القانوني في نصوص ميثاؽ األمـ بذلؾ فإف عمؿ مجمس األمف في هذا اإلطار يجد   

و دوف الرجوع إل   ،بناء عمي  يممؾ المجمس أف يجدد طمب اإلرجاء دوف تقييد  بمدة معينة ،3المتحدة
 .4و هو ما يمثؿ تجاوزا في السمطات الممنوحة لممجمس بما يعرقؿ سير التحقيقات ،جمعية الدوؿ األطراؼ
مجمس الشيوخ الفرنسي أف هذ  المادة تجد تبريرا لزا عندما تقـو دولة بإحالة  اعتبرفي المقابؿ ، 

و بالتالي يمكف أف يؤدي إل  وقوع  ،حالة ضد دولة أخرى، و هذا مف شأن  أف ينشئ حالة مف التنازع
كما أف هذ  المادة تعكس البحث عف  ،مف النظاـ األساسي سيكوف "وقاسيا" 16حرب، فاستعماؿ المادة 

زف بيف الص حيات الممنوحة لمجمس األمف بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة مف جزة، و الرغبة في توا
 .5جزاز سياسي مف جزة أخرىحت تأثير خطير لتأسيس محكمة مستقمة، تعمؿ دوف أف تكوف ت

    ( يتعمؽ بوجود تعارض واضح بيف اإلحالة إل  المحكمة 16فمعؿ الزدؼ الرسيسي الذي تبتغي  المادة )
 .6و الحفاظ عم  السمـ و األمف الدولييف الذي يقتضي إرجاء اإلحالة

يمكف كذلؾ إعماؿ هذ  السمطة المخولة لمجمس األمف ألجؿ تقديـ المساعدة لدولة ما قبمت 
فيتدخؿ  تجنب معالجة المحكمة لزذ  القضيةإزاء الحالة المقررة ، ترغب في  المحكمة، و لكنزا اختصاص

المحاكمة حت  يتـ تسوية المسألة بالطرؽ السممية، السيما و أف الفصؿ في  المجمس لوقؼ إجراءات
  .7المساسؿ السياسية يختمؼ كمية عف الفصؿ في القضايا ذات الطابر القانوني

                                                             
 .234هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ ، ص   1

مف النظاـ األساسي عم  أن  "ال يجوز البدء أو المضي في تحقيؽ أو مقاضاة بموجب هذا  16و في هذا الصدد تنص المادة   2
مس األمف إل  المحكمة، بزذا المعن  يتضمن  قرار يصدر عف المجمس بموجب النظاـ لمدة اثن  عشر شزرا بناء عم  طمب مف مج

 ."ز تجديد هذا الطمب بالشروط ذاتزاو يجو  ،الفصؿ السابر مف ميثاؽ األمـ المتحدة

 . 526نج ء محمد عصر، المرجر السابؽ، ص   3

 .273رخروخ عبد اهلل ، المرجر السابؽ، ص   4

 .236ؽ، ص هشاـ قواسمية، المرجر الساب  5

 .351أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ، ص   6

 . 9حيدر عبد الرزاؽ حميد، المرجر السابؽ، ص   7
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و الواقر أف سمطة المجمس في إرجاء التحقيؽ سوؼ تمثؿ عاسقا أماـ مباشرة اإلجراءات بصورة فعالة ضد 
ـ الدولية، و كاف مف األفضؿ تقييد تمؾ السمطة، و ذلؾ بأف يعرض طمب مجمس المتزميف بارتكاب الجراس

 .1األمف عم  جمعية الدوؿ األطراؼ لمموافقة عم  طمب  مف عدم 
مثؿ طمب اإلحالة إل   –و بطبيعة الحاؿ ، فإف القرار الصادر مف مجمس األمف في هذا الشأف 

غمبية أعضاء المجمس، و مف الممكف استعماؿ حؽ مف المساسؿ الموضوعية يتطمب موافقة أ –المحكمة 
األمر الذي يعكس  ،2الفيتو الذي يكوف ل  تأثيرا إما إيجابي أو سمبي قد يمس بمصداقية المحاكمة

في قرارات مجمس األمف، كما مف شأن  أف يؤدي إل  تسيس العدالة الجناسية مف خ ؿ انتزاج  االنتقاسية
ر، و ذلؾ لزيمنة الدوؿ الداسمة العضوية عم  مجمس األمف، و دفع  سياسة العدالة المزدوجة المعايي
 .3و بالتالي تغميب االعتبارات السياسية عم  االمتيازات القانونية ،التخاذ قرارات تخدـ مصالحزا

إف ممارسة مجمس األمف لسمطة إرجاء التحقيؽ و المقاضاة دوف مبرر، تكوف بمثابة القيد السمبي 
 ارتكاب، و إهدار قيـ العدالة الجناسية الدولية بشكؿ سيؤدي إل  ضياع أدلة ت التحقيؽإجراءالعرقمة سير 

الجراسـ الدولية، و كذا فقداف الشزود، أو إحجامزـ عف اإلدالء بإفاداتزـ، األمر الذي كاف يستوجب مع  
النص عم  أف يستمر المدعي العاـ في إجراء التحقيقات، بعد الحصوؿ عم  موافقة الداسرة التمزيدية 

  .4بزدؼ الحفاظ عم  تمؾ األدلة
عم  ذلؾ فإف السمطات التي يتمتر بزا المجمس في إطار تطبيؽ النظاـ األساسي مف شأنزا إجزاض 

 .5الزدؼ مف إنشاء المحكمة الجناسية الدولية

                                                             
 .274رخروخ عبد اهلل ، المرجر السابؽ، ص   1

فقرارات فقرار المجمس يمـز أف يحرز عم  موافقة تسعة أعضاء يكوف مف بينزـ أصوات الخمسة الداسميف مجتمعيف، عم  ذلؾ   2
و تحقيقزا لألهداؼ التي  ،المجمس تخضر إلرادة الدوؿ الداسمة العضوية في المجمس، بالشكؿ الذي يؤثر  ب  شؾ عم  عمؿ المحكمة

 أنشست مف أجمزا.
 . 87عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانوف الدولي الجناسي، الجزء الثاني، المرجر السابؽ، ص 

 .203السابؽ، ص  قاسـ محجوبة المرجر  3
 و مف ثـ فإف إط ع المجمس بزذ  السمطة يتوقؼ مف الناحية العممية عم  مدى تعاوف و مؤازرة الدوؿ األعضاء الداسمة في المجمس.

 .529، ص السابؽنج ء محمد عصر ، المرجر  -

 .275 - 274 .ص، صرخروخ عبد اهلل، المرجر نفس   4

 .328مرجر السابؽ، ص أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، ال  5
كما ال يزاؿ هذا النص يثير مخاوؼ الكثير مف  ،محؿ جدال واسعا العتراض كثير مف الدوؿ عميزا 16عم  ذلؾ كانت المادة  -

الدوؿ، بسبب ما تضمن  مف ص حيات واسعة لمجمس األمف في إمكانية وقؼ إجراءات التحقيؽ و المقاضاة األمر الذي يعني 
 مريكية.الخضوع لمزيمنة األ

 عادؿ حمزة عثماف، المسؤولية القانونية عف الجراسـ الدولية، دراسة في حالة الموقؼ األمريكي، مركز دراسات دولية، العدد الثامف  -
 .100 – 99ص ص.العراؽ ،  ،و األربعوف، بغداد

 . 8حيدر عبد الرزاؽ حميد، المرجر السابؽ، ص  -
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بناء عمي  يوصؼ دور مجمس األمف بأن  تعدى مزمة حفظ السمـ و األمف الدولي ليتصرؼ بوصف  
القوؿ بوجود قيود أو ضمانات مفترضة عند ممارسة  كما أف 1ز التنفيذي العاـ لممجتمر الدولي،الجزا

مجمس األمف لزذ  السمطة هو قوؿ غير معقوؿ، إذ أف المجمس ذات  هو الذي يراقب نفس  و هو مف يقدر 
 2ال؟  بزا أو التزام وجود هذ  القيود و تحقيقزا كما يعيف 

الحالة الواردة في  ( مف النظاـ األساسي عم 16في ضوء ذلؾ يجب أف ينحصر دور المادة ) و
/ب( من ، و الخاصة باإلحالة مف قبؿ مجمس األمف ذات ، دوف أف يمتد حكمزا إل  الفقرتيف 13المادة )

و هذا التفسير الضيؽ هو المدخؿ لتمتر المدعي العاـ و المحكمة باستق ؿ  ،)أ، ج( مف المادة األخيرة
 .3عرق  لسير العدالة الجناسية الدولية( قيدا مانعا، أو م16حقيقي، و منعا ألف تصبح المادة )

ضمف هذا النزج تبرز ضرورة وضر الحدود الفاصمة بيف عمؿ المحكمة و مجمس األمف بشكؿ يضبط 
و مجمس األمف كجزاز سياسي في هيسة األمـ  ،الع قة بيف المحكمة الجناسية الدولية كزيسة قانونية مستقمة

 الة الجناسية.حسب متطمبات إرساء دعاسـ العد ،المتحدة
طالما أف نظاـ روما األساسي لـ يرتقب أي آليات تنفيذية تسمح لممحكمة الجناسية الدولية و 
إجراءات التحقيؽ و المتابعة فإف  تضيزاتقالقضاسية التي  اختصاصاتزاالذاتي في ممارسة  االكتفاءبتحقيؽ 

جناسية الدولية سيبق  مرهونا بمدى المحكمة ال اختصاصمثوؿ المتزميف بارتكاب جراسـ دولية تدخؿ ضمف 
تعاوف الدوؿ مر المحكمة، و هو األمر الذي يصعب تحقيق  غالبا خاصة في ظؿ العراقيؿ التي يتضمنزا 

 النظاـ األساسي لممحكمة.
الدول بتنفيذ طمبات التعاون الصادرة عن المحكمة الجنائية  التزامثانيا : العراقيل التي تحول دون 

  الدولية
ال شؾ أف هناؾ العديد مف العوامؿ الواقعية أو القانونية التي تحد مف فعالية ممارسة المحكمة 

اسية الدولية لرؤساء الدوؿ، فتنفيذ الجزات في مجاؿ إعماؿ المسؤولية الجز  الختصاصزاالجناسية الدولية 
دولية، يتطمب مف ناحية أول  القضاسية الوطنية لطمبات التوقيؼ و التقديـ الصادرة عف المحكمة الجناسية ال

إجراءات دستورية قانونية م سمة مف أجؿ تجسيد تعاوف الجزات القضاسية الوطنية، خاصة عندما  اتخاذ
 يتعمؽ األمر برسيس دولة يتمتر مبدسيا بحصانة قضاسية حسب المقتضيات الدستورية.

ـ المحكمة الجناسية الدولية أمرا مرهونا بالصفة الرسمية أما االعتدادفمقد أصبح التطبيؽ العممي لمبدأ عدـ 
 .(1)بدرجة تعاوف الدوؿ مر المحكمة في رفر الحصانة الدبموماسية عف ممثميزا

                                                             
األمف في تشكيؿ المحاكـ الدولية الجناسية الخاصة، مجمة جامعة تكريت لمعمـو القانونية خالد عكاب حسوف العبيدي ، دور مجمس   1

 .323، ص 2010، السنة الثالثة، العراؽ، 2العدد الثامف، المجمد  ،و السياسية

 .239هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ، ص   2

 .272رخروخ عبد اهلل، المرجر السابؽ، ص   3
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و المحكمة ، المتعمقة بالحصانة في تنظيـ ع قة التعاوف بيف الدوؿ االعتباراتكما أف مراعاة بعض 
وفيقية بيف ص حيات المحكمة مف جزة الجناسية الدولية، كانت السبب وراء وضر أحكاـ ذات طبيعة ت

و هو األمر الذي  الدولية أخرى لمدوؿ، التزامات احتراـوسيادة الدوؿ مف جزة أخرى فيما يتعمؽ بضرورة 
 . (2)يصعب تحقيق  عند تضارب المطالب الناشسة عف االلتزامات الدولية 

الدبموماسية لصالح المحكمة الجنائية تقييد طمبات التعاون بشرط التنازل المسبق عن الحصانة  -0
 :  الدولية

ال تتمتر قواعد التعاوف الدولي السارية في تنظيـ الع قة بيف الدوؿ و المحكمة الجناسية الدولية 
فأحكاـ نظاـ روما األساسي ال تتطمب مف الدوؿ  ف غيرها مف أحكاـ القانوف الدولي،بقيمة قانونية أسم  ع

 .1القواعد العامة المعترؼ بزا في القانوف الدولي التصرؼ بطريقة تتناف  و
الدوؿ األطراؼ في النظاـ األساسي  التزاماتحيث تفترض ضرورة النظر في الع قة بيف 

بالتعاوف مر المحكمة و التزاماتزا األخرى القاسمة، مف قبيؿ تمؾ الناشسة عف معاهدات التسميـ الثناسية و 
 .2سيةفيينا لمع قات الدبموما اتفاقية

مف بيف مظاهر محاولة التوقيؼ بيف التزامات الدوؿ الواردة في نظاـ روما األساسي و التزاماتزا 
مف نظاـ روما األساسي  98الدولية بموجب قواعد القانوف الدولي، ما أقرت  الفقرة األول  مف المادة 

الدولة الموج  إليزا بنصزا عم  أن  "ال يجوز لممحكمة أف توج  طمب تقديـ أو مساعدة يقتضي مف 
الطمب أف تتصرؼ عم  نحو يتناف  مر التزاماتزا بموجب القانوف الدولي، فيما يتعمؽ بحصانات الدولة أو 
الحصانات الدبموماسية لشخص أو ممتمكات تابعة لدولة ثالثة، ما لـ تستطر المحكمة أف تحصؿ أوال عم  

   .3نة"تعاوف تمؾ الدولة الثالثة مف أجؿ التنازؿ عف الحصا
يتضح مف القراءة السطحية و األولية لزذ  الفقرة أف المحكمة ال تممؾ وسيمة مؤثرة و ناجعة في 
اإلسقاط الفعمي لمحصانة التي يتمتر بزا الرؤساء و القادة و مف ثـ جمبزـ لممحاكمة، حيث تفترض نص 

غير دولتزـ التي ينتموف إليزا المادة أع   أف يتواجد المشمولوف بالحصانة مف رؤساء و قادة عم  إقميـ 
 .4بجنسيتزـ، و تطمب المحكمة مف الدولة التي يتواجدوف فيزا تسميـ هؤالء إليزا

فإن  يجب عم  المحكمة أف تطمب أيضا مف الدولة التي يحمؿ المتزموف  98و وفقا لنص المادة  
تزا الوطنية، فإذا رفضت جنسيتزا أف تتنازؿ عف حصانة هؤالء المتزميف المعترؼ لزـ بزا حسب تشريعا

ذلؾ تصبح المحكمة عاجزة عف إجبار الدولة المتواجديف عم  إقميمزا أف تتخم  عف التزاماتزا بموجب 

                                                             
 .235الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس، المركز   1

 .61، ص  85حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة   2

الدبموماسية لممثمي الدوؿ، و نستبعد بذلؾ  ألغراض تتعمؽ بموضوع الدراسة ، سوؼ نتقيد في تحميؿ هذ  الفقرة بموضوع الحصانات  3
 مسألة حصانات الدوؿ و ممتمكاتزا في القانوف الدولي.

 .613أيمف نصر عبد العاؿ، المرجر السابؽ، ص   4
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حصانة المتزميف الممنوحة لزـ بمقتض  قوانيف الدولة التي ينتموف  احتراـاالتفاقيات الدولية المتضمنة 
 .1دوف موافقتزا مف توتر في الع قات بيف الدوؿتفاديا لما قد ينجـ عف تسميمزـ  ،إليزا بجنسيتزـ

( تصبح المحكمة الجناسية الدولية غير قادرة 98أماـ هذ  الصياغة لنص الفقرة األول  مف المادة )
عم  مباشرة اختصاصاتزا إال بعد الحصوؿ عم  موافقة الدولة المعنية )دولة جنسية المتزـ(، و هو األمر 

   .2(27مر نص المادة )الذي يثير تناقضا و تعارضا 
( استثناء خطيرا مف شأن  أف يزدـ المحاوالت الجادة لتقديـ المسؤوليف عف ارتكاب 98فمقد أوردت المادة )

الجراسـ الدولية إل  المحاكمة، فعم  الرغـ مف أف هذا النص ذكر في إطار التعاوف مر المحكمة فيما 
 ( 27أورد قيد عم  تطبيؽ المادة )ـ المساعدة، إال أن  يتعمؽ بالتنازؿ عف الحصانة و الموافقة عم  تقدي

(، إال أف 27فرغـ التأكيد عم  استبعاد فكرة الحصانة كدفر قانوني يحوؿ دوف المحاكمة بمقتض  المادة )
 .3( طرح مف جديد حؽ الدوؿ في الخروج عف ما هو مقرر بموجب نظاـ روما98نص المادة )

و الذي يرتبط بدور   ،اوف المحكمة عم  شرط التنازؿ عف الحصانةو ذلؾ مف خ ؿ تعميؽ طالبات التع
توقؼ حجـ التعاوف الذي اماتزا الدولية األخرى، عم  ذلؾ يبإرادة الدوؿ، و مدى استعدادها لموفاء بالتز 
 تتمقا  المحكمة عم  اإلرادة السياسية لمدوؿ.

الحصانة القضاسية الجزاسية  يؤدي هذا التفسير إل  نتاسج غير مقبولة، تتمثؿ في تدعيـ نظاـ
بحصانة شخصية مف إجراءات التوقيؼ و القبض، ففي حالة تواجد رسيس دولة مطموب أماـ المحكمة 

                                                             
 .106السابؽ، ص  ،إبراهيـ سيد أحمد، المرجر  1

 .409أيمف سيد محمد مصطف ، المرجر السابؽ، ص   2

 .346- 345 .ص، المرجر السابؽ، صأشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات  3
( لبعض الحاالت الخاصة بسبب أف صياغتزا جاءت عامة فمـ تفرؽ 98و قد يتعقد هذا اإلشكاؿ أكثر في ظؿ عدـ تناوؿ المادة ) -

 بيف حالة مزدوجي الجنسية و غيرهـ، كما لـ يعالج النظاـ األساسي حالة عديمي الجنسية و ال جسيف.
 .410يـ، المرجر السابؽ، ص أحمد ثابت عبد الرح -

فبالنسبة لحالة مزدوجي الجنسية، أي مف يحمؿ جنسية دولة تمنح  حصانة معينة و يتواجد عم  إقميـ دولة أخرى يحمؿ جنسيتزا دوف 
 ي يقيـ الشخص عم  إقميمزا الحصوؿأف تمنح  أي حصانة، ففي هذ  الحالة يتعيف عم  المحكمة قبؿ توجي  الطمب إل  الدولة الت

 عم  تعاوف الدولة التي تمنح  الحصانة.
 .617-615 .صأيمف نصر عبد العاؿ، المرجر السابؽ، ص -

و في حالة عديمي الجنسية فإف هذا األخير ال يتمتر بأي حماية دولية مت  ارتكب إحدى الجراسـ الداخمة في اختصاص المحكمة 
ف اتفاقية األمـ المتحدة الخاصة بوضر األشخاص عديمي الجنسية لعاـ /أ( م2،  1/3الجناسية الدولية و ذلؾ استنادا لنص المادة )

1945. 
 .298 – 297 .صخالد محمد إبراهيـ صالح، المرجر السابؽ، ص -
و فيما يتعمؽ بوضر ال جئ فإن  تزوؿ عن  أية حصانة أو امتياز يمكف أف يتمتر بزما ال جئ بموجب المعاهدات الدولية أو  -

و ذلؾ مت  اقترؼ إحدى الجراسـ الداخمة في نطاؽ اختصاص المحكمة الجناسية الدولية  و هذا المعن  أكدت  المادة  القوانيف الوطنية،
 .1951األول  مف اتفاقية األمـ المتحدة الخاصة بوضر ال جسيف لعاـ 

 .   499، 498نج ء محمد عصر، المرجر السابؽ، ص  -
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الجناسية الدولية فوؽ إقميـ دولة أجنبية، فإف المحكمة ال يمكنزا أف توج  إل  هذ  الدولة طمب توقيف  أو 
و هذا األمر ال يتسؽ مر الغاية  ف حصانت  القضاسية،تنازؿ دولت  ع تقديم ، إال إذا تحصمت مسبقا عم 

المنشودة مف وراء إنشاء المحكمة الجناسية الدولية، و المتمثمة في محاربة إف ت كبار المجرميف الدولييف 
 .1جراسـ دولية ارتكابو كذلؾ منر  ،مف المسؤولية الجناسية الدولية

بمثابة تشرير قانوني إلقصاء المحكمة عف تأدية دورها  98و لعؿ هذا ما دفر بالبعض إل  اعتبار المادة
 .2القاسـ أص  عم  مساءلة األفراد جناسيا، وفي مقدمتزـ الرؤساء و القادة

عم  ذلؾ فإف ما تضمن  النظاـ األساسي مف سبؿ لمتعاوف الجزاسي الدولي ال توفر في الوقت 
خاصة في حالة تعمؽ األمر برؤساء الدوؿ الذيف يمكف  ،قدر األكبر مف إمكانية تأميف العدالةالحاضر ال

في ظؿ العقبات التي تقؼ أماـ إمكانية تأميف إحضارهـ أماـ  ،لزـ االحتماء و التستر وراء حصانتزـ
ة أكيدة المحكمة الجناسية الدولية، مما يشكؿ قصورا في النظاـ األساسي سوؼ يؤدي إل  ضياع فرص

 .3ألجؿ تحقيؽ العدالة
ألجؿ تجاوز العقبات التي تحوؿ دوف التزاـ الدوؿ بتنفيذ طمبات التعاوف الصادرة عف المحكمة 

 27ح  لمتخمص مف التناقض الموجود بيف المادتيف  « Antoine Buchet »الجناسية الدولية اقترح الفقي  
ي في نظر  إل  جعؿ الدولة ممزمة برفر ، و ذلؾ عف طريؽ دمجزما في نص واحد، مما يؤد98و 

     حصانة رسيسزا و تسميم ، بينما إذا وجد هذا الرسيس عم  أرض أجنبية فإن  سيظؿ متمتعا بالحصانة
 .4و بالتالي ال يتـ تسميم 

( بطريقة 98كما حاوؿ بعض الفق  تحميؿ ااثار القانونية المترتبة عم  الفقرة األول  مف المادة )
ث اهتـ هذا الرأي أكثر بتفسير مضموف عبارة "دولة ثالثة" بشكؿ يحد مف نطاؽ األثر القانوني مغايرة، حي

عم  ذلؾ تمتـز الدوؿ األطراؼ  ،5فقط االتفاقيةلمقيد الوارد في هذ  المادة عم  الدوؿ غير األطراؼ في 
 .6بالتنازؿ الفوري عف الحصانة الممنوحة ألي مف مواطنيزا عندما يكوف مطموبا لدى المحكمة

                                                             
في الدولة عف مة دورا وقاسيا مزما يساهـ في تراجر المسؤوليف المدنييف و العسكرييف بما أن  كاف مف المنتظر أف تمعب المحك  1

غير أف هذ  الوظيفية الوقاسية لممحكمة ال يمكف أف تتحقؽ نظرا لمثؿ هذ  القيود الواردة عم  سمطات المحكمة في  ارتكاب جراسـ دولية،
 توجي  طمبات التعاوف و المساعدة القضاسية إل  الدوؿ.

 .238، ص 3صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، الزامش  -

 .187محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   2

 .12نبيؿ لي ، المرجر السابؽ، ص   3

 .199سوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص   4

 .241رسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص صاـ إلياس، المركز الجزاسي ل  5
 .175أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص 

 .294خالد محمد إبراهيـ صالح ، المرجر السابؽ، ص   6
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فالوضر إذف يطرح بصورة مختمفة أماـ المحكمة الجناسية الدولية، إذ أف قبوؿ الدوؿ الختصاص 
و لذلؾ فإن  في حالة إخضاع أحد رعايا  هذ  المحكمة يعد بمثابة تنازؿ عف الحصانة القضاسية لممثميزا،

فمف يكوف لزذا الشخص التمسؾ بالحصانات التي قد يحتج بزا قبؿ  ،دولة طرؼ لطمب مف جانب المحكمة
 انتزكتو إذا قامت الدولة الموج  إليزا الطمب بتسميم  إل  المحكمة فإنزا ال تكوف قد  ،دولة أجنبية

يوجد مف الناحية القانونية ما يبرر هذا القيد عم  طمبات التعاوف  عم  ذلؾ فإن  ال ،1التزاماتزا الدولية
 الصادرة عف المحكمة الجناسية الدولية إل  الدوؿ األطراؼ.

كما أن  مف المفروض أف هذا القيد ال يرتب أي آثار قانونية عندما يكوف مجمس األمف هو مصدر إخطار 
حيات المخولة ل  بموجب الفصؿ السابر مف ميثاؽ المحكمة الجناسية الدولية، و ذلؾ بناء عم  الص 

 األمـ المتحدة.
فإن  يجوز لممحكمة  ،2لمبدأ األثر النافرباعتماد قراءة تحميمية لنص الفقرة السابقة الذكر وفقا 

الجناسية الدولية أف توج  طمب توقيؼ أو تقديـ أي ممثؿ دبموماسي مزما كاف مركز  في جزاز الدولة إل  
ت ، و ذلؾ عم  الرغـ مف رفض دولت  طمب التنازؿ عف حصانت  القضاسية، بعد أف بادر دولة أجنبية

و التي تدؿ  نص الفقرة الثانية مف ذات المادة،و يستند هذا التفسير إل   المحكمة مسبقا بدعوتزا إل  ذلؾ،
إليزا الطمب أف  عم  أف المحكمة الجناسية الدولية ال يسعزا أف توج  طمب تقديـ يتطمب مف الدولة الموج 

تتصرؼ بشكؿ يتناف  و الحصانات المقررة في القانوف الدولي، إال عندما تكوف قد فشمت في الحصوؿ 
 .3أوال عم  تعاوف دولة الممثؿ الدبموماسي

إال أن  ال ، 98إذ أن  يخدـ التطبيؽ الفعمي لنص المادة  ،رغـ أف هذا التفسير مقبوؿ إل  حد ما
شرط التنازؿ عف الحصانة في مجاؿ تنفيذ  استبعاد  كمرجعية قانونية ألجؿ يمكف األخذ ب  و اعتماد

اسية و قواعد اإلثبات ال يمكف أف ذلؾ ألف القواعد اإلجر  درة عف المحكمة الجناسية الدولية،الطمبات الصا
خاصة و أف الدوؿ لـ تبدي أي  ،نبنيزا عم  القياس أو التفسير، بؿ يجب أف تكوف لزا داللة قاطعة

استعداد مف أجؿ التراجر عف نظاـ الحصانات و االمتيازات المقررة حسب المقتضيات الدستورية، و أف 
هذ  األخيرة ستظؿ قاسمة عم  غرار باقي المبادئ األساسية في النظاـ القانوني الداخمي، و تأكيد ذلؾ 

االلتزامات  احتراـو التي وضعت قيد آخر ناشئ عف  ،ادةجاء فيما نصت عمي  الفقرة الثانية مف ذات الم
بشكؿ يحوؿ دوف إمكانية تنفيذ طمبات التعاوف الصادرة عف المحكمة الجناسية  ،الدولية األخرى لمدوؿ

 الدولية.

                                                             
 .363- 362أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص   1

   ، و المتعمقة بطرؽ تفسير المعاهدات كما يمي 1969مف اتفاقية فينا حوؿ المعاهدات لسنة  31و ذلؾ وفقا لما قضت ب  المادة   2
تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقا لممعاني العادية التي ينبغي إعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياؽ الوارد في  و في ضوء المعاهدة  "

 .187ص  ،1، الزامش محمد سمصار ، المرجر السابؽ. و غرضزا"

 .239صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص   3
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دولية أخرى التزامات  احترامتقييد طمبات التعاون الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشرط  -9
 لمدول

عم  نص دولي اتفاقي قد يكوف تعاوف الدولة مر المحكمة الجناسية الدولية متوقفا عم  شرط بناء 
الحصوؿ مسبقا عم  موافقة الدولة التي ينتمي إليزا الشخص المطموب تقديم ، و في هذ  الحالة ال يجوز 

ال بعد أف تحصؿ عم  لممحكمة الجناسية الدولية أف توج  طمب تقديـ إل  الدولة المرتبطة بزذا االلتزاـ، إ
 .1موافقة الدولة عم  تقديـ رعاياها

عم  أن  "ال يجوز لممحكمة أف تقدـ طمب تقديـ  98في هذا المعن  تنص الفقرة الثانية مف المادة 
دولية  اتفاقياتبموجب  التزاماتزايتطمب مف الدولة الموج  إليزا الطمب أف تتصرؼ عم  نحو ال يتفؽ مر 

تقضي موافقة الدولة المرسمة كشرط لتقديـ شخص تابر لتؾ الدولة، ما لـ يكف بوسر المحكمة أف تحصؿ 
 أوال عم  تعاوف الدولة المرسمة إلعطاء موافقتزا عم  التقديـ".

مف النظاـ األساسي الحصانة القضاسية لألفراد الذيف تسع  المحكمة إل   98ال تمنح المادة و   
شر دولة مف الدوؿ في وضر عم  عاتؽ المحكمة التزاما بعدـ ح ضاسيا، و مر ذلؾ فإنزا تضرم حقتزـ ق

مف نظاـ روما األساسي  27مف المادة  1فإذا كانت الفقرة التزاما دوليا متعمقا بالحصانة،  يجعمزا تنتزؾ
ر قاعدة تعاهدية تض 98تعكس فيما يبدو القانوف العرفي بشأف الموضوع، فإف الفقرة الثانية مف المادة 

 .أساسا
هذا الوضر ينشأ عندما يكوف الشخص أو القوات التابعة لمدولة الثالثة موجوديف عم  إقميـ الدولة 

الموج  إليزا الطمب، فإذا كانت الدولة الثالثة طرفا في النظاـ األساسي فإن  ال يحؽ لزا أف تضر قيود 
ها أي الدولة الثالثة إل  المحكمة حيث أف كؿ منزما قد عم  قدرة الدولة الموج  إليزا الطمب بتقديـ رعايا

المحكمة عم  رعايا ، أما إذا كانت الدولة الثالثة غير طرؼ ف  بد مف حصوؿ  اختصاصقبؿ بممارسة 
 .2المحكمة عم  موافقة هذ  الدولة كشرط لتقديـ الشخص التابر لزا لممحكمة

نظاـ روما األساسي عم  االتفاقيات القاسمة  يتعمؽ بمعالجة مسألة أثر 98/2فالقصد مف المادة 
بيف االلتزامات القاسمة بموجب  –و ليس األكيد  –بشأف وضر القوات مف ما يعني معالجة التنازع الممكف 

اتفاقيات وضر القوات و تمؾ التي تترتب عم  نظاـ روما األساسي، حيث كانت الفكرة مف وراء نص 
مفعوؿ ني الذي يمكف أف يبرز بسبب اتفاقيات وضر القوات السارية الهي حؿ التنازع القانو  98/2المادة 

لـ يقصد بزذ  المادة خمؽ حافز ألف تقـو الدوؿ األطراؼ )مستقب ( بعقد  فعميا، و عم  عكس ذلؾ،
 .3اتفاقيات لوضر القوات ترق  إل  مرتبة العقبة في وج  تنفيذ طمبات التعاوف التي تصدرها المحكمة

                                                             
 .63- 62 .ص، ص85حصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضاسية الجناسية األجنبية، المرجر السابؽ، الفقرة   1

 .363عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص  أحمد ثابت  2

 .788محمد ص ح أبو رجب ، المرجر السابؽ، ص   3
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برزت ضرورة التمييز إذا مف جزة أول  بيف التسميـ باعتبار  آلية مف آليات التعاوف في هذا الشأف 
القضاسي المتبادؿ بيف الدوؿ عم  بمعاهدات أو اتفاقيات دولية و أحكاـ التشرير الوطني، و بيف التقديـ 

لدولية، في إحالة مف جزة ثانية باعتبار  وسيمة قانونية مف أجؿ التعاوف بيف الدوؿ و المحكمة الجناسية ا
و ذلؾ ألجؿ استبعاد أي إشكاالت  ،1شخص مطموب أمامزا ، عم  بأحكاـ النظاـ األساسي لممحكمة

الداخمية متعمقة بقاعدة حظر تسميـ  متعمقة بتنفيذ قد تكوف ناشسة عف مبادئ مكرسة في األنظمة القانونية
 .  نفيذ التزامات دوليةراء يتعمؽ بتمف خ ؿ جعؿ "التقديـ" إل  المحكمة إج الرعايا

ف  تدخؿ أحكاـ التعاوف القضاسي في إطار المحكمة الجناسية الدولية أص  في أي تنازع مر قاعدة خطر 
تسميـ الرعايا التي تبق  سارية فيما بيف الدوؿ، عم  ذلؾ ال يمكف التمسؾ بنص دستوري مف أجؿ التنصؿ 

بؿ هي محكمة فوؽ وطنية وجودها  ،ليست محكمة أجنبية مف االلتزامات الدولية بما أف المحكمة الجناسية
مرتبط بإرادة الدوؿ األعضاء في تعزيز حقوؽ اإلنساف و وضر حد لإلف ت مف العقاب، بناء عمي  تـ 

 .2إقرار مسألة التقديـ في الجراسـ المنصوص عميزا في النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية
أنزا أعطت األولوية ل تفاقيات الثناسية باالتساؽ مر  ،98ة مف المادة يبدو مف صياغة الفقرة الثاني

الزدؼ العاـ مف نظاـ روما األساسي بوضر حد لإلف ت مف العقاب مف خ ؿ مبدأ التكامؿ و قانوف 
المعاهدات ، فبمقتض  المبادئ األساسية لمقانوف الدولي، لـ يكف بإمكاف نظاـ روما األساسي ال حؽ أف 

زامات القاسمة السابقة عمي  لمدوؿ األطراؼ إزاء الدوؿ غير األطراؼ بموجب يبطؿ في حد ذات  االلت
  .3اتفاقيات أخرى

  عم  ذلؾ فإف هذ  المادة تتحدث عف االتفاقيات السابقة، و التي التزمت بزا الدوؿ قبؿ توقيعزا 
لتوفير الحصانات أو تصديقزا عم  النظاـ األساسي، و ال يقصد بزا اتفاقيات ال حقة يمكف الدخوؿ فيزا 

                                                             
زالت شبزة وجود تعارض بيف قاعدة حظر التسميـ و التي أ ،مف النظاـ األساسي 102و لقد ورد هذا التمييز في نص المادة   1

 زا.، و طمبات المحكمة الجناسية الدولية بتقديـ المتزميف أمامالدستورية
  بزذا النظاـ التقديـ" نقؿ دولة ما شخصا إل  المحكمة عم يعني " -ألغراض هذا النظاـ األساسي: أ و التي تنص عم  أن  "

 .يعني "التسميـ" نقؿ دولة ما شخصا إل  دولة  أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشرير وطني" –ب  األساسي،
 .صسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، صراجر في ذلؾ : صاـ إلياس، المركز الجزا -

225 – 228 . 

ر التسميـ الدستورية و طمبات عم  انعداـ التعارض بيف قاعدة حظ ضمف هذا النزج اتجزت غالبية المحاكـ الدستورية إل  التأكيد  2
 ، أوكرانيا ما قررت  المحاكـ الداخمية في كؿ مف كوستاريكا ، اإلكوادور اؿ ذلؾكمة الجناسية الدولية، و مثالتقديـ الصادرة عف المح

 و ذلؾ بمقتض  القرارات الخاصة الصادرة عنزا. ،هندوراس، كغواتيماال
و التي استبعدت مسبقا وجود هذا التعارض لصالح طمبات ، و كذلؾ األمر بالنسبة لكؿ مف فرنسا و بمجيكا و لكسمبورغ و إسبانيا 

 لتقديـ الصادرة عف المحكمة الجناسية الدولية.ا
 . 14- 13 .صعبد العزيز النويضي، المرجر السابؽ ، ص –راجر في ذلؾ : عمر بندورو 

 .789محمد ص ح أبو رجب ، المرجر السابؽ، ص   3



339 
 

لمواطني الدوؿ التي تعقدها، و هذا هو التفسير الذي اعتمدت  الواليات المتحدة األمريكية، و الذي عم  
 .1أساس  اتجزت إل  إبراـ اتفاقيات ثناسية مر دوؿ أخرى لكي تضمف الحصانة لمواطنيزا
اسية الدولية شك  نحيث نجحت الواليات المتحدة األمريكية في إعطاء معارضتزا لممحكمة الج

، و ذلؾ عف طريؽ إبراـ اتفاقيات التحصيف الثناسية )اتفاقيات اإلف ت مف العقاب( مر 2قانونيا دوليا
و التي تتضمف التزامات متبادلة تتمثؿ في امتناع كؿ دولة طرؼ عف تسميـ أو تقديـ  ،مجموعة مف الدوؿ

 .3كافية لمقاضاة مثؿ هؤالء األشخاص حت  و لو توافرت أدلة ،المتزميف بارتكاب جراسـ دولية
تشكؿ هذ  االتفاقيات حاجز جدي يمنر تعاوف الدوؿ مر المحكمة الجناسية الدولية في مجاؿ 

ممارستزا الختصاصاتزا القضاسية، كما تمثؿ سببا إضافيا لحصانة مرتكبي الجراسـ الدولية الخطيرة مف 
لزـ ألجؿ البقاء في منأى عف المتابعة أماـ المحكمة  المسؤولية الجناسية الدولية، حيث أنزا تعد ضمانة

   .4الجناسية الدولية
في هذا الشأف تبرز أهمية التصدي التفاقيات اإلف ت مف العقاب، كونزا تكرس شك  جديد 

 األمر الذي يتناف  مر الزدؼ األساسي لنظاـ روما و المتمثؿ في تحقيؽ الردع الدولي الجناسي.  ،لمحصانة

                                                             
، و هو األمر الذي 2009( دولة في العالـ منزا العراؽ بموجب االتفاقية األمنية التي وقعت عاـ 40حصؿ مر أكثر مف ) كما  1

 و هي قاعدة التفسير بحسف نية. ،يتعارض مر القاعدة األساسية لتفسير المعاهدات
 . 101 – 100 .صعادؿ حمزة عثماف، المرجر السابؽ، ص -
 .االتفاقيات الثناسية مر تيمور الشرقية و إسراسيؿ، و رومانيا و طاجيكستاف و قد وقعت فع  مثؿ هذ  -
 . 480أمجد أنور، المرجر السابؽ، ص  -

اإلسراسيمية تجا  المحكمة الجناسية الدولية هي استمرار لمسياسة االنتقاسية في  –بشكؿ يتضح مف خ ل  أف السياسة األمريكية   2
 ولي.التعامؿ مر قواعد القانوف الد

 .174بارعة القدسي، المرجر السابؽ، ص  -

 .198قاسـ محجوبة، المرجر السابؽ، ص   3
و ذهبت الواليات المتحدة في موقفزا هذا أبعد مف ذلؾ حيث مارست ضغط شديدا عم  الدوؿ لتمبية طمباتزا، مزددة في حاالت عديدة 

الواليات المتحدة عف سحب المعونات العسكرية التي تقدمزا إل   أعمنت 2003ففي جويمية المعونة العسكرية أو االقتصادية، بسحب 
ـ أعمنت  2004دولة عضو نظاـ روما األساسي بسبب رفضزا التوقير عم  اتفاقيات الحصانة مف العقاب، و في ديسمبر  35

 تفاقيات.الواليات المتحدة سحبزا المعونات االقتصادية عف الدوؿ التي أصرت عم  رفضزا التوقير عم  هذ  اال
 .116 – 115 .صعبد العزيز بف محمد الصغير، المرجر السابؽ، ص -

بأف الزدؼ مف إبراـ هذ  االتفاقيات الدولية الثناسية و المتمثؿ في إنقاذ رعايا  « Eric DAVID » عم  نقيض ذلؾ يرى األستاذ   4
الدولة مف اختصاص المحكمة الجناسية الدولية، ال يتعارض بالضرورة مر النظاـ األساسي لممحكمة باعتبارها تمارس اختصاصزا 

 بعة بكؿ نزاهة و استق لية.المتاقضاسيا تكميميا، و ذلؾ بشرط أف تمارس الدولة المعنية سمطتزا في 
- Eric David, La cour pénale internationale, Op- Cit, pp 444-445.  

، ص 04المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ ، الزامش رقـ  صاـ إلياس، -
248. 
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يبق  التنازؿ عف الحصانة الطريؽ المرضي قانونا كون  يؤدي إل  ممارسة االختصاص  عم  ذلؾ
صدور الحكـ ضد الشخص المتمتر بالحصانة حت  و لو تعمؽ  احتماؿمما قد يتحقؽ مع   ،القضاسي

 األمر برسيس دولة.
ال يتوقؼ مما سبؽ عرض  يتضح لنا بأف إسزاـ الدوؿ في تحقيؽ العدالة الدولية يجب أف  انط قا

فقط عم  انضمامزا لمنظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، بؿ البد أيضا مف إرساء أسس و قواعد 
مف خ ؿ السماح بإجراء  ،التعاوف القضاسي في مجاؿ الجزاسي بيف الدوؿ و مر المحكمة الجناسية الدولية

 تزميف و تقديمزـ إل  المحكمة.      الم و تسزيؿ إلقاء القبض عم  ،و التنازؿ عف الحصانة ،التحقيقات
و تبق  هذ  المعادلة صعبة التحقيؽ طالما أنزا تتعمؽ بصورة مباشرة بإرادة الدوؿ، و التي سيكوف لزا 

 التأثير البارز عم  النشاط القضاسي لممحكمة الجناسية الدولية.
  سؤولية الجنائية الدولية الفرع الثاني : تقييم دور المحكمة الجنائية الدولية في مجال تفعيل الم

  لرؤساء الدول
وثيؽ بيف االمتيازات و الحصانات المقررة لرؤساء الدوؿ و مبدأ المساواة السيادية  ارتباطيوجد 

 لزذ  الحصانات  االنتزاؾلؾ أضح  اإلخ ؿ أو تبعا لذ ،تدخؿ في الشؤوف الداخميةبيف الدوؿ و حرمة ال
ألجؿ ذلؾ  ،عم  سيادة الشعوب و كرامتزا، و حت  و لو كاف ذلؾ باتباع المسار القضاسي اعتداءو كأن  

جراسـ دولية تدخؿ مجمس األمف بموجب السمطات المخولة  ارتكابوألغراض تتعمؽ بمتابعة الرؤساء بسبب 
لت  و ذلؾ مف خ ؿ إحا –لكف ضمف مجاؿ ضيؽ  –ل  بمقتض  الفصؿ السابر مف ميثاؽ األمـ المتحدة 

 لبعض القضايا المتعمقة برؤساء الدوؿ إل  المحكمة الجناسية الدولية )أوال(.
 جراسـ الدولية لممساءلة الجزاسيةو بما أف الحصانة تحوؿ دوف تقديـ مف يتمتر بزا مف مرتكبي ال

بشكؿ نتج عن  قصور النشاط  ،فإف هذا الوضر سينعكس سمبا عم  مستوى فعالية الممارسة القضاسية
 اسي لممحكمة الجناسية الدولية في التصدي لمجراسـ الدولية المرتكبة مف رؤساء الدوؿ )ثانيا(.القض

 أوال : محدودية القضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجمس األمن
حت  ال تستغؿ الحصانة الممنوحة لرؤساء الدوؿ بموجب القانوف الدولي أو تمؾ المقررة حسب 

ات الدستورية كمنفذ لإلف ت مف العقاب، تدخؿ مجمس األمف عف طريؽ إحالة بعض القضايا المقتضي
إل  المحكمة الجناسية الدولية، و التي أخذت المبادرة لتصبح صاحبة دور في جمب الرؤساء المزمر 

 تورطزـ في انتزاكات حت  و لو تعمؽ األمر برؤساء دوؿ في الوظيفة.
األمف لـ يتناسب و حجـ الص حيات الممنوحة ل  و المستندة  مر ذلؾ فإف مجاؿ تدخؿ مجمس

لذلؾ فإف دور المحكمة الجناسية الدولية في متابعة رؤساء  ،لضرورة الحفاظ عم  األمف و السمـ الدولييف
الدوؿ عف جراسـ الدولية تقمص ليشمؿ حالتيف فقط، تتعمؽ األول  بمتابعة الرسيس السوداني السابؽ "عمر 

عمر ، أما الثانية فتتمثؿ في قضية المدعي العاـ ضد الرسيس الميبي السابؽ "م (1) "البشيرحسف أحمد 
 .(2) "محمد أبو منيار القدافي
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   قضية المدعي العام ضد الرئيس السوداني السابق "عمر حسن أحمد البشير" -0
الوضر في عمد مجمس األمف إل  إحالة  2005مارس  31المؤرخ في  1593بموجب القرار رقـ 

و عم  أساس هذ  اإلحالة أصبح الرسيس  ،1دارفور إل  المدع  العاـ لدى المحكمة الجناسية الدولية
بمتابعة قضاسية أماـ المحكمة  2008جويمية  14السوداني في وظيفة عمر حسف البشير مزددا منذ تاريا 

مرتكبة في إقميـ دارفور في الفترة اسية الدولية عف الجراسـ الة الدولية عم  أساس مسؤوليت  الجز الجناسي
    .20082و سنة  2003الممتدة بيف سنة 

لممحكمة الجناسية الدولية ألجؿ متابعة الرسيس  االختصاصتجسيد لمع قة التكاممية ينعقد 
السوداني عف الجراسـ الدولية المرتكبة في إقميـ دارفور بعد التأكد مف أف الجزات القضاسية الوطنية 

مف السياسية الرامية إل   حيث ثبت بأف الجزود الوطنية تشكؿ جزءا،السودانية غير راغبة في المتابعة 
الدولي عف وجزة  االهتماـو تحويؿ  ،وفير حصانة لمسؤوليف مف أعم  المراتبو ت ،عم  الجراسـالتستر 

  .3تحقيؽ العدالة
اسية الدولية لمرسيس ة فرصة تطبيؽ مبدأ المسؤولية الجز عم  ذلؾ فقد أتيح لممحكمة الجناسية الدولي
الداسرة التمزيدية  تقدـ المدع  العاـ مف 2008جويمية  14مف خ ؿ توجي  االتزاـ لمرسيس السوداني، ففي 

و ذلؾ اعتقادا من  بأف الرسيس السوداني  ،4بطمب إصدار أمر بالقبض عم  الرسيس السوداني عمر البشير

                                                             
عندما اشتعمت المواجزات المسمحة بيف حركات محمية  2003دارفور قد تفجر منذ جدير بالذكر هنا اإلشارة إل  أف نزاع في   1

         و الجيش الحكومي  ،و متمثمة في جيش تحرير السوداف و حركة العدؿ و المساواة مف جزة ،معارضة لمنظاـ السياسي القاسـ
القبمية اإلثنية المتشابكة لممنطقة تعرض المدنيوف إل  أبشر و الميمشيات "الجنجويد"  المساندة ل  مف جزة أخرى ، و نتيجة الطبيعة 

 الجراسـ خطورة مف قتؿ و اغتصاب و غيرها مف قبيؿ االنتزاكات الجسيمة لقانوف الدولي اإلنساني بشكؿ يزدد السمـ و األمف الدولييف.
اء الوطني ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية لؤي محمد حسيف النايؼ، الع قة التكاممية بيف المحكمة الجناسية الدولية و القض -

 .541، ص 2011، العدد الثالث ، سوريا،  27و القانونية ، المجمد 
بتشكيؿ لجنة  1564و عم  اثر تردي األوضاع في المنطقة قاـ مجمس األمف بتكميؼ األميف العاـ لألمـ المتحدة بموجب القرار 

اعية في اإلقميـ ، حيث أكدت المجنة أف المنطقة تشزد انتزاكات خطيرة تتمثؿ في جراسـ ضد لتقص  الحقاسؽ حوؿ مزاعـ اإلبادة الجم
 اإلنسانية و جراسـ الحرب.

  إل  المحكمة الجناسية الدولية 2002جويمية  1أصدر مجمس األمف قرار بإحالة الوضر في دارفور منذ  2005مارس  31و بتاريا 
 ف نوعزا منذ دخوؿ نظاـ روما األساسي حيز النفاذ.و يشكؿ هذا القرار السابقة األول  م

 . 319- 317 .صهشاـ قواسمية، المرجر السابؽ، ص -

 .243، ص 5صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، الزامش رقـ   2

قضاسية عديدة، لـ تقدـ حكومة السوداف عم  اتخاذ أية إجراءات قضاسية تتصؿ  فبعد ما يزيد عم  سبر سنوات مف إرساء آليات  3
 بالجراسـ التي تقر تحت اختصاص المحكمة الجناسية الدولية ، األمر الذي يبرهف عم  انعداـ اإلجراءات الوطنية.

األمف التابر لألمـ المتحدة عم  بقرار  راجر في ذلؾ : التقرير الخامس عشر لممدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية إل  مجمس  -
 . 6 - 4(، مكتب المدعي العاـ ، المحكمة الجناسية الدولية، ص  2005) 1593مجمس األمف رقـ 

 .10نبيؿ لي ، المرجر السابؽ،   4
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و عف  ،و الفور، المساليت، مسؤوؿ مسؤولية شخصية عف جراسـ اإلبادة الجماعية ضد  قباسؿ الزغاوة 
 .1جراسـ ضد اإلنسانية و جراسـ حرب

فمقد أكد المدعي العاـ أف كؿ التقارير جاءت بأدلة كافية لتوجي  االتزاـ ضد عمر البشير فأصدر 
التي ال تعتد بالصفة  27، و في ذلؾ تطبيقا لممادة مف نظاـ المحكمة 58إل  المادة  استنادامذكرة اعتقاؿ 

با يمنر المحكمة مف ممارستزا الرسمية لممسؤوليف، كما أف القواعد اإلجراسية المرتبطة بالحصانة ليست سب
 .2مف النظاـ 28فض  عف تطبيؽ المادة  ،الختصاصاتزا

حالي ال يعفي  مف  حيث أكدت الداسرة التمزيدية أف منصب "عمر البشير" الرسمي كرسيس دولة
ؾ و عم  ذل ،3أماـ المحكمة الجناسية الدولية اسية الدولية و ال يمنح  حصانة مف المقاضاةالمسؤولية الجز 

أصدرت بناء عم  األدلة و المعمومات التي أثبتت إجرام  أمرا بالقبض في حؽ الرسيس السوداني عمر 
لمذكرة االعتقاؿ الصادرة عف المدع  العاـ عم  أساس  استجابة 2009مارس  04البشير، و ذلؾ بتاريا 

ر ذلؾ أسقطت جريمة مسؤوليت  و مشاركت  غير مباشرة في ارتكاب جراسـ حرب و جراسـ ضد اإلنسانية، م
 .4اإلبادة الجماعية مف نطاؽ الجراسـ المنسوبة إل  الرسيس عمر البشير

بغرض إدراج جريمة  2009مارس  14لزذا السبب طعف المدعي العاـ في قرار المحكمة بتاريا 
أصدرت  2010جويمية  12اإلبادة ضمف قاسمة الجراسـ المنسوبة إل  الرسيس عمر البشير، بتاريا 

و ذلؾ  ،5المحكمة الجناسية الدولية أمرا ثاف بالقبض عم  الرسيس السوداني في وظيفة عمر حسف البشير
عم  أساس المادة السادسة فيما يتعمؽ بجراسـ القتؿ، و إلحاؽ الضرر الجسدي و العقمي بما في ذلؾ 

 .6االغتصاب، و كذلؾ إخضاع المشرديف داخميا لظروؼ معيشية يقصد منزا إه ؾ جماعة
يعتبر اتزاـ الرسيس السوداني و إصدار أمر بالقبض ضد  سابقة دولية، إذ ألوؿ مرة يحاوؿ جزاز 
قضاسي دولي، محاكمة رسيس دولة في منصب  دوف االعتداء بحصانت  ، و إف كانت السوابؽ الدولية في 

                                                             
 .220- 219 .صسوسف أحمد عزيزة، المرجر السابؽ، ص  1

 .202قاسـ محجوبة، المرجر السابؽ، ص   2

 .392، ص 2012الجزاسر،  ،دار الخمدونية د.ط،  هشاـ فريحة، القضاء الدولي الجناسي و حقوؽ اإلنساف،  3

 .336أشرؼ عبد العزيز مرسي الزيات، المرجر السابؽ، ص   4
  في.و الرسيس اليوغس "،تشارلز تاريمور"و يعتبر عمر البشير أوؿ حاكـ دولة يصدر بحق  مثؿ هذا األمر منذ رسيس لبيريا  -
 . 466السيد أبو عطية، المرجر السابؽ، ص  -

 .243، ص 5صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، الزامش رقـ   5

متحدة عم  بقرار مجمس األمف رقـ التقرير الخامس عشر لممدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية إل  مجمس األمف التابر لألمـ ال  6
 .3ص ،( 2005) 1593

و تسببت في اضطزاد  ،ألؼ شخص 35حيث اتزـ الرسيس السوداني عمر البشير بتدبير حممة إبادة جماعية في دارفور أودت بحياة 
 مميوف الجئ  2.5
 .466، ص السيد أبو عطية ، المرجر نفس  -
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محاكمة رسيس يرى البعض بأف أي محاولة لسياؽ ذات  و في  ،1هذا الشأف إل  م حقة رؤساء سابقيف
 .2ألف الرسيس هو رمز مف رموز الدولة ،دولة في منصب  هو بمثابة عدواف عم  سيادة الدولة

ردا عم  ذلؾ استندت الداسرة التمزيدية في تبريرها إلصدار أمر القبض في حؽ عمر البشير إل  
فعميا و قانونيا( مف مارس و القاسد العاـ لمقوات المسمحة السودانية ) ،صفت  الرسمية كون  رسيس الجمزورية

، و بأف منصب  هذا أدى دورا أساسيا في تنسيؽ الوضر و تنفيذ حممة 2008جويمية  14و حت   2003
سياسييف سودانييف و قادة عسكرييف رفيعي  مسؤوليفحكومة السوداف لمكافحة التمرد بالتعاوف مر 

   أف دور  تجاوز تنسيؽ الخطة المشتركة المستوى ، األمر الذي يدؿ عم  وجود أسباب معقولة ل عتقاد ب
 .3و وضعزا و تنفيذها إل  سيطرت  عم  جمير أجززة الدولة

، لذلؾ فزو يتحمؿ بناء عمي  قررت المحكمة بأف عمر البشير كاف عم  رأس السمطة في السوداف
 .4ظاـ األساسيمف الن 28الناتج عف مرؤوسي  وفقا لممادة  االمتناعاسية عف األفعاؿ أو المسؤولية الجز 

ية ألجؿ تقديـ عمر البشير حثت المحكمة الجناسية جمير الدوؿ و المنظمات الدولية و اإلقميمو 
و دعا مجمس األمف أيضا الحكومة السودانية و االتحاد اإلفريقي إل   ،5عم  التعاوف التاـ مر المحكمة

، بما في ذلؾ إمكانية تنفيذ إجراءات  مناقشة الترتيبات العممية التي تيسر عمؿ المدعي العاـ و المحكمة
 .6قانونية في المنطقة

                                                             
 .159، ص ود خضور ، المرجر السابؽمحمد رياض محم  1

 .323هشاـ قواسمية، المرجر السابؽ ، ص   2
أكد خبراء مصريوف في القانوف الدولي عم  أف حصانة رؤساء الدوؿ تعد مف ثوابت القانوف الدولي التي ال يمكف تجاوزها بتوجي  

أف مدعي العاـ فشؿ في كؿ اتزامات مباشرة لرسيس الجمزورية أو محاكمت  ماداـ في سدة الرساسة و يمارس سمطات  الدستورية، و 
 دفوع  لتجاوز هذا األمر، و أف استزداؼ رسيس الجمزورية البشير هو استزداؼ سياسي و ليس قانونيا.

 . 221سوسف أحمد عزيزة ، المرجر السابؽ ، ص 

 .249 – 248 .صكفاح مشعاف العنزي، المرجر السابؽ، ص  3

 .573أيمف سيد محمد مصطف  ، المرجر السابؽ، ص   4

 .291أحمد ثابت عبد الرحيـ ، المرجر السابؽ، ص   5
مر ذلؾ تحدى عمر البشير قرار المحكمة و قاـ بعدة زيارات رسمية إل  دوؿ أجنبية صديقة و غير طرؼ في نظاـ روما بداية بميبيا 

 .2009مارس  31- 30مي ثـ اريتريا و مصر، كما حضر شخصيا قمة جامعة الدوؿ العربية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة يو 
 .244 – 243 .صصاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، ص -

      و بالمثؿ كاف موقؼ الدوؿ ضد طمبات التعاوف صادرة عف المحكمة، و في هذا الشأف أصدرت الداسرة التمزيدية األول  يومي
عم  التولي النتاسج التي توصمت إليزا، و التي تفيد بعدـ تعاوف كؿ مف جمزورية م وي و جمزورية تشاد  2010ديسمبر  13 – 12

 إلخ لزما بالتزاماتزما بموجب نظاـ روما األساسي فيما يتعمؽ بالقبض عم  الرسيس عمر البشير و تقديم .
لدولية إل  مجمس األمف التابر لألمـ المتحدة عم  بقرار مجمس األمف رقـ التقرير الخامس عشر لممدعي العاـ لممحكمة الجناسية ا -

 .3( ، ص 2005) 1593

 .542 – 541 .صلؤى محمد حسيف النايؼ، المرجر السابؽ، ص  6
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ما ي حظ عم  مذكرة التوقيؼ التي تقدـ بزا المدع  العاـ لممحكمة أف االتزامات الموجزة كانت 
و ركزت بالذات عم  عمر البشير، و لـ ترد فيزا أي التزامات ضد أطراؼ  ،كمزا ضد الحكومة السودانية

ألمر  االسودانية التي تـ إنشاؤها تنفيذالنزاع األخرى في دارفور، رغـ أف تقرير لجنة تقصي الحقاسؽ 
الرسيس السوداني الذي توصمت في  المجنة إل  وجود انتزاكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف شممت واليات 

بشكؿ أدى إل  معاناة إنسانية  ،لث ثة شارؾ في ارتكابزا كؿ أطراؼ النزاع بدرجات متفاوتةدارفور ا
 .1ألهالي دارفور

بشأف  اختصاصزاو اعتبرت أف  ،في مواجزة ذلؾ رفضت الحكومة السودانية قرارات المحكمة
ؼ ضغط لتغيير النظاـ إذ يعتبر تدخ  في شؤونزا الداخمية بزد ،عد بمثابة انتزاؾ لسيادة الدولةدارفور ت

خاصة و أف السوداف لـ تصادؽ أص  عف نظاـ روما  ،2السياسي االستقراربالدولة ألجؿ زعزعة 
األساسي، و بالتالي فإف المحكمة تنتزؾ قواعد االستق ؿ القضاء وطنيا و دوليا نتيجة لفرض إرادتزا 

اعد األمرة مف القانوف الدولي التي السياسية، و التي جعمت مف الفصؿ السابر مدخ  إل  انتزاؾ القو 
  .3تحكـ االتفاقيات و المعاهدات الدولية

و عمي  فقد قررت السوداف عدـ التعاوف مر المحكمة سواء في مرحمة التحقيقات أو المحاكمة، 
رسيس عم  ذلؾ يبدو مبدسيا أن  ال يمكف تنفيذ مذكرة القبض التي أصدرتزا المحكمة الجناسية الدولية ضد ال

ففي ظؿ عدـ تمتر المحكمة بسمطة مستقمة العتقاؿ األشخاص فإف مسألة لسوداني "عمر حسف البشير"، ا
      مثوؿ الرسيس البشير أماـ المحكمة رهف بأحد احتماليف : فإما أف يقـو بالمثوؿ طوعيا أماـ المحكمة 

حق ، و بما أف الرسيس أو أف تتول  إحدى الدوؿ تنفيذ أمر القبض الصادر في  –و هو أمر مستبعد  –
  .4يتمتر بالحصانة وفقا لقواعد القانوف الدولي فإف بمقدور الدوؿ األخرى رفض اعتقال  و تقديم  لممحكمة

  قضية المدعي العام ضد الرئيس الميبي السابق "معمر محمد أبو منيار القدافي" -9
الجناسية الدولية، حت  قاـ مجمس لة الرسيس السوداني أماـ المحكمة لـ يكد الجدؿ يزدأ حوؿ مساء

 15أحاؿ مف خ ل  الوضر الساسد في ليبيا منذ  1970األمف الدولي بإصدار قرار بإجماع تحت رقـ 
القرار حيث أكد مجمس األمف مف خ ؿ هذا  ،5إل  المدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية 2011فيفري 

أعماؿ العنؼ ضد المدنييف العزؿ و االنتزاكات يف عف جراسـ القتؿ و عم  ضرورة محاسبة المسؤول
الممنزجة و الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، كما قرر أف تتخذ الدوؿ األعضاء التدابير ال زمة لمنر قاسد الثورة 

                                                             
 .203قاسـ محجوبة ، المرجر السابؽ، ص   1

 .84ط  أحمد حاج ط  ، المرجر السابؽ، ص  –أمؿ يازجي  –رضواف العمار   2

 .102عادؿ حمزة عثماف ، المرجر السابؽ، ص   3
 و المتعمقة بمبدأ األثر النسبي لحجية المعاهدة حيث يقتصر أثرها الممـز عم  الدوؿ األطراؼ 

 .161 – 160 .صمحمد رياض محمود خضور، المرجر السابؽ، ص  4

 (2011) 1970ة عم  بقرار المجمس تابر لألمـ المتحدالتقرير الثامف لممدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية إل  مجمس األمف ال  5
 .01 ، ص2011فيفري  26، الصادر بتاريا مكتب المدعي العاـ ، المحكمة الجناسية الدولية
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الميبية و القاسد األعم  لمقوات المسمحة "معمر القدافي" و أفراد مف عاسمت  و وزراء و مسؤوليف في األجززة 
    قة طزـ باألخص في عممية تجنيد المرتز كرية مف دخوؿ أراضيزا أو عبورها، بسبب تور األمنية و العس

  .1و قمر المظاهرات الشعبية
و ذلؾ عم  اعتبار أف الزجمات الممنزجة الواسعة النطاؽ التي شنت في ليبيا ضد السكاف 

مف الدولييف، و من  سوؼ المدنييف العزؿ يمكف أف ترق  إل  جراسـ ضد اإلنسانية مما يزدد السمـ و األ
 03بالنظر فيزا لممحكمة الجناسية الدولية، و عم  هذا األساس أعمف المدعي العاـ في  االختصاصينعقد 
  .2عف فتح التحقيؽ في ليبيا 2011مارس 

توصمت الداسرة التمزيدية بعد إجراء التحقيقات حوؿ الوضر في ليبيا إل  تبيف ضموع قوات األمف 
فيذ هجمات في جمير أنحاء ليبيا، عم  األخص في بنغازي و مصرات  و طرابمس، حيث الميبية في تن

استزدفت هذ  الزجمات السكاف المدنييف المشاركيف في المظاهرات المناوسة لنظاـ معمر القدافي أو الذيف 
اؽ اعتبروا بأنزـ منشقيف، كما كاف مف واضح أف القوات األمف اتبعت أسموب عمؿ منسؽ و واسر النط

تضمف تفتيش المنازؿ، و اعتقاؿ المنشقيف المزعوميف، و إط ؽ نيراف األسمحة الثقيمة الفتاكة عم  
     المدنييف الذي تجمعوا في األماكف العامة، مر المجوء إل  القناصة كما تمت االستعانة بالدعـ الجوي 

  .3و كؿ هذ  األحداث كاف يتـ التستر عميزا
ي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية بأن  قد طمب إصدار مذكرات اعتقاؿ عم  ذلؾ أفاد مكتب المدع

عف  ،في حؽ ث ثة أشخاص ل شتبا  وفقا لألدلة المقدمة بتحمؿ هؤالء القسط األكبر مف المسؤولية
  .4الزجمات التي شنت عم  المدنييف العزؿ في الشوارع و المنازؿ في بنغازي و طرابمس و أماكف أخرى

       لؾ أصدر قضاة الداسرة التمزيدية األول  مذكرات اعتقاؿ في حؽ معمر القدافي استجابة لذ
و هي  ،و سيؼ اإلس ـ القدافي و عبد اهلل السنوسي عم  خمفية ارتكاب جراسـ القتؿ العمد و االضطزاد

 .5مف النظاـ األساسي 7أفعاؿ تدخؿ في نطاؽ الجراسـ ضد اإلنسانية بحسب ما تقض  ب  المادة 
 

                                                             
 .245، ص 3صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف الدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، الزامش رقـ   1

 .292 – 291ثابت عبد الرحيـ ، المرجر السابؽ، ص  أحمد  2

فريجة محمد هشاـ ، دور القضاء الدولي الجناسي في مكافحة الجريمة الدولية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية   3
 . 407، ص  2014 - 2013بسكرة، الجزاسر،  ،جامعة محمد خيضر

 (2011) 1970لممدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية إل  مجمس األمف التابر لألمـ المتحدة عم  بقرار المجمس  التقرير الثامف  4
 .1 المرجر السابؽ، ص

الطبعة األول  ، دار األمؿ لمنشر و توزير، تيزي وزو  ،ولد يوسؼ مولود، المحكمة الجناسية الدولية بيف قانوف القوة و قوة القانوف  5
 .222، ص 2013ر، الجزاس
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و أف  ،في الشأف ذات  طمب المجمس مف السمطات الميبية أف تتعاوف تعاونا كام  مر المحكمة
تقدـ أية مساعدات ضرورية لممدعي العاـ، كما حث المجمس أيضا جمير الدوؿ المعينة و المنظمات 

 .1الدولية و اإلقميمية و غير الحكومية عم  التعاوف مر المحكمة
زيدية أف هناؾ أسباب معقولة ل عتقاد بأن  كاف لمعمر القدافي السيطرة كما استنتجت الداسرة التم

المطمقة التي ال جداؿ فيزا، عم  السمطة الدولة الميبية، كما أف هيكؿ السمطة الذي أسس  معمر القدافي 
مكن  مف أف يحيؿ األوامر مباشرة إل  أي مستوى مف مستويات موظفي جزاز الدولة الميبية ضامنا بذلؾ 

جزاز الدولة، السيما قوات األمف هناؾ  نفيذها الفوري، حيث الحظت الداسرة أف في الوحدات المختمفة مفت
  .2تواصؿ و القيادة تؤدي كمزا في النزاية إل  معمر القدافيخطوط عمودية فقط لم

ر بعدما خمصت الداسرة التمزيدية األول  إل  وجود أساس معقوؿ ل عتقاد بأف الزعيـ الميبي معم
و باألخص مر ابن  سيؼ اإلس ـ القدافي مخططا التخاذ  ،القدافي وضر بالتنسيؽ مر داسرت  المقربة

 أشرؼ كذلؾ عم  تنفيذ هذا المخطط جمير الوساسؿ لردع و قمر التظاهرات المدنية المناهضة لنظام ، و
 .20113جواف  27قامت بإصدار أمر بالقبض في حؽ معمر القدافي و ذلؾ بتاريا 

اسيا باعتبار  شريكا غير مباشر في ارتكاب جريمة ضد اإلنسانية تبر معمر القدافي مسؤوال جز يع
، و تحاوؿ المحكمة الجناسية الدولية مف خ ؿ ذلؾ تكريس مبدأ االضطزادمتمثمة في جراسـ القتؿ العمد و 

 استبعاد الحصانة حت  و لو تعمؽ األمر برؤساء الدوؿ الممارسيف لمزامزـ.
حممة الرفض و التشكيؾ التي وجزت إل  األمر بالقبض الصادر في حؽ الرسيس  عم  عكس

إل   الميبي معمر القدافي قبوال واسعاالسوداني عمر البشير، فمقد الق  األمر بالقبض الصادر ضد الزعيـ 
 ةاستجابدرجة وصؼ البعض لقرار الغرفة التمزيدية بأن  إع ء لقيـ العدالة و حقوؽ اإلنساف إذ جاء 

  .4ألصوات الضحايا و ليس العتبارات و مناورات سياسية

                                                             
 .292أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص   1

في ذات االتجا  ، و بعد صمت طويؿ ، أكدت الجزاسر عم  لساف وزير خارجيتزا في ندوة باريس الدولية حوؿ ليبيا المنعقدة في الفاتح 
ة إلرادة المجتمر الدولي، مضيقا بأف الجزاسر لـ تكف و لف تتصرؼ بطريقة منافي ،عم  أف الجزاسر تحتـر القانوف الدولي 2011سبتمبر 

فوؽ اإلقميـ الجزاسري  –محؿ مذكرة بالتوقيؼ صادرة عف المحكمة الجناسية الدولية  –تنوى استقباؿ الرسيس الميبي "معمر القدافي "  يوما
 أو منح  حؽ المجوء السياسي.

  245، ص 3لدولي و في القانوف الدستوري، المرجر السابؽ، الزامش رقـ صاـ إلياس، المركز الجزاسي لرسيس الدولة في القانوف ا -

 .408فريجة محمد هشاـ ، المرجر السابؽ، ص   2

( 2011) 1970التقرير الثامف لممدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية إل  مجمس األمف التابر لألمـ المتحدة عم  بقرار المجمس   3
 .1المرجر السابؽ، ص 

 .234د سمصار، المرجر السابؽ، ص محم  4
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مر ذلؾ فإف األحداث الميدانية التي عرفتزا الساحة الميبية بعد ذلؾ كانت صاحبة الفصؿ في 
مصير هذ  المتابعة خصوصا بعد تعرض معمر القدافي لمقتؿ، و بذلؾ اضطرت الداسرة التمزيدية في 

 .20111نوفمبر  22اء القضية المرفوعة ضد  بتاريا المحكمة الجناسية الدولية إل  إنز
عيؿ المسؤولية مما سبؽ عرض  يتضح لنا بصورة جمية محدودية دور المحكمة في تف انط قا

اسية الدولية بسبب انتقاسية السياسة الجناسية الدولية، و ذلؾ مف خ ؿ توجي  القمر الدولي نحو اتجا  الجز 
و عم  وج  الخصوص إفريقيا، كما عجزت المحكمة الجناسية عف متابعة  ،واحد صوب دوؿ العالـ الثالث

رؤساء الدوؿ حيث اقتصر دورها عم  توجي  أوامر القبض مقيدة األثر مرهونة بإرادة الدوؿ في التعاوف 
مر المحكمة الجناسية الدولية، األمر الذي يبرهف عم  تقييد مجاؿ الممارسة القضاسية لممحكمة الجناسية 

 لية.الدو 
  قصور النشاط القضائي لممحكمة الجنائية الدولية في مواجية حصانة رؤساء الدول :ثانيا

 ـ المحكمة الجناسية الدولية بشكؿاسية الدولية لرؤساء الدوؿ أماز يرتبط مجاؿ تفعيؿ المسؤولية الج
رات المساواة اعتباو الذي ال يزاؿ يطغ  عمي   ،مباشر بمدى التعاوف القضاسي الجزاسي لمدوؿ مر المحكمة

ات الحفاظ عم  استقرار الع قات الدولية السممية، و إف كاف التأثير البارز ي، و مقتضالسيادية بيف الدوؿ
 معايير القمر الدولي. ازدواجيةيرجر بضرورة إل  فكرة الحفاظ عم  المصالح المشتركة بيف الدوؿ في ظؿ 

و التي يمكف  ،لممحكمة الجناسية الدولية ضمف هذا المعن  تتحدد مظاهر الممارسة القضاسية
 إجمالزا في أمريف : األوؿ يتعمؽ محدودية الممارسة القضاسية لممحكمة الجناسية الدولية ضد رؤساء 

 .(2)صؿ بمسألة عجز المحكمة عف متابعة طاسفة مف الرؤساء ت، أما الثاني في (1)الدوؿ 
  ة الدولية بشأن رؤساء الدولمحدودية الممارسة القضائية لممحكمة الجنائي - 0

ولية عم  بعض مف رؤساء دوؿ دوف اقتصر مجاؿ الممارسة القضاسية لممحكمة الجناسية الد
فبعد أعماؿ العنؼ التي  ،2حكمة تعمقت فقط بالدوؿ اإلفريقيةحيث أف الدعاوى المرفوعة أماـ الم ،واهـس

حدث في سبب الصراع عم  السمطة في البعض مف دوؿ إفريقيا، و مثاؿ ذلؾ ما بأعقبت الفترة االنتخابية 
جسيمة لحقوؽ اإلنساف، حيث ترتب عف النزاع  انتزاكاتو التي شزدت  كؿ مف كينيا و كوت ديفوار،

لدولية ألجؿ أماـ هذا الوضر تدخمت المحكمة الجناسية ا ،السياسي ارتكاب أفعاؿ وصفت بجراسـ دولية
اسية الدولية في حؽ كبار المسؤوليف في هذ  الدوؿ، و يتعمؽ األمر بكؿ مف الرسيس ؤولية الجز تفعيؿ المس

 )ب(. "لوراف غباغبو "( ، و الرسيس كوت ديفوارأ ) "أوهورو كينياتا "الكيني
 

                                                             
 .226ولد يوسؼ مولود، المرجر السابؽ، ص   1
 .292أحمد ثابت عبد الرحيـ، المرجر السابؽ، ص  -

 و تتمثؿ في أوغندا، الكونغو، إفريقيا الوسط ، السوداف، كينيا، ليبيا.  2
 .293، ص د ثابت عبد الرحيـ، المرجر نفس أحم -
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    Hurv Muigai Kenyatta "كينياتا  أوىورو"قضية الرئيس الكيني  -أ
العاـ لممحكمة الجناسية الدولية اإلذف مف الداسرة االبتداسية طمب المدعي  2009نوفمبر  26بتاريا 

الثانية مف أجؿ فتح تحقيؽ في الجراسـ التي ارتكبت خ ؿ أعماؿ العنؼ التي أعقبت االنتخابات في كينيا 
 31 ، و استجابة لذلؾ فقد أذنت الداسرة االبتداسية في2008 – 2007رة الممتدة بيف عامي خ ؿ الفت
  .1الوضر في كينيا بفتح تحقيؽ حوؿ 2010مارس 

فرغـ أف المدعي العاـ كاف قد تحصؿ عم  أدلة اإلدانة مف لجنة التحقيؽ الكينية )واكي(، إال أن  
  أمزؿ السمطات الكينية في سعيزا إليجاد حموؿ وطنية داخمية لموضر إل  غاية نفاذ األجؿ المتفؽ عمي  

مزا في بدء محاكمة المتورطيف طمب المدعي العاـ مف الداسرة ، و بعد فش2009و الموافؽ لنزاية سبتمبر 
و الذيف كاف مف بينزـ "أوهورو  ،االبتداسية الثانية إصدار مذكرات استدعاء ضد كبار المسؤوليف في الدولة

 .2بصفت  ناسب رسيس الوزراء و وزير المالية "مويغاي كينياتا
( مف نظاـ روما 19ب )المادة تقدمت حكومة كينيا بطمب بموج 2011مارس  31و في 
، لكف الداسرة التمزيدية الثانية رفضت الطمب حيث أنزا ف في مقبولية الدعوى لدى المحكمةاألساسي لمطع

رأت بأن  لـ يتضمف أدلة دامغة عم  مباشرة إجراءات يجري اتخاذها عم  الصعيد الوطني في حؽ 
  .3الدوليةاألشخاص موضوع الدعوى أماـ المحكمة الجناسية 

أصدرت الداسرة التمزيدية الثانية قرارا بإقرار التزـ الموجزة إل   2012جانفي  23بتاريا 
"فرانسيس كيريمي موثاورا" و "أوهورو مويغاي كينياتا" المتعمقة بجراسـ ضد اإلنسانية في إطار المسؤولية 

و أعماؿ ال إنسانية أخرى وقعت  الجزاسية عف القتؿ، و االضطزاد، و االغتصاب، و نقؿ القسري لمسكاف،
  .4بدافر عرقي في كينيا

                                                             
و بذلؾ تكوف قد قبمت  ،فمقد صادقت كينيا عم  نظاـ روما األساسي مما يجعمزا دولة طرؼ في المحكمة الجناسية الدولية  1

فيما يتعمؽ بالجراسـ التي تقر عم  أراضيزا، و هو ما استند عمي  المدعي العاـ لممحكمة لطمب  ،اختصاص المحكمة الجناسية الدولية
 دولية لممتزميف. اإلذف بإجراء تحقيؽ و محاكمة

 .236محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص  -

         و الذي كاف يشغؿ منصب وزير التعميـ العالي William Samoei Ruto "ولياـ ساموراي"و يتعمؽ األمر كذلؾ بكؿ مف   2
 "محمد حسيف عمي"، و دمة العامة و أمينا مجمس الوزراءو الذي شغؿ منصب رسيس الخ Francis Muthaura "فرانيس موثور "و

Mohammed Hussin Ali  و "جوشو أراب سن "مسؤوؿ البريد في العاصمة ، Joshua Arap Sang  و الذي كاف يشغؿ
 منصب قاسد في الجيش.

 .230ولد يوسؼ مولود، المرجر السابؽ، ص  -

 .422فريجة محمد هشاـ، المرجر السابؽ، ص   3

مخمط بمقاسـ ، محاكمة مرتكبي جراسـ الحرب أماـ المحكمة الجناسية الدولية، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، جامعة   4
 .320، ص 2015 – 2014أبي بكر بمقايد، تممساف، 

شخص، و أجبرت  1300. عف مقتؿ حوالي 2008 – 2007العنؼ التي شزدتزا الب د في ما بعد انتخابات  حيث أسفرت أحداث
 عشرة رؤساء أفارقة مف الحكـ إل  المحاكمة ، المرجر السابؽ. خريف عم  المجوء إل  بمداف أخرى.ستماسة ألؼ أ
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و في الوقت الذي كانت في  المحكمة الجناسية الدولية تواصؿ تحقيقاتزا المعمقة حوؿ المتزميف، 
، و التي 2013استكماال لجمر األدلة لبدء محاكمتزـ ، تـ تنظيـ انتخابات رساسية في كينيا في مارس 

اتا برساسة الب د، كما نجح غريم  السابؽ ولياـ موراي روتو بتقمد منصب ناسب أفرزت عف فوز السيد كيني
 الرسيس.

      عم  ذلؾ يواج  الرسيس الكيني الجديد و ناسب  تزما بارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية مف القتؿ 
دة بيف و ذلؾ خ ؿ الفترة الممت ،و التزجير القسري و االعتداء عم  المدنييف بالتعذيب و االغتصاب

 و لقد أكد الرسيس الكيني في هذا الخصوص بأن  مستعد لمتعاوف مر المحكمة ، 2008و  2007عامي 
 .1و المثوؿ أمامزا

مزام  يمثؿ ، أعتبر كينياتا أوؿ رسيس مباشر ل2014أماـ المحكمة الجناسية الدولية في أكتوبر   بمثول و
فريقي إل  اإلشادة بتعاوف الرسيس كينياتا مر األمر الذي دفر باالتحاد اإل ،2طواعية أماـ المحكمة

المحكمة، ودعا المحكمة في ذات الوقت إل  إبداء نفس المستوى مف التعاوف، كما أعرب في البياف 
و إساءة توجي  التزـ بحؽ  سيتسيالختامي لمدورة االستثناسية لمؤتمر االتحاد اإلفريقي عف قمق  العميؽ مف 

    وف هذ  السابقة األول  مف نوعزا التي يحاكـ فيزا رسيس دولة في السمطة قادة إفريقيا، و شدد عم  ك
 .3و ناسب ، مما مف شأن  تقويض السيادة و االستقرار و الس ـ في هذا البمد

إف محاكمة الرسيس الكيني بتزمة ارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية تعتبر محاكمة لمسؤوؿ مباشر 
لنفوذ  السياسي ألجؿ إعاقة سير التحقيقات، مف خ ؿ إغراء الشزود لمزام ، األمر الذي سزؿ استخدام  

 .4لإلدالء بشزادة كاذبة أو إجبارهـ عف االنسحاب ألجؿ تعقيد مسألة إثبات اإلدانة
نظرا لعدـ كفاية األدلة التي تسمح بإثبات المسؤولية الجزاسية في حؽ الرسيس الكيني أسقط ممثمو 

 بشكؿ يشير إل  فشؿ ،دولية التزـ المتعمقة بارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية عن اإلعداء لممحكمة الجناسية ال
 .5اسية الدوليةالمحكمة في تفعيؿ المسؤولية الجز 
                                                             

 .237محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   1

 .05/12/2014تسقط االتزامات عف رسيس كينيا مقاؿ منشور بتاريا المحكمة الجناسية الدولية   2

   https://ara.reuters.comعم  الموقر :  

 .237، ص د سمصار، المرجر نفس محم  3

وا عف موقفزـ بسبب التزديدات بأن  ال يممؾ فمقد أدرؾ االدعاء الذي أكد عم  أف نيروبي لـ تتعاوف في التحقيؽ و أف الشزود تراجع  4
 أدلة كافية لإلدانة حت  ااف لتقديمزا لممحكمة.

 .321مخمط بمقاسـ، المرجر السابؽ، ص
 مزمة إثر انسحاب اثنيف مف الشزود، و ذلؾ بعد ما طمب االدعاء كمة الرسيس الكيني حت  إشعار آخرو عم  إثر ذلؾ تـ تأجيؿ محا

غير أن  تـ تأجيمزا كذلؾ لعدـ توفر أدلة كافية  2014لممحكمة أف المحاكمة كانت مقررة في الخامس فيفري  كما ورد في بياف آخر
 عقب انسحاب الشاهديف.

 .   237، ص محمد سمصار، المرجر نفس  -

 .امات عف رسيس كينيا، المرجر نفس المحكمة الجناسية الدولية تسقط االتز  5

https://ara.reuters.com/
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   Laurent Gbagboلوران غباغبو" قضية رئيس كوت ديفوار " -ب
السمطة في كوت ديفوار ألكثر مف أربعة أشزر بعد إجراء االنتخابات  انقساـنتيجة استمرار أزمة 

لمنتخب و المعترؼ ب  "الحسف ا الرسيس التنحي عف السمطة لصالح "لوراف غباغبو"بسبب رفض الرسيس 
الحؿ العسكري كسبيؿ إلنزاء األزمة خاصة بعد المواجزات العنيفة التي اشتدت حدة بيف  اتضحوتارا"، 

، فبدؿ أف تكوف االنتخابات آلية لتطبيؽ 2011وتارا في ابيدجاف مر بداية شزر أفريؿ و اغبو نصار غبأ
حيث قتؿ  ،1و دعـ الديمقراطية و حقوؽ اإلنساف أصبحت مصدر نزاع انتزكت خ ل  حقوؽ اإلنساف

ألؼ مف  300أكثر مف  اقصر  يف العزؿ بسبب أعماؿ العنؼ، و تزجرشخص مف المدني 3000حوالي 
 .2اف إل  الدوؿ المجاورةالسك

أدى التدهور الحاد في حالة حقوؽ اإلنساف في معظـ أنحاء الكوت ديفوار إل  تدخؿ المدعي 
طالبا مف الداسرة التمزيدية الثالثة اإلذف بالشروع  2011جواف  23العاـ لممحكمة الجناسية الدولية بتاريا 

 .3في التحقيؽ مف تمقاء نفس  في الوضر اإليفواري
ؾ عم  الرغـ مف أف كوت ديفوار ليست دولة طرفا في نظاـ روما األساسي، و في هذا الشأف عبر و ذل

لتي إزاء الجراسـ ا الختصاصزاعف قبول  لفكرة ممارسة المحكمة  "الحسف وتارا"الرسيس االيفواري الجديد 
  قمر اإلف ت مف ، نظرا لثقت  في قدرة المحكمة الجناسية الدولية عموقعت عم  األراضي االيفوارية

 .4العقاب و إنصاؼ الضحايا
لوراف  ض  التحقيؽ إل  إثبات توفر األدلة الكافية ل عتقاد بتورط الرسيس اإليفواري السابؽ "أف

غباغبو" بواسطة قوات  المسمحة في ارتكاب جراسـ القتؿ و االغتصاب و التعذيب و التزجير، و هي أفعاؿ 
الذي جعؿ المدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية يقـو بإصدار  األمر ،5المحكمة اختصاصتدخؿ في 

   إل  السيد "لوراف غباغبو"  االتزاـيدعو مف خ لزا إل  وجوب توجي   2011أكتوبر  25مذكرة بتاريا 
      و وجوب إصدار مذكرة توقيؼ في حق  بعد أف توصؿ مف خ ؿ تحقيقات  بأن  مرتكب لجراسـ دولية

 .6و ليس مف المنطقي بأف يسمح ل  باإلف ت مف العقاب

                                                             
حسف سيد سميماف، األزمة السياسية في الكوت ديفوار )ساحؿ العاج(، مجمة كمية االقتصاد العممية، جامعة إفريقيا العالمية، العدد   1

  157- 156 .ص، ص2011األوؿ ، جويمية، 

عم   15/01/2019 بتارياالمحكمة الجناسية تبرئ الرسيس السابؽ لكوت ديفوار مف ارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية، مقاؿ منشور   2
   https://news.un.orgالموقر : 

 .231ولد يوسؼ مولود، المرجر السابؽ، ص   3

 .06/04/2011بتاريا  المحكمة الجناسية الدولية قد تبدأ تحقيقا في الجراسـ التي يزعـ ارتكابزا في كوت ديفوار، مقاؿ منشور  4

   https://news.un.orgعم  الموقر  :  

 .239محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   5

 .429فريجة محمد هشاـ ، المرجر السابؽ، ص   6
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، و بعد 2011نوفمبر  23استجابة لذلؾ فقد أصدرت الداسرة التمزيدية الثالثة أمرا بالقبض ضد  بتاريا 
ستة أياـ مف ذلؾ تـ تقديـ لوراف غباغبو إل  المحكمة الجناسية الدولية، و ذلؾ بعد أف تمكنت القوات 

 .1المنتخب الحسف واتارا مسنودة مف قوات األمـ المتحدة و القوات الفرنسية مف اعتقال الموالية لرسيس 
أصدرت الداسرة التمزيدية الثالثة مذكرة تدعو مف خ لزا إل  إمكانية  2012فيفري  22بتاريا  و  

موع جراسـ أخرى إف وجدت كجراسـ الحرب، و تحقؽ كذلؾ مف حالة ظإجراء تحقيقات تكميمية مر إضافة 
 .2الجراسـ هات أطراؼ أخرى في ارتكاب 

لة كوت ديفوار، و التي عم  ذلؾ سوؼ تستمر عمميات التحقيؽ التي يجريزا المدعي العاـ في حا
ضي إل  القبض في الوقت المناسب عم  المزيد مف المشتب  فيزـ، و هو األمر الذي أشارت يمكف أف تف

نظمة العفو الدولية، و التي أكدت عم  ضرورة توسير التحقيؽ إلي  العديد مف الفواعؿ الدولية عم  غرار م
لرصد االنتزاكات التي تورط فيزا جمير أطراؼ النزاع بما فيزا القوات الموالية لمرسيس الحالي لكوت ديفوار 

   .3الحسف وتارا
خمصت الداسرة التمزيدية إل   ،4مر ذلؾ و بعد سبر سنوات قضاها لوراف غباغبو في السجف

ؽ المدعي العاـ في إثبات وجود خطة مشتركة تتضمف ارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية في حؽ المدنييف إخفا
، كما لـ يثبت أف الخطب جؿ إبقاء لوراف غباغبو في السمطةالعزؿ، عم  بسياسة دولة أو منظمة أل

اء الكوت العامة لموراف غباغبو في ذلؾ الوقت قد شكمت أمرا أو تحريضا عم  ارتكاب جراسـ في أنح
 .5ديفوار

برأت الداسرة التمزيدية األول  لممحكمة الجناسية الدولية لوراف  2019جانفي  15بناء عمي  و بتاريا 
لكنزا أعمنت بعد  ،6غباغبو الرسيس السابؽ لجمزورية الكوت ديفوار مف تزـ بارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية

 .7في قرار تبرست ذلؾ عف تعميؽ إط ؽ سراح  بعد تمقيزا طمب طعف جديد 
                                                             

 .156حسف سيد سميماف، المرجر السابؽ، ص   1

 .430فريجة محمد هشاـ ، المرجر السابؽ، ص   2

أصدرت الداسرة التمزيدية الثالثة أمرا بالقبض عم  سيدة "سيموف غباغبو"  زوجة الرسيس  2012فيفري  29حيث أن  و بتاريا   3
 اليفواري السابؽ لوراف غباغبو.

 .240 – 2309محمد سمصار ، المرجر السابؽ، ص  -

 .2019انفي ج 15الحكـ ببراءة لوراف غباغبو و شارؿ بمي  غودي ، مقاؿ منشور بتاريا  4

   https://www.voltairenet.orgعم  الموقر: 

 المحكمة الجناسية تبرئ الرسيس السابؽ لكوت ديفوار مف ارتكاب جراسـ ضد اإلنسانية، المرجر السابؽ.  5

 الحكـ ببراءة لوراف غباغبو و شارؿ بمي  غودي ، المرجر السابؽ.  6

 مقاؿ منشور ف غباغبو إثر طعف في قرار تبرست ،الجناسية الدولية تعمؽ اإلفراج عف الرسيس العاجي السابؽ لورا  7
   https://www.france24.comعم  الموقر:  17/01/2019بتاريا

دية االنتقادات حوؿ المحكمة ذات اسية الدولية، و هو ما مف شأن  تغهذ  لست القضية األول  المعمقة منذ سنوات لدى محكمة الجن
 .   322مخمط بمقاسـ، المرجر السابؽ، ص  عاما مف الوجود. 12غير الجيد بعد السجؿ 

https://www.voltairenet.org/
https://www.france24.com/
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مما سبؽ عرض  نممس محدودية نطاؽ الممارسة القضاسية لممحكمة الجناسية الدولية بشأف متابعة 
بشكؿ  ،ر ارتكاب الجراسـ الدوليةبسيط و متواضر مقارنة بمتطمبات حظرؤساء الدوؿ، حيث أف دورها كاف 

 ال يت ءـ مر مكانة المحكمة كجزاز لتحقيؽ العدالة الدولية، و ال يتسؽ مر غاية تحقيؽ الردع الدولي.
  عجز المحكمة الجنائية الدولية عن متابعة طائفة من رؤساء الدول -9

ي حظ مف طبيعة الدور الذي أدت  المحكمة الجناسية الدولية منذ دخولزا حيز النشاط القضاسي 
عف متابعة المسؤوليف عف أكبر الجراسـ التي أثارت قمؽ المجتمر الدولي، و يتعمؽ األمر بالرؤساء  عجزها

و القادة األمريكيوف و اإلسراسيميوف ، فبعد المعارضة األمريكية الشديدة إلنشاء المحكمة و سحب توقيعزا 
زا األساسي العديد مف روما، نجحت هذ  األخيرة و مف بعدها إسراسيؿ في تضميف نظام اتفاقيةعم  

   .1النصوص التي ساهمت في تكريس عجز المحكمة عف مواجزة انتزاكات القانوف الدولي الجناسي
ت الواليات المتحدة األمريكية موقفزا المعارض لممحكمة الجناسية الدولية بحجة أف النظاـ برر 

مف الوطني األمريكي و المصالح األساسي لممحكمة ال بؿ المحكمة في حد ذاتزا تشكؿ مساسا مباشر باأل
فوجود هذ  المحكمة ل  نتاسج غير مقبولة عم  السيادة الوطنية األمريكية، لكف مف المؤكد أف  ،الوطنية

هناؾ أسباب حقيقة أخرى غير المعمنة تتعمؽ باستبعاد احتماؿ المتابعة عف ما قامت ب  الواليات المتحدة 
ج بوش اإلبف مف حروب في أفغانستاف و احت ؿ العراؽ، األمر األمريكية في عزد الرسيس األمريكي جور 

الذي يستدعي جعؿ القوات األمريكية بسبب مارتكبت  مف جراسـ تحت طاسمة النظاـ األساسي لممحكمة 
   .2و هذا هو التبرير األنسب لسياستزا المعادية لممحكمة، الجناسية الدولية

سبتمبر  11  في مجاؿ الدولي، فبعد أحداث حيث يممؾ قادة الواليات المتحدة سج  حاف
، بدأ القادة األمريكيوف و في مقدمتزـ الرسيس جورج بوش اإلبف في التحضير لشف العمميات 2001

العسكرية و التزديد باستعمالزا، و ذلؾ دوف الرجوع إل  الشرعية الدولية، ألنزـ يعتبروف ذلؾ حربا دفاعية 
لواسعة و االستنكار الكبير الذي القت  هذ  العمميات التي تعرضت لزا مشروعة عم  الرغـ مف المعارضة ا

                                                             
 .252محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   1
روما، إل  تحقيؽ حكومة دولت  لجممة أهداؼ  و في هذا الصدد يشير دافيد شفير رسيس وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأف مؤتمر -

 مف خ ؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية و التي تتمثؿ في : 
 نظاـ قضاسي يقـو عم  مبدأ التكامؿ بيف االختصاص الوطني و االختصاص الدولي مما يؤمف حماية أفضؿ. -
 ؿ المحكمة.الحفاظ عم  دور مجمس األمف و تعزيز نفوذ  لمتدخؿ في عم -
 حماية معمومات األمف القومي و التي يمكف أف تطمبزا المحكمة. -
 و ما بعدها. 149لمتفصيؿ أكثر راجر : بارعة القدسي، المرجر السابؽ، ص  -

 الدراسات الدوليةد السابر، مركز عادؿ حمزة عثماف، المحكمة الجناسية بيف الشرعية الدولية و الزيمنة األمريكية، مجمة الكوفة، العد  2
 .80بغداد، ص 
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و التي أدت إل  سقوط ااالؼ مف الضحايا األبرياء بيف قتيؿ و جريح نتيجة  ،20011أفغانستاف في عاـ 
 .2ورة دولياأسمحة محظ استخداـ

خالصة  الستراتيجيةبعد ذلؾ قامت الواليات المتحدة األمريكية بالعدواف عم  العراؽ تطبيقا 
ظاهرها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحجة وجود أسمحة دمار شامؿ تزدد السمـ و األمف الدولييف و عدـ 
قياـ النظاـ العراقي السابؽ بتدميرها وفقا لقرارات األمـ المتحدة بشأن ، و لكف الغاية الحقيقية تمثمت في 

  .20033-04-09في  احت ؿ العراؽ و هو األمر الذي تحقؽ بالفعؿ
 ظاـ الدولي الجديدفمقد كاف المقصود مف الحرب األمريكية عم  اإلرهاب، تغيير هيكمة و بناء الن

و إحكاما لمسيطرة و التحكـ في  ،مما يضمف تأكيد استمرارية هيمنة القطب األكبر في هذا النظاـ
العراؽ يعتبر  احت ؿتاف و كذا المستقبؿ، عم  ذلؾ فإف الحكـ بعدـ شرعية كؿ مف الحرب عم  أفغانس

   خاصة في ظؿ تزميش دور األمـ المتحدة و الحموؿ محمزا في القضاء عم  ما يزدد السمـ  أمرا مؤكدا،
و األمف الدولييف، و الضغط عم  مجمس األمف و األمـ المتحدة و تطويعزا نحو إصدار قرارات شكمية 

 .4ألجؿ إضفاء الشرعية الدولية عم  حروبزا
تورطت الواليات المتحدة األمريكية في انتزاكات جسيمة لمصكوؾ  االستراتيجيةا لتحقيؽ هذ  سعي

و في مقدمتزا النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية، حيث عكؼ الرسيس األمريكي جورج  ،الدولية
مف  ،ـ رومابوش عف طريؽ قادة اإلدارة األمريكية إل  إتياف جمير األفعاؿ المجرمة وفقا لنصوص نظا

قبيؿ جراسـ ضد اإلنسانية كالقتؿ غدرا و االغتصاب الجنسي أو التزديد ب  و التعذيب، و كذلؾ جراسـ 

                                                             
عمواف نعيـ أميف الديف، كيؼ تطبؽ الواليات المتحدة األمريكية قواعد القانوف الدولي اإلنساني، القانوف الدولي، آفاؽ و تحديات    1

 . 71 – 70 .ص، ص2010المؤتمر السنوي كمية الحقوؽ، جامعة بيروت العربية، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 

طف في مختمؼ أنحاء أفغانستاف بحج  تدمير الكزوؼ، و التي يعتقد أف أسامة بف الدف زعيـ  7,5فقد تـ إلقاء قنابؿ عم قة تزف   2
ما يعرؼ بتنظيـ القاعدة يختبئ بزا، و بعد انتزاء األعماؿ العسكرية بدأ القادة األمريكيوف مرحمة جديدة مف االنتزاكات في مقدمتزا 

و الذي كاف شاهدا عم  أفظر عمميات التعذيب عم   ،اؿ القسري لفسات واسعة مف المدنييف تمزيد لنقمزـ إل  معتقؿ غوانتانامواالعتق
 اإلط ؽ.

 . 253 – 252 .صمحمد سمصار، المرجر السابؽ، ص -

 .71 – 70عمواف نعيـ أميف الديف، المرجر السابؽ، ص   3
 .502 – 501السيد أبو عطية، المرجر السابؽ ، ص  -

، رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ و العمـو 2001سبتمبر  11جغموؿ زعدود ، حقوؽ اإلنساف و سياسة الواليات المتحدة بعد أحداث   4
 .363، ص  2011 – 2010السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

المخصب مما أدى إل  تدمير بيسة العراؽ و إلحاؽ أدى خطير بجسـ ر تحتوي اليورانيـو صة باستعماؿ القوات األمريكية لدخاسخا
 اإلنساف.

 .254 – 253محمد سمصار ، المرجر السابؽ، ص  -
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التراث الثقافي و الديني و اإلنساني، كما ارتكب الرؤساء و القادة األمريكيوف جراسـ حرب في العراؽ تتمثؿ 
 .19491في االنتزاكات الخطيرة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 

عقاب ف  شؾ أف الواليات المتحدة األمريكية ستحارب بكؿ غراض تتعمؽ بضماف اإلف ت مف الأل
      طاقتزا ألجؿ توقيؼ أي تحقيؽ بزذا الشأف، ألف ذلؾ سيفتح الباب عم  مصراعي  لتحقيقات مستقبمية

المحكمة الجناسية مما سيؤدي إل  المتابعة أماـ  ،و عم  أثر رجعي و خاصة في أفغانستاف و العراؽ
    .2الدولية

في مواجزة ذلؾ باشرت الواليات المتحدة األمريكية حممة عالمية ضد المحكمة الجناسية الدولية 
، و ذلؾ مف خ ؿ تزديد مجمس األمف بسحب بعثاتزا التي فويض قدراتزا عم  ممارسة واليتزاألجؿ ت

كاممة، وحدث ذلؾ أثناء مناقشة تجديد مزمة تعمؿ في مجاؿ حفظ الس ـ، في حالة عدـ منحزـ حصانة 
، و بالفعؿ تمت تمبية المطالب األمريكية مف خ ؿ إصدار 2002قوات حفظ الس ـ في البوسنة عاـ 

 .20023جويمية  12( بتاريا 1422القرار رقـ )
لذلؾ فإف التدخؿ األمريكي في شؤوف المحكمة الجناسية الدولية و أسموب الزيمنة ليس فقط مف 

     و لكف في أسموب عقد االتفاقات الثناسية مر الدوؿ مف جانب ، ؿ التغييرات التعسفية لبعض الموادخ
و محاولة الحصوؿ عم  حصانة داسمة مف مجمس األمف لحماية جنودها المتواجديف عم  أراضي دوؿ 

 .4األطراؼ في النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية مف جانب آخر
سمي بقانوف غزو  30/09/2002بؽ أقرت الواليات المتحدة األمريكية قانوف في إضافة لما س

الهاي )إجتياح الهاي( يسمح لمرسيس األمريكي باستخداـ كافة السبؿ الضرورية و م سمة بما فيزا 
 .5استعماؿ القوة لتحرير أي مواطف أمريكي يحتجز لدى المحكمة الجناسية الدولية

و ذهبت اإلدارة األمريكية أبعد مف ذلؾ في أحدث هجـو عم  العدالة الدولية و المؤسسات الدولية 
حيث هددت إدارة ترامب بحظر قضاة المحكمة الجناسية الدولية و المدعييف العاميف مف دخوؿ الواليات 

ؽ في جراسـ الحرب في المتحدة األمريكية، و حجز األمواؿ التي لديزـ هناؾ، إذا بادرت المحكمة بالتحقي

                                                             
 .254 – 253محمد سمصار ، المرجر السابؽ، ص    1

بتاريخ  ـ، مقاؿ منشوربزيج سكاكيني، الواليات المتحدة األمريكية تعمف الحرب عم  المحكمة الجناسية الدولية، صحيفة رأي اليو    2

   https://www.raialyoum.com/index.phpعم  الموقر :  27/03/2019

الواليات المتحدة ال و لف تقبؿ والية المحكمة عم  قوات  حيث صرح المندوب األمريكي في جمسة التي سبقت إصدار القرار بأف "  3
الس ـ الذيف تساهـ بزـ في العمميات التي تشنزا و تأذف بزا األمـ المتحدة، و أن  بحجـ مسؤولياتنا العالمية كنا و سنبق  هدفا  حفظ

 .و ال يمكف أف تكوف قراراتنا موضر مساءلة مف جانب محكمة ال نعترؼ بواليتزا" ،خاصا
 2010دار الدجمة، بغداد، العراؽ، اية حقوؽ اإلنساف، الطبعة األول ، سمطاف، دور القانوف الدولي الجناسي في حم عبد اهلل عم  عبو

 . 301ص 
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أفغانستاف ، و أضاؼ أكثر مف ذلؾ إذ ستقـو أمريكا بمحاكمتزـ أماـ النظاـ القضاسي األمريكي، و ستفعؿ 
  .1نفس األمر مر أي دولة أو هيسة أو مؤسسة تتعاوف مر المحكمة الجناسية الدولية في محاكمة األمريكييف

و باألخص في مواجزة الدوؿ المؤثرة في صنر بناء عمي  نممس هشاشة النظاـ العقابي الدولي، 
مف اإلشكاالت التي يحتويزا في حد ذات  فيما  انط قاالقرار الدولي، نظرا لقصور نظاـ المسؤولية الدولية 

  .2تعمؽ بغياب النصوص القانونية المنظمة، و عدـ فعالية األجززة المخولة بتنفيذها
مة الجناسية الدولية عاجزة تماما عف أداء أي دور يرمي إل  فتوازنات الوضر الدولي الحالي يجعؿ المحك

إحالة ممؼ الرسيس األمريكي جورج بوش، و رسيس الحكومة البريطاني السابؽ طوني بمير ، و أركاف 
 .3إدارتزما إل  المقاضاة أماـ المحكمة

إسراسيؿ، و التي  لـ يختمؼ الوضر كثير بالنسبة لحميفة الواليات المتحدة األمريكية و المتمثمة في
لـ تكؼ عف ارتكاب جراسـ الحرب منذ أف وطست أقداـ اإلسراسيمييف األراضي العربية، حيث لـ تترؾ 

  غير آبزة بردع ؿ و تثبيت كيانزا و توسير حدودها جريمة إال و ارتكبتزا في سبيؿ تأسيس دولة إسراسي
 .4بي تمؾ الجراسـ الدوليةأو تعنيؼ أو التنديد مف طرؼ المجتمر الدولي أو محاكمة مرتك

ـ جريمة دولية تامة األركاف و هي جريمة العدواف، حيث قد ظزرت إسراسيؿ إل  الوجود مف رحفم
شعب مف أرض ، و كاف المجتمر الغربي  اقت عتـ إنشاء الكياف الصزيوني بشرعية القوة عم  حساب 

  .5المتمدف الدافر األكبر نحو إبادة الشعب الفمسطيني
إل   1967حيث تعددت جراسـ الحرب اإلسراسيمية منذ احت لزا لمضفة الغربية و قطاع غزة عاـ 

إسراسيؿ  انتزجتيومنا هذا، و زادت وحشية في السنوات األخيرة عم  القطاع دوف رادع يردعزا، فمقد 
مف خ ؿ  ،و انتزاكات حقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة االستيطافسياسة متعمدة في 

    إتياف أفعاؿ و تصرفات الغير مشروعة يكوف مف شأنزا إحداث تغيرات جوهرية في البنية االجتماعية 
   و االقتصادية و الديموغرافية لزذا اإلقميـ، و اعتمدت لتحقيؽ مخططزا عم  أسموب الزجمات العشواسية

   .6طة استخداـ أسمحة المحرمة دولياو التي استزدفت قتؿ المدنييف و تشريدهـ، و تدمير األعياف بواس
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إف االنتزاكات السابقة و المرتكبة مف قبؿ الجيش اإلسراسيمي ال تثير أي التباس حوؿ طبيعتزا في 
فبغض النظر عف حاالت  ،اعتبارها مف جراسـ الدولية، كما ال تثير أي شؾ بالنسبة إل  أدلة إثباتزا

رية عم  أرض فمسطيف هي أبسط و أوضح دليؿ عم  إهدار التوثيؽ فإف المشاهد اليومية لألحداث الجا
حقوؽ اإلنساف بشكؿ سافر، و مف ثـ فإف الرؤساء و القادة اإلسراسيمييف يتحمموف المسؤولية الدولية عف 

تمؾ االنتزاكات التي تعكس وحشية و بشاعة و خطورة إجرامية غير معتادة تستوجب تدخ  عاج  لوضر 
  .1حد لزا

لمتابعة أماـ المحكمة الجناسية الدولية سارعت إسراسيؿ لتشكيؿ غطاء لزذ  الجراسـ ألجؿ تفادي ا
 راسـ ضد الفمسطينييف     حيث سمكت طرقا بديمة يمكف أف تشكؿ مرحميا حماية لقادتزا المتورطيف في ج
  .2االحت ؿو ذلؾ مف خ ؿ تشكيؿ لجاف تحقيؽ و إجراء محاكمات صورية داخؿ دولة 

كمة الجناسية الدولية عاجزة تماما في الوقت الراهف عف م حقة القادة اإلسراسيمييف و تبق  المح
      نظرا لكوف الخيار الوحيد المتاح هو التحرؾ مف مجمس األمف الدولي متصرفا بموجب الفصؿ السابر

الدوؿ  ف  عم  أحد الوضعية التي يكرسزا مجمس األمف باعتبار  مجمسا لرعاية و حماية مصالحو ال يخ
 .3مف ميثاؽ األمـ المتحدة 27صاحبة حؽ الفيتو وفقا لممادة 

تقديـ عم  ذلؾ فإف التطبيؽ االنتقاسي لقواعد القانوف الدولي الجناسي في ظؿ الوضر الراهف ال يمكف مف 
ألن  ب  شؾ سوؼ يصطدـ بالفيتو األمريكي الذي يتفان  في حماية الكياف  ،يفطمب لمحاكمة المسؤول

  .4يمياإلسراس
مف هذا يتضح بأف ما صدر عف المحكمة الجناسية الدولية في حالة السودانية أو الميبية في  

و أف المدعي العاـ انتزؾ مبدأ عدـ التميز بيف الحاالت التي تعرض عم   ،تسييس إلجراءات المحكمة
         و هو في تصرف  حوؿ الحالة في العراؽ  ،و الذي يشكؿ قاعدة آمرة في القانوف الدولي ،المحكمة

و فمسطيف يضر في حسبان  أف الخصـ في هذ  الشكوى هي الواليات المتحدة األمريكية ال يجرئ عم  
التصدي لزا، و وضر ذات  يبرز عند ما يتـ التعامؿ مر أية قضية لزا ع قة بإسراسيؿ، حيث تستغؿ 

                                                             
 .257محمد سمصار، المرجر السابؽ، ص   1

، حيث أصدرت الحكومة اإلسراسيمية أمرا إل  المحكمة العميا ألجؿ تشكيؿ لجنة تحقيؽ 1982و مثاؿ ذلؾ ما حدث في نوفمبر   2
خاصة، و التي اكتفت بتحميؿ البعض القادة الصزيونية المسؤولية غير مباشرة ، و طمبت إقالة شاروف، و الذي لـ يردع  ذلؾ عف 

 ف بعد ذلؾ.مواصمة جراسم  في حؽ الفمسطينيي
 نضاؿ خضرة، المرجر السابؽ.   -أحمد أبو زهري 
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دوؿ الفرصة لتحريؾ القضاء الدولي الجناسي حسب ما يحقؽ الثغرات القانونية التي تمنح بعض ال
  .1مصالحزا
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 خالصة الفصل الثاني

مسؤولية رسيس الدولة، فحيث  ترتبط الحصانة القضاسية الجزاسية ارتباطا وثيقا بحدود سمطة و
الجزاسي  إف كاف امتياز المركز  و بتقرير المسؤولية تتراجر الحصانة، تكوف السمطة تكوف المسؤولية، و

لرسيس الدولة يقتضي أف تتـ المساءلة الجزاسية وفقا ل ليات الدستورية، إذ تعتبر محاكمة رؤساء الدوؿ 
مر ذلؾ فقد طبعت مسألة متابعة رؤساء الدوؿ بالقصور و الفراغ القانوني  بمثابة محاكمة استثناسية، و

مف بعض الشواهد التي أفرزتزا  مي لـ يخؿإف  كاف الواقر العم فيما تعمؽ باألسباب الموجبة ل تزاـ، و
األمر جعؿ مف المسؤولية الجزاسية لرسيس دولة مجرد دولية ضد رؤساء الدوؿ السابقيف، الممارسة ال

 فرضية الزالت تحتاج إل  آليات قانونية لتفعميزا.

مف  في ظؿ عدـ قدرة القضاء المحمي عم  متابعة و محاكمة رؤساء الدوؿ عم  جراسـ المرتكبة  
و التي تتفاقـ خطورتزا  ،قبمزـ ، أو عدـ الرغبة في تكريس المسؤولية الجزاسية الفعمية ضد الجراسـ الجسيمة

حالة إل  القضاء مصالح العميا لمجماعة الدولية، فإف ذلؾ يعد سببا كافيا لإلاللتصؿ إل  حد المساس ب
 لدولية المرتكبة مف رؤساء الدوؿ األجنبية.عقد االختصاص لممحاكـ الوطنية إزاء الجراسـ ااألجنبي ، إذ ين

تأكيد ل تجاهات الحديثة نحو تكريس المسؤولية الجناسية الدولية لرؤساء الدوؿ كاف البد مف   
توسير نطاؽ المسؤولية الموضوعية ليشمؿ مسؤولية الرؤساء عف األعماؿ اإلجرامية المرتكبة مف 

اسية الدولية لرؤساء الدوؿ بعد أف تـ إفراغزا كمبدأ ة الجز رد أف استقرت فكرة المسؤوليبمج مرؤوسيزـ، و
متفؽ عمي  ضمف القواعد المتضمنة في األنظمة األساسية لممحاكـ الجناسية الدولية ، فإف ذلؾ استتبر 

 بتقرير مبدأ عدـ االعتداد بالحصانة و بالصفة الرسمية. 
المبذولة، حيث يرتبط مجاؿ تفعيؿ تبق  الممارسة الدولية العامؿ الحاسـ لكؿ هذ  المجزودات 

المسؤولية الجناسية الدولية لرؤساء الدوؿ أماـ المحكمة الجناسية الدولية بشكؿ مباشر بمدى التعاوف 
طغ  عمي  اعتبارات المساواة السيادية بيف الدوؿ  سي لمدوؿ مر المحكمة، و الذي ال تزاؿ تالقضاسي الجزا

قات الدولية السممية، عم  ذلؾ فإف قواعد القانوف الدولي الجناسي و مقتضيات الحفاظ عم  استقرار الع 
ال تجد التطبيؽ الفعمي لزا في ظؿ عدـ فاعمية القضاء الدولي الجناسي في مواجزة حصانة رؤساء الدوؿ 
نظرا لمتأثير البارز لمع قات الدولية المسيسة القاسمة عم  ضرورة الحفاظ عم  المصالح المشتركة بيف 

 في ظؿ ازدواجية معايير القمر الدولي.الدوؿ 
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 ةــــــــــالخاتم

بعد أف تعرضنا لدراسة موضوع الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة مف الجانب النظري 
ونية الطبيعة القانالمدعـ بجانب مف التطبيقات العممية المتعمقة بالممارسة الدولية، توصمنا إل  تحديد 

بياف مجاؿ  ـ  مف ث   ، والتي يكتسبزا رسيس الدولة بمقتض  القانوف الدوليلمحصانة القضاسية الجزاسية 
، فالدفر بالصفة الرسمية الذي يستند إل  المفزـو المطمؽ لمسيادة يمنر  مساءلة رسيس الدولة تطبيقزا

تبعد الضوابط التي يمكف أف تحد تبعا لذلؾ  تس لتمتع  بحصانة داخمية مطمقة ضد الجراسـ بأنواعزا، و
مجاؿ سريانزا، ذلؾ أف امتياز الوضر القانوني لرسيس الدولة يجد مبررات  في مصدر  المتمثؿ في القاعدة 

 .غموض واإلط ؽ والعمـو والمرونةتتصؼ بال التي العرفية الدولية

 عم  إقصاء كؿ استثناء التقميدي لمحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة قاسـ القانوني فالنظاـ
الحجية  أو تعمقزا عم  حساب القو ة الممزمة و ،ال يقبؿ إدخاؿ قواعد قانونية تمغي آثار الحصانةإذ 

في مواجزة  قضاء  ،الشاممة لرسيس الدولة الكاممة و المطمقة لمقاعدة العرفية المقررة لمحصانة المطمقة و
مرهونة في مجابزة القاعدة العرفية التي تبرر  الممارسة الدوليةعم  ذلؾ تبقي فعالية الدوؿ األجنبية، 

عدـ ترسيا الذي يستتبر بالضرورة األمر زا تسمو عم  القوانيف الداخمية، الحصانة المطمقة خاصة لكون
عة الدولية بتغييب المراج بيف القواعد الداخمية و مواءمةالضوابط كافية لمحاسبة الرؤساء في ظؿ عدـ 

فالدوؿ تممؾ حؽ عمؿ سيادي يعد رفر الحصانة أف إجراء  السيما وبشأف مجاؿ الحصانة،  الدستورية
أصبح التطبيؽ العممي لمبدأ عدـ االعتداد  تمسؾ بالحصانة في مواجزة الممارسة القضاسية الدولية، بذلؾال

 .المحكمة  هذأماـ المحكمة الجناسية الدولية أمرا مرهونا بدرجة تعاوف الدوؿ مر  بالصفة الرسمية

بناء عمي  فإف االتجا  الحديث نحو تقييد  مجاؿ الحصانة القضاسية الجزاسية ، يحمؿ في مضمون  
التي تستوجب معالجتزا رسـ م مح  قانوني واسر، و إشكاالت المتناهية مازالت محؿ جدؿ فقزي و

كذا  وانب الدراسة، واإلجابة المقترحة في شكؿ فرضية عامة تتفرع عنزا أفكار جزسية لإلحاطة بكؿ ج
الذي يسر لنا بعد  هو األمر الذي تعرضنا ل  فيما سبؽ و المساسؿ التي لزا ع قة بموضوع البحث، و

التي عم  ضوسزا نبني تصورنا المعبر عن  باقتراحات تعد  ذلؾ سبؿ التوصؿ إل  مجموعة مف النتاسج، و
 ا لنتاج فكري لمعديد مف الفقزاء.امتداد

 نتائج الدراسة: 

أسػاس دسػتوري مضػمون  فػي تجد الحصانة القضاسية الجزاسية المقررة في األنظمة الممكية مبرراتزػا 
توصػػػؼ الحصػػػانة الجزاسيػػػة  لممكيػػػة، وسػػػتمرارية الوظيفػػػة اعمػػػ  قاعػػػدة ا و ،أف  الممػػػؾ ال يمكػػػف أف يخطػػػئ

ألنظمػػػة الجمزوريػػػة تمثػػػؿ الحصػػػانة فػػػي ابالمقابػػؿ  الداسمػػػة ،و الكاممػػػة و الحصػػػانة المطمقػػػة ومممػػؾ بػػػذلؾ بل
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  ال يحقػػػػػؽ أي امتيػػػػازات  شخصػػػػػية لػػػػرسيس الدولػػػػػة مركز الػػػػوظيفي، والمجػػػػرد اسػػػػتثناء دسػػػػػتوري متعمػػػػؽ بػػػػػ
 .فوجودها مرهوف باستمرارية الوظيفة الرساسية لصالح رسيس الدولة كممثؿ لمشعب عم  مستوى الداخمي

أساس قانوني جامر تتكامؿ  بد مف وضرقضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ التبرير الحصانة الألجؿ  
المقرر بموجب القانوف الدولي العرفي ة التي قيمت بشأف تفسير الحصانة في  مجمؿ النظريات الفقزي

لتعتبر الحصانة القضاسية الجزاسية بذلؾ امتياز قضاسي تفرض  المصمحة الوظيفية  ،التقميدي أو الحديث
رهف بضرورة  و ،لسيادة الدولة ايمية الدولية تشخيصتمثال لضماف أداء رسيس الدولة لوظاسف  الداخمية و

تغميب لفكرة  لمجوانب السمبية لمبدأ المعاممة بالمثؿ و درءتوازف في الع قات الدولية الظ عم  الحفا
 بزا. حتجاجضمانا لشرعية اال ر مجاؿ الحصانة وة ألجؿ توسيالمجاممة الدولي

القضػػاء المحمػػي لمدولػػة المعتمػػد لػػديزا مػػا هػػو إال عمػػؿ إف الػػدفر بالحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة أمػػاـ 
هػػذا فػػي حالػػة عػػدـ احتػػراـ هػػذ  األخيػػرة لقواعػػد  إجراسػػي يمكػػف أف يمجػػأ إليػػ  الشػػخص المتمتػػر بالحصػػانة، و

    حػػاكـ الدولػػة القضػػاء الممنوحػػة لجميػػر م تقػػر بػػأف الحصػػانة هػػي قيػػد عمػػ  سػػمطةالتػػي  القػػانوف الػػدولي، و
 ولة. ف نطاؽ الوالية العامة لقضاء الدعوى مالدفر بزا يخرج الد و

     المتعمقة بمضموف  م سمة النصوص الدولية االتفاقية لتنظيـ كؿ األحكاـ نظرا لعدـ كفاية و
يؤخذ بزا عم  سبيؿ االستسناس لتأسيس الحصانة باعتبارها مصدرا فإن   ،نطاؽ حصانة رسيس الدولة و

تبرز الممارسات الدولية دور االعتراؼ الدولي كوسيمة تتميز ، في هذا الشأف احتياطيا خ فا لألصؿ
ر مصالح السياسية لمدوؿ ما يتوافؽ مبحسب  ،ر يقاس عمي  مدى التمتر بالحصانةبازدواجيتزا كمعيا

 المعترفة.

د مف لة مف الحصانة مف حيث األشخاص تعرسيس الدو ة تحديد مدى استفادة أفراد أسرة مسألإف 
  كذا مواقؼ الدوؿ عم  مستوى العمؿ الدولي زاؿ محؿ لتعارض ااراء الفقزية وتالتي ال مواضير ال

في ذلؾ  االستناد  وخاصة في ظؿ غياب قواعد عامة تضبط مجاؿ امتداد النطاؽ الشخصي لمحصانة، 
تبق  إمكانية متابعة أفراد أسرة الرسيس ، و بالمقابؿ فكرة المجاممة الدولية كأساس لمنح الحصانة عم  

ضمف النزج ذات  يمكف أف يتسر  مف أفعاؿ مجرمة في الخارج، توحة أماـ القضاء الداخمي عما اقترفو مف
إل  دورهـ في أداء  ااستناد ،غير  مف كبار مسؤولي الدولةالنطاؽ الشخصي لحصانة الرسيس ليشمؿ 

  .فكرة النيابة عف رسيس الدولة في ممارسة الصفة التمثيميةمف خ ؿ الوظيفة الدولية 

حيػػث أنزػػا تبقػػ  م زمػػة  الحصػػانة الدوليػػة باسػػتمرارية الصػػفة الرسػػمية،بيػػرتبط تمتػػر رسػػيس الدولػػة 
شػػكؿ الػذي يحصػػر مػػدى التمتػػر بالحصػانة فػػي مجػػاؿ زمنػػي الب ،تػػزوؿ عنػػ  مبػدسيا بتركػػ  لمنصػػب  لمركػز  و

زػػا األجنبيػػة تتميػػز بطابعمحػػدد، فالحصػػانة القضػػاسية الجزاسيػػة التػػي يتمتػػر بزػػا رسػػيس الدولػػة أمػػاـ المحػػاكـ 
حصػػانة فػػي حالػػة تخمػػؼ الصػػفة الػػرغـ مػػف اخػػت ؼ الممارسػػة الدوليػػة بشػػأف مػػدى التمتػػر بال  عمػػالمؤقػػت، 
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إف اختمػؼ الحكػػـ اسػتثناء بالنسػبة لمحػػاالت الخاصػة التػي تنتفػػي فيزػا الحصػانة عمػػ  الػرغـ مػػف  و الرسػمية،
 فة عف رسيس الدولة .صالتي يترتب عف تحققزا حجب ال استمرار صفة الرساسة و

مطمقػػػة  دولي حصػػػانة قضػػاسية جزاسيػػة كاممػػة ويكتسػػب رسػػيس الدولػػة األجنبيػػػة بمقتضػػ  القػػانوف الػػ
حيػث يقػر عمػ  جميػر الػدوؿ ستورية المقررة لػ  بموجػب النظػاـ القػانوني الػداخمي ، لمحماية الد امتدادتعتبر ا

مػف مظػػاهر السػيادة الخارجيػة لمدولػة، ألجػػؿ  اتقييػد بزػا، ألف الحصػانة بزػػذا الوصػؼ تعػد مظزػر ال االلتػزاـ و
لتشػمؿ  طاقزػا المػاديتمتػد فػي ن ،ذلؾ وجب أف يمنح لػرسيس الدولػة األجنبيػة حصػانة قضػاسية جزاسيػة كاممػة

        بمػػػا فيزػػػا تمػػػؾ الموصػػػوفة باألفعػػػاؿ اإلجراميػػػة المنسػػػوبة إليػػػ   ،التصػػػرفات الصػػػادرة عنػػػ  جميػػػر األعمػػػاؿ و
ألجؿ ضماف االلتزاـ بزذ  القاعدة التي ال يػرد عميزػا أي اسػتثناء مبػدسيا، وجػب أف يمػنح الػرسيس  كذلؾ وو 

 .حصانة مطمقة ضد جمير اإلجراءات مزما كانت طبيعتزا 

إف قواعد المسؤولية الجزاسية لرؤساء الدوؿ وفؽ الشكمية المقررة لزا ضػمف التشػريعات الداخميػة تعػد 
أخرى لػـ تػرد ضػمف  إذ أنزا تمنر مساءلتزـ عف أية جريمة ،مركزهـ الجزاسيوقت قواعد ضامنة لفي نفس ال

األحكػػاـ الدسػػتورية المتعمقػػة بنظػػاـ  كمػػا تثبػػت التجػػارب الدوليػػة أف احتػػراـ تطبيػػؽ القواعػػد ونطػػاؽ التجػػريـ، 
الضػػمانات التػػي تحتويزػػا، بقػػدر مػػا يعتمػػد  المسػػاءلة ضػػد رؤسػػاء الػػدوؿ ال يتوقػػؼ عمػػ  مقػػدار الجػػزاءات و

حػػرص عمػػ   و مػػدى تمسػػؾ المؤسسػػات الدسػػتورية بتمػػؾ القواعػػد ، و ،عمػػ  مػػدى دقػػة المعالجػػة الدسػػتورية
التػػػي تحػػوؿ فػػي الغالػػػب دوف  تطبيقزػػا خاصػػة فػػي ظػػػؿ االشػػكاالت التػػي يثيرهػػػا تطبيػػؽ نظػػاـ المسػػاءلة، و

 تفعيؿ قواعد المسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة.

تتغير حدود   ،ضمف مجاؿ ضيؽلقضاء الوطني منحصرة أماـ اتبق  إمكانية متابعة الرؤساء   
جزة المختصة بتوجي  االتزاـ و متابعة رؤساء الدوؿ عف الجراسـ محسب مدى إط ؽ السمطة التقديرية ل

ة الوظيفة و الخارج عف العادية، و ذلؾ مف حيث تكييؼ األفعاؿ الصادرة عف رؤساء الدوؿ أثناء تأدي
طالما أف هناؾ مصمحة  ،لرؤساء الدوؿ جزاسيمركز الالـ كاستثناء عف باغزا بصفة التجريسحدودها بإ

دا بغض النظر عف مركز  تجسي ،حماية تتجم  في المصمحة العامة في توقير العقوبة عم  الجانيالأول  ب
 لمبدأ المساواة أماـ القانوف .

خاصة بعد مغادرتزـ  ،تحقيقا لزذ  الغاية تبق  الممارسة القضاسية إزاء الجراسـ المرتكبة مف رؤساء الدوؿ 
المنصوص عميزا في قانوف  ،السبيؿ الوحيد لتكريس إمكانية متابعة الرؤساء عف الجراسـ العادية ،لمحكـ

مف شأن  أف يشكؿ ضد الحصانة   ةالقضاسي تنامي الممارسات، كما أف  العقوبات و القوانيف المكممة ل 
بذلؾ دية، سوابؽ قضاسية تمزد لتكريس إمكانية إتزاـ و محاكمة رؤساء الدوؿ في الوظيفة عف الجراسـ العا

ة و مقتضيات العدالة صعبة المناؿ ما لـ يتدخؿ يحماية الوظيفة الرساسالتوازف بيف  تبق  غاية تحقيؽ
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لة رسيس الدولة عف الجراسـ ـ قانوني محدد ألجؿ مساءؿ وضر نظاالمشرع إلعادة ضبط ذلؾ مف خ 
 المرتكبة خ ؿ فترة الرساسة.

إفراغ مبدأ عالمية قمر الجراسـ الدولية مف محتوا  ، عف طريؽ وضر أخرى يطرح مف جزة  
في م حقة المسؤوليف عف االنتزاكات الجسيمة  ،شروط شب  تعجيزية أماـ ممارسة االختصاص العالمي

تفعيؿ مبدأ االختصاص العالمي ألجؿ قمر االنتزاكات الخطيرة المرتكبة ، ضرورة انوف الدوليلقواعد الق
    اتخاذ اإلجراءات المتعمقة بالمتابعة الجزاسية القانوف الدولي اإلنساني مف خ ؿ  ضدمف رؤساء الدوؿ 

 .محاكمة مرتكبي الجراسـ الدولية األكثر خطورة دوف الخضوع لتوصيات سياسية و

حالة ارتكاب الجراسـ الدولية  تقييد الحصانة القضاسية الجزاسية، فإفل تجاهات الحديثة نحو  ايدكتأ
دولية في اسية الاؿ الحقيقي إلثارة المسؤولية الجز المجتعد مف خ ؿ المساهمة الجناسية الشخصية فيزا 

 الجراسـ إال عف طريؽ االستعانةذلؾ أف رؤساء الدوؿ ال يتاح لزـ ارتكاب مثؿ هذ   ،مواجزة رؤساء الدوؿ
مف القيـ القانونية المضافة بالحصانة  بالصفة الرسمية و مبدأ عدـ االعتدادفي الشأف ذات  يعد  بالغير، و

اسية ألساسي لممحكمة الجز النظاـ ابموجب ليتأكد هذا المبدأ  ،بموجب أحكاـ القانوف الدولي الجناسي 
رة تؤدي ألجؿ تطبيق  بصو ،ألحكاـ المتعمقة بخصوصية هذا المبدأ مف خ ؿ تحديد  لمقواعد و ا الدولية

 . اسية الدولية لرؤساء الدوؿإل  تفعيؿ المسؤولية الجز 
  تكتمؿ جوانب الممارسة ، فتبق  الممارسة الدولية العامؿ الحاسـ لكؿ هذ  المجزودات المبذولة 

الدولية المرتكبة مف الرؤساء و القادة أماـ القضاسية في مجاؿ ترسيا المسؤولية الجزاسية إزاء الجراسـ 
القضاء الجناسي المختمط إال بالتأكيد عم  استبعاد الدفر بالحصانة، و ذلؾ مف خ ؿ إصباغ القرارات 

 وفقا لموجبات التعاوف القضاسي الجزاسي. ،الصادرة عف المحاكـ الجزاسية المختمطة بالقوة القانونية ال زمة
ألمر الذي جعمزا تستغؿ ا، سة مؤسسة عم  االنتقاسية و التسييإال مجرد آلية ظرفيلـ تكف  السيما وأنزا

كوسيمة لتحكـ القوى العظم  في المجتمر الدولي، و التي التمست في المحاكـ المختمطة مبررات شرعية 
 يية تفضقياسا عم  موازيف القوى الدولية، فمثؿ هذ  االنتقاس التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ الضعيفة

و تستمـز بذلؾ المجوء إل   ،إل  إف ت مرتكبي االنتزاكات الجسيمة مف الوقوع تحت طاسمة العدالة
 مقتضيات مبدأ التكامؿ.المحكمة الجناسية الدولية حسب 

السيما  ،مر ذلؾ فإف واقر الممارسة الدولية ال يطرح في أغمب األحواؿ حسب الع قة التكاممية
، نظرا التساع مضموف و نطاؽ الجناسية الدولية ة المعتمدة أماـ المحكمةيمقبولالغموض معايير في ظؿ 

يترؾ لممحكمة الجناسية الدولية الذي  شكؿ الالعبارات المستعممة لمداللة عم  عدـ القدرة أو عدـ الرغبة، ب
قر العممي عم  حساب الجزات القضاسية الوطنية، كما يصبح هذا الوضر األقرب لموا لمتدخؿمجاال واسعا 

 ايكوف مقيد أف ولية، دوفدمجمس األمف بإحالة أي وضر إل  المحكمة الجناسية اللسمطات الممنوحة نظرا ل
أف نستخمص تحوؿ توزير االختصاص ، عم  ذلؾ يمكف رغبةالقدرة أو عدـ البالبحث في توفر قراسف عدـ 
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قة تكاممية إل  ع قة أولوية و سمو القضاسي بيف المحكمة الجناسية الدولية و المحاكـ الوطنية مف ع 
 لصالح المحكمة الجناسية الدولية.

 يبدو أف المعايير المعتمدة ألجؿ تقدير مقبولية الدعوى أماـ المحكمة الجناسية الدولية ليستكما 
 كافية مف أجؿ تنظيـ الع قة التكاممية بيف المحكمة و المحاكـ الوطنية، ألف عدـ القدرة أو عدـ الرغبة في

تنصرؼ أيضا إل  مبررات  أخرى تنفيذ االلتزاـ الدولي بالمتابعة، قد يكوف راجعا ألسباب و عراقيؿ قانونية
الحفاظ عم  سيادة الدوؿ، و التي تتعمؽ في مجممزا باإلشكاالت التي يثيرها الدفر بالحصانة المقررة 

 اسية الدولية.                                                                                     تفعيؿ المسؤولية الجز  دوف لرؤساء الدوؿ أماـ المحكمة الجناسية الدولية، و الذي يقؼ حاس 

إف اتخاذ أي تدابير مف شأنزا أف تجزض المقاضاة عف الجراسـ الدولية، بما فيزا تدابير في مواجزة ذلؾ ف
ا مف الدولة رتكاب الجراسـ الدولية، فالمجوء إل  العفو يعتبر تعسفحظر افو يعد انتزاكا ل لتزاـ الدولي بالع

 بمصمحة المجتمر بأسر . احؽ المتابعة، ألف في تصرفزا أضرار في استخداـ 
طالما أف نظاـ روما األساسي لـ يرتقب أي آليات تنفيذية تسمح لممحكمة الجناسية الدولية بتحقيؽ 

فإف مثوؿ  ،تضيزا إجراءات التحقيؽ و المتابعةتقاالكتفاء الذاتي في ممارسة اختصاصاتزا القضاسية التي 
سيبق  مرهونا بمدى المتزميف بارتكاب جراسـ دولية تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة الجناسية الدولية 

يتضمنزا  خاصة في ظؿ العراقيؿ التي ،تعاوف الدوؿ مر المحكمة، و هو األمر الذي يصعب تحقيق  غالبا
مف  27مف خ ؿ التعارض القاسـ بيف مضموف المادة خاصة  نممس ذلؾ و النظاـ األساسي لممحكمة،

تطبيؽ ااثار القانونية لمقيد الوارد في  و التي كرست مبدأ عدـ االعتداد بالحصانة، و لزا النظاـ األساسي
و المتعمؽ بطمبات التعاوف الصادرة عف المحكمة الجناسية الدولية في إطار الوفاء بااللتزامات  98المادة 

 .الدولية المتعمقة بحضر ارتكاب جراسـ دولية، و الممقاة عم  عاتؽ الدوؿ
ال توفر في الوقت  ،الجزاسي الدولي عم  ذلؾ فإف ما تضمن  النظاـ األساسي مف سبؿ لمتعاوف

الحاضر القدر األكبر مف إمكانية تأميف العدالة خاصة في حالة تعمؽ األمر برؤساء الدوؿ الذيف يمكف 
في ظؿ العقبات التي تقؼ أماـ إمكانية تأميف إحضارهـ أماـ  ،لزـ االحتماء و التستر وراء حصانتزـ

را في النظاـ األساسي سوؼ يؤدي إل  ضياع فرصة أكيدة المحكمة الجناسية الدولية، مما يشكؿ قصو 
المحكمة في تفعيؿ  محدودية دورمف خ ؿ  بصورة جمية  هذا األمر يتضح لناألجؿ تحقيؽ العدالة، 

حيث اقتصر دورها عم  توجي  أوامر عف متابعتزـ  هاعجز  و ،لرؤساء الدوؿاسية الدولية المسؤولية الجز 
قضاسية لممحكمة ، األمر الذي يبرهف عم  تقييد مجاؿ الممارسة البإرادة الدوؿمقيدة األثر مرهونة القبض 

يبدو أف اعتبارات الحصانة القضاسية الجزاسية السارية في إطار الع قات ما الجناسية الدولية، عم  ذلؾ 
 الجزاسية الدولية .المحكمة  بية وبيف الدوؿ قد امتدت آثارها إلي تنظيـ الع قة بيف الجزات القضاسية األجن
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        زاسية لرسيس الدولةأف التنازع القانوني بيف قاعدة الحصانة القضاسية الجبناء عمي   يتضح ب
يقبؿ أي  واجب الدوؿ في قمر الجراسـ الدولية الخطيرة مزما كانت الصفة الرسمية لمرتكبيزا ، لـ يعد و

، ألف التطبيؽ الجامد لكمتا القاعدتيف يؤدي إل  جؿ تغميب قاعدة عم  األخرى حموؿ قانونية عممية مف أ
عم  فكرة مضمونزا قضاسية الع قات الذي أصبح يقـو  ،أثار عممية غير مقبولة عم  المجتمر الدولي

ال يوجد في الوضر الراهف لمقانوف الدولي ، مقابؿ ذلؾ مبادئ القانوف الدولي الجناسيالدولية عم  أساس 
 التاـ . اعدة الحصانة القضاسية الجزاسية بشكمزا التقميدي المطمؽ والعاـ ما يدؿ عم  تراجر ق

 يمكف إجمالزا في ااتي:عم  ضوء النتاسج السابقة توصمنا إل  طرح مجموعة مف االقتراحات 

اتساعا بشكؿ يساهـ في  ر نظرة الدوؿ لمطابر المطمؽ لمسيادة بجعمزا أكثر واقعية ويضرورة تغي -0
 لو تعمؽ األمر بكبار المسؤوليف في الدولة، ضمف هذا النزج  االف ت مف العقاب وتكريس سياسة منر 

يمكف أف تمعب أحكاـ الدساتير الوطنية دورا بارزا في ضماف تنفيذ قواعد القانوف الدولي الجناسي في مجاؿ 
ة تنظيـ المركز ، مف خ ؿ إعاد متابعة مرتكبي جراسـ القانوف الدولي، مزما كانت مكانتزـ في هـر السمطة

 تطورات القانونية الدولية الحديثة.ال الجزاسي لرسيس الدولة حت  يت ءـ و

حماية بيف موازنة حسب مقتضيات الرورة تقنيف قواعد دولية تضبط  نطاؽ حصانة الرؤساء ض -9
 ضماف عدـ إف ت رؤساء الدوؿ مفغاية  و، الموجبة لمحصانة القضاسية الجزاسيةالوظيفة الرساسية 
تحديد حاالت  مف خ ؿ تحديد وضر الرؤساء في حالة ارتكابزـ لجراسـ دولية، و ،المسؤولية الجزاسية

مبادرة بإجراء تعدي ت عم  التشريعات الجزاسية الداخمية مف خ ؿ ال انتفاء الحصانة، و إعماؿ و
محاكمة  ؿ بشأف متابعة وتضمينزا المبادئ الجناسية الواردة في نظاـ روما، ألجؿ بناء نظاـ قانوني متكام

 الرؤساء عف الجراسـ الدولية.
إدراج مف خ ؿ  ضرورة مراجعة الدوؿ لمجاؿ تطبيؽ الحصانة القضاسية الجزاسية لرسيس الدولة ، -3

بموازنة تمؾ المقررة لممسؤولية الجزاسية لرسيس الدولة ضمف الكتمة الدستورية  القواعد المتعمقة بالحصانة و
  ولة المتزـ بارتكاب جراسـ دوليةجراءات التنازؿ عف الحصانات الدستورية لرسيس لدإ تحديد طرؽ و و

اسية لمحاكـ الوطنية عم  حساب غيرها مف الجزات القضالحفاظ عم  مبدأ أولوية ااألمر الذي يمكف مع  
بالمركز عف طريؽ جعؿ قواعد القانوف الدستوري المتعمقة ذلؾ يتحقؽ  والجزاسية األجنبية والدولية، 

 االتجاهات الحديثة لمقانوف الدولي الجناسي. مواكبة لمتطورات و الجزاسي لرسيس الدولة مسايرة و

تعزيز دور الرأي العاـ الداخمي بما يخدـ االدعاء الدولي وفؽ ضمانات المحاكمة العادلة بشأف مسألة  -4
جراسية التي يمكف إعمالزا في مجاؿ متابعة رسيس الدولة أماـ القضاء األجنبي فيما تعمؽ بالضمانات اإل

عم  حد سواء الضمانات الموضوعية بشكؿ يؤكد ضرورة تفعيؿ االختصاص الجناسي العالمي  و ،المتابعة
مف نظاـ روما األساسي تعطي الحؽ لمشعوب  12ضمف النزج ذات  ندعوا إل  إضافة فقرة إل  المادة 



365 
 

تكبة مف قبؿ رؤساء الدوؿ برفر دعوى أماـ المحكمة المر  المضطزدة التي تتعرض ألشد الجراسـ خطورة و
 الجناسية الدولية.

ر النطاؽ ضرورة ضبط نطاؽ الحصانة القضاسية الجزاسية مف حيث الجراسـ مف خ ؿ توسي -5
ذلؾ يمكف أف يتحقؽ باعتماد تعريؼ لجريمة  اسية الدولية لرؤساء الدوؿ، والموضوعي لممسؤولية الجز 

كذلؾ مف  جراسـ االرهاب ضمف االختصاص الموضوعي لممحكمة الجناسية الدولية، وإدراج  العدواف و
القضاسي فيما تعمؽ بتقنيف الجراسـ  خ ؿ تطوير سبؿ التعاوف الجزاسي الدولي في المجاؿ التشريعي و

   الدولية وفقا لألساليب المستحدثة في ارتكاب الجراسـ ألجؿ التقميؿ مف محاوالت االف ت مف العقاب.
إعادة تنظيـ ع قة مجمس األمف بالمحكمة الجناسية الدولية مف الجانب الوظيفي، مف خ ؿ ضبط  -6

شكؿ الذي يجعمزا تتوافؽ مر متطمبات تكريس سياسية منر المجاؿ السمطات المخولة لمجمس األمف ب
عمؽ باإلحالة إل  باألخص فيما ت اإلف ت مف العقاب ضمف مفزـو الحفاظ عم  األمف والسمـ الدولييف، و

الذي عرقؿ فعالية  استغ ؿ لحؽ النقض، و يس وي  المحكمة الجناسية الدولية، لما لزذ  الرخصة مف تس
 التي لو كتب لزا اإلصدار لقدـ الكثير مف الرؤساء إل  المحكمة الجناسية الدولية. الكثير مف القرارات و

مسؤولية الاإلجراسية المتعمقة ب ضوعية وضرورة وضر نظاـ قانوني متكامؿ يحدد الجوانب المو  -7
تساهـ في تقديـ جزاسية لرؤساء الدوؿ مف خ ؿ تحديد نطاقزا مف حيث الجراسـ،  و وضر آليات ال

اسية ي تتعارض مر إعماؿ المسؤولية الجز إجرامزـ، مما يفترض تعديؿ بعض المواد الت الرؤساء الذيف تبت
ألجؿ تحقيؽ األسبقية ل لتزاـ الدولي بتقديـ مرتكبي الجراسـ   ،رومامف نظاـ  98الدولية مف قبيؿ المادة 

مف نظاـ روما المتعمقة بالمسؤولية غير مباشرة  28الدولية عم  االلتزاـ االتفاقي، نقترح تعديؿ المادة 
لرؤساء الدوؿ بمنح المحكمة الجناسية الدولية السمطة التقديرية في تحديد طبيعة االجراءات التي كاف 

 ينبغي عم  الرؤساء اتخاذها حسب العرؼ تحت طاسمة المسؤولية في حالة عدـ اتخاذها.

انط قا مما سبؽ عرض  فإف أهمية النظاـ األساسي لممحكمة الجناسية الدولية بشأف مساءلة  
أف  رؤساء الدوؿ  تتوقؼ بغض النظر عف االنتقادات التي يشممزا جوهر  عم  إمكانية تفعيم ، السيما و

اسية الدولية لرؤساء الدوؿ  بشكؿ ال يخدـ مستقبؿ ازدواجية مر مسألة المسؤولية الجز  تعامؿ بانتقاسية وال
العدالة الجناسية الدولية يشكؿ التحدي األكبر الذي ينبغي عم  المحكمة  الجناسية الدولية خوض  لتكريس 

طمب مف جزة أول  تجريد سياسة منر اإلف ت مف العقاب بحسب ضوابط العدالة الدولية، مما يت
في ظؿ صعوبة تحقؽ هذا  اختصاصزا القضاسي مف كؿ ما يتعمؽ بالتأثيرات السياسية لمدوؿ العظم ، و

المطمب تبق  غاية تقييد الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ صعبة المناؿ ، ذلؾ أف الطريؽ الذي 
 رؤساء الدوؿ .ممزدا ألجؿ م حقة يجب أف يسمك  المجتمر الدولي ليس 

  انتز  بحمد اهلل وعون  -
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 ــعــــــة المراجـــــقائمـــ
 ةــــــــالعربي ةـــــبالمغ  أوال:

I - الرسمية النصوص 
 الوطنية النصوص -1
 الدساتير  -أ 
جمادي 26 المؤرخ في 16/01المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ  1996الدستور الجزاسري لسنة  -0

 .2016مارس  06هػ الموافؽ لػػ:  1437األوؿ عاـ 
 .1787دستور الواليات المتحدة األمريكية الصادر  -9
 (.1926ماي   23)دستور لبناف  -3
 .2007( المعدؿ في 1958الدستور الفرنسي ) -4
 .(2002جواف المعدؿ في  ) 1959جواف  01دستور الجمزورية التونسية،  -5
فيفري  13) تـ وقؼ العمؿ ب  بموجب قرار القيادة العسكرية الصادر في . 1971مصر لسنة جمزورية  دستور -6

2011.) 
 (.1973مارس  12دستور الجمزورية العربية السورية) -7
  (.1994جانفي   10دستور الجمزورية اليمنية ) -8
 .(2003أوت  19دستور الغابوف ) -9

 .(2005التشاد )جواف دستور  -01
 .2005الدستور العراقي الصادر عاـ  -00
  .2014جانفي  15في مصر دستور  -09
 القوانين -ب
الصادر في ألمانيا بشأف معاقبة األشخاص المرتكبيف جراسـ الحرب والجراسـ ضد  10القانوف رقـ  -0

 .1945ديسمبر  20الس ـ وس مة اإلنسانية الصادر في 
 .1956مصر بشأف محاكمة رسيس الجمزورية، لسنة  الصادر في 247القانوف رقـ  -9
      .1994مارس  1قانوف العقوبات الفرنسي الذي دخؿ حيز النفاذ في  -3
( الصادر في اليمف بشأف إجراءات إتزاـ و محاكمة شاغمي وظاسؼ السمطة التنفيذية 6رقـ ) القانوف -4

 . 1995العميا، لسنة 
 .2003أفريؿ  23القانوف البمجيكي المؤرخ في  -5
، عف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية 2005أكتوبر  09، المؤرخ في 10-2005القانوف رقـ  -6

 يتضمف قانوف المحكمة الجناسية العراقية العميا. 
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يتعمؽ بمنح حصانة مف الم حقة  2012جانفي  21المؤرخ في  01-2012القانوف اليمني رقـ  -7
 عبد اهلل و مساعدي .القضاسية لمرسيس عمي 

 النصوص القانونية الدولية -2
 االتفاقيات الدولية: - أ

 ـ.1928اتفاقية هافانا التي تتعمؽ بالتمثيؿ والحصانة لعاـ  -0
 ـ.1948ديسمبر 09الموقعة في قمر جريمة اإلبادة  منر و اتفاقية -9
القوات المسمحة في الميداف اتفاقية جنيؼ األول  بشأف تحسيف حاؿ الجرح  و المرض  مف أفراد  -3

 .1949أوت  12المؤرخة في 
اتفاقية جنيؼ الثانية بشأف تحسيف حاؿ الجرح  و المرض  مف أفراد القوات المسمحة في البحار  -4

 .1949أوت  12المؤرخة في 
 .1949أوت  12اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف  معاممة أسرى الحرب المؤرخة في  -5
 .1949أوت  12عة بشأف حماية األشخاص المدنييف وقت الحرب المؤرخة في اتفاقية جنيؼ الراب -6
 ـ. 1961اتفاقية فيينا لمع قات الدبموماسية لعاـ  -7
 ـ.1963 قية فيينا لمع قات القنصمية لعاـاتفا -8
 ـ.1969اتفاقية فيينا لمبعثات الخاصة لعاـ  -9

المتعمؽ بحماية ضحايا  1949أوت  12ة في اإلضافي األوؿ التفاقيات جنيؼ الموقع البروتكوؿ -01
 .1977جواف  10النزاعات الدولية المسمحة المؤرخ  في 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغير  مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو المزينة  -00
 ـ.1984ديسمبر  10الموقعة في 

والمنظمات الدولية أو بيف المنظمات الدولية، المبرمة اتفاقية فيينا لقانوف المعاهدات بيف الدوؿ  -09
 .1986مارس  21بتاريا 

  .1998جويمية 17المحكمة الجناسية الدولية، المبرمة بتاريا  اتفاقية روما الخاصة بإنشاء -03
 قرارات مجمس األمن -ب
 .بيوغس فيا السابقةناسية الخاصة إلنشاء المحكمة الج 1993فيفري  22المؤرخ في  808القرار رقـ  -0
 .الخاصة بروانداالمتعمؽ بإنشاء المحكمة الجناسية  1994نوفمبر  8المؤرخ في  955قرار رقـ ال -9
 المحاكـ الخاصة في كوسوفو.المتعمؽ ب 1999جواف  10المؤرخ في  1244قرار رقـ ال -3
 في تيمور الشرقية.المحاكـ الخاصة ب المتعمؽ 1999أكتوبر  25المؤرخ في  1272قرار رقـ ال -4
 المحكمة الخاصة في سيراليوف.ب المتعمؽ 2000أوت  14المؤرخ في  1315 رقـ قرارال -5
 بإحالة الوضر في دارفور. المتعمؽ 2005مارس  31المؤرخ في  1593رقـ قرار ال -6
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 .2005أفريؿ  7المؤرخ في  1595رقـ قرار ال -7

 .2006مارس 28المؤرخ في  1470رار رقـ قال -8

 .المحكمة الخاصة في لبنافالمتعمؽ ب 2006مارس  29المؤرخ في  1664رقـ قرار ال -9
 .  2006ماي  17المؤرخ في  1680القرار رقـ  -01
 .2007ماي  30المؤرخ في  1757القرار رقـ  -00
 التقارير الدولية -ج
الخامس عشر لممدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية إل  مجمس األمف التابر لألمـ المتحدة  التقرير -0

 ، المحكمة الجناسية الدولية. (، مكتب المدعي العاـ2005) 1593 عم  بقرار مجمس األمف رقـ

لمتحدة عم  التقرير الثامف لممدعي العاـ لممحكمة الجناسية الدولية إل  مجمس األمف التابر لألمـ ا -9
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   . 2010الحمبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 
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 .2017 -2016جامعة تممساف، الجزاسر، و العمـو السياسية، 
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 الممخص
استقرت النظـ القانونية الداخمية عم  تمتر رؤساء الدوؿ بحصانة قضاسية ضد المسؤولية الجزاسية 
ضمف مفزـو ضرورة الموازنة بيف فرضيف، حماية الوظيفة الرساسية عف طريؽ تقرير الحصانة الموضوعية 

ضماف عدـ إف ت رؤساء الدوؿ مف المسؤولية الجزاسية دوف اإلخ ؿ بالحصانة  الجانب األوؿ، و في
مقابؿ محدودية الممارسة القضاسية  ،خاصة في الدوؿ ذات النظاـ الجمزوري ،اإلجراسية في الجانب الثاني

تمتد آثارها لتغطي المركز هذ  الحماية القانونية  في مواجزة الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء الدوؿ، و
الجزاسي لرؤساء الدوؿ عم  الصعيد الدولي حسب ما تقرر بموجب العرؼ الدولي لتحجب الوالية القضاسية 

 لمجزات القضاسية األجنبية.

مف هذا المنظور يبدو أف الحصانة القضاسية الجزاسية المقررة لرؤساء الدوؿ حسب المقتضيات  
القانوف الدولي، قد أصبحت وسيمة قانونية في إرساء إف ت رؤساء الدوؿ الممنوحة بموجب  الدستورية و

لو تعمؽ األمر  و ،األجنبية عم  حد سواء مف المسؤولية الجزاسية أماـ الجزات القضاسية المحمية و
أخطر الجراسـ الدولية، هذا ما أصبح ال يتماش  مر التطورات و االتجاهات الحديثة في  بارتكاب أبشر و

 نزاية منذ خاصة الدولية القانونية و القضاسية الممارسة عرفتـ القانوني الدولي ، ضمف هذا النزج النظا
 الذي األمر الدوؿ، لرؤساء الدولية الجزاسية المسؤولية مبدأ تكريس نحو قويا اتجاها األول  العالمية الحرب
 الدولي القانوف قواعد في المستقرة الجزاسية القضاسية الحصانة نطاؽ تنظيـ إعادة بالضرورة يتطمب
 .التقميدي

حيث اتجزت الممارسة الدولية نحو قضاسية الع قات الدولية، فمجاؿ الحصانة القضاسية الجزاسية  
يتحدد ضمف داسرة االشكاالت القانونية التي تفرزها حتمية التصادـ القانوني بيف المنطؽ الدبموماسي الذي 

المنطمؽ القضاسي القاسـ عم  فكرة منر  الكاممة لرؤساء  الدوؿ، و و يكرس مبدأ الحصانة  المطمقة
االف ت مف العقاب عف الجراسـ الدولية، ضمف نزج التنازع بيف نموذجيف مف نظاـ الحصانات الدولية 

يتعمؽ بإط ؽ الحصانة، أما ااخر فإن  يترتب عف  إحداهما مكرس حسب مقتضيات العرؼ الدولي و
ات القضاسية داخمية كانت أـ دولية في مجابزة الحصانة القضاسية الجزاسية لرؤساء عدـ فاعمية الجز

االنتقاسية بشكؿ يتعارض مر  الدوؿ، األمر الذي نتج عن  اسباغ الممارسة القضاسية بصفتي االزدواجية و
 مقتضيات تكريس سياسية منر االف ت مف العقاب. 

 
 

 

 



 

Résumé 

A ce jour, les systèmes juridiques internes se reposent sur la jouissance des chefs 

d’états de l’immunité juridique contre toute responsabilité pénale selon un 

principe équilibreur des devoirs, d’un côté la protection de la fonction 

présidentielle par le biais d’établissement de l’immunité objective et de faire en 

sorte que les responsables ne restent impunis sans pour autant porter atteinte à 

l’immunité procédurale de l’autre, plus particulièrement aux républiques 

parlementaires, cela est confronté aux limites de la jurisprudence à faire face à 

l’immunité juridique pénale des présidents des républiques et cette protection 

légale touche de manière significative la fonction présidentielle sur le plan 

international et ce, selon le droit international commun et qui bloquerait de ce 

fait les autorités juridiques étrangères. 

A ce propos, l’immunité juridique des chefs d’état est conforme à l’ordre 

constitutionnel, accordée dans le cadre du droit international, semble devenir un 

moyen légal incitant l’évasion des chefs d’état de toute responsabilité pénale 

devant toute autorité juridique qu’elle soit nationale ou internationale, même s’il 

s’en découle de commettre les crimes les plus odieux, ce qui ne correspond 

guère avec l’évolution moderne du système juridique international. Depuis la fin 

de la première guerre mondiale et dans la même optique, la pratique judiciaire 

internationale a connu une tendance forte de consécration du principe de la 

responsabilité pénale internationale pour les chefs d’état, ce qui exige la 

nécessité de réorganiser le champ d’application de l’immunité juridique pénale 

qui se reposent sur les règles du droit internationale traditionnel. 

En effet, aujourd’hui la pratique diplomatique se légalise au plan international, 

le domaine de l’immunité judiciaire pénale est déterminé dans un cadre de 

problèmes juridiques qui imposent une collision inexorable entre deux 

domaines, d’un côté, le volet diplomatique qui garantit le principe de l’immunité 

absolue et intégrale des chefs d’état et de l’autre, le volet juridique, qui se repose 

sur l’idée de faire en sorte que les chefs d’état ne restent impunis. Cela 

s’enregistre dans une approche de conflit entre deux modèles d’immunité, le 

premier est conforme aux standards du droit international activant l’immunité et 

le deuxième se caractérise par l’inefficacité des autorités judiciaires qu’elles 

soient, locales ou étrangères à faire face à l’effet de l’immunité pénale des chefs 

d’état, ce qui en résulte l’instauration des pratiques juridiques de manière 

contradictoire avec le principe de la non-impunité des chefs d’état. 



 

Conclusion 

To date, internal legal systems lean on the immunity against penal code 

according to a balanced principle of duties, on the one hand preserving the 

Presidents' responsibilities by setting up the immunity ration materiae and to 

ensure that perpetrators did not go unpunished without affecting procedural 

immunity in the other side, especially implemented in parliamentary republics. 

This one is confronted with jurisprudence's limits to face penal legal immunity 

of head of states. This legal protection concerns significantly the presidential 

office internationally, depending on customary international law and that would 

block foreign legal authorities. 

About this matter, the Presidents' jurisdictional immunity is consistent with the 

constitutional rule granted in the context of international law, seems to become a 

legal way that induces the head of state to escape criminal responsibility before 

any domestic or foreign legal authority, even though it does commit the most 

extreme and serious crimes which doesn’t fit with the international legal system. 

Since the end of the First World War and along the same lines as a result, there 

have been major changes in judicial practice with the recognition of Presidents’ 

international penal responsibility as the main principle, which requires to 

reconsider the reorganization of the legal immunity’s scope, depending on 

customary foreign law rules.  

In fact, today legal diplomatic practice is becoming formalized at the 

international level, legal immunity field is spread within judicial issues that 

impose confrontation between two aspects, diplomatic and legal from one side 

to the other. The diplomatic one ensures Presidents’ full and absolute immunity 

principle and the legal aspect is based on the idea of ensuring that heads of states 

didn’t go unpunished. In this regard, there is a dispute approach between the two 

immunity forms. The first one is '' international law Standards-compliant '' by 

activating the immunity and the second form is distinguished by the judicial 

authorities’ inefficiency whether they are, local or foreign ones to face 

immunity’s effects of heads of states, in what results the establishment of legal 

practice contradictorily with the non-punishing principles.    

 




