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 ممخص

 كحاكؿ الدراسة الحالٌية كسميط الضكء عمِ هكضكع هسؤكلٌية رئيس الدكلة عف ارككاب الجرائـ 
، كهدل كعارض هبادئ القاىكف ةالٌدكلٌية في ظؿ القاىكف الجىائي، كالكضع القاىكىي لرئيس الٌدكؿ

الجىائي الدكلي هع هفٍكـ السيادة الكطىٌية لمدكؿ، ككحديد هفٍكـ الهسؤكلٌية الجىائٌية لرؤساء الدكؿ 
ككٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ ككضيح كطكر هبدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية لرئيس .في القاىكف الجىائي الدكلي

الدكلة في القاىكف الجىائي الدكلي ، كها كٍدؼ الدراسة إلِ الكشؼ عف الكعارض بيف الهركز 
القاىكىي لرئيس الدكلة في القاىكىيف الدكلي العاـ كالجىائي الدكلي، كهدل هساس كطبيؽ هبادئ 

القاىكف الجىائي الدكلي بسيادة الدكؿ، بااضافة إلِ ككضيح خصكصٌية الكالية القضائٌية لمهحكهة 
ا عمِ الكالية القضائٌية الكطىٌية لمدكؿ   .الجىائٌية الٌدكلٌية كسهٌك

 حصاىات رؤساء الدكؿ ، الجرائـ الٌدكلٌية ، القاىكف الجىائي الدكلي: الكمهات الهفكاحية 
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Abstract: The present study sheds light on the criminal responsibility of 

the head of state for international crimes under the International 

Criminal Law. It explains the legal status of the head of state and the 

extent of conflict  between the principles of International Criminal Law 

and the concept of national sovereignty. This study defines the concept 

of the criminal resposiibility of heads of states in International Criminal 

Law as well as under Public International Law. It also aims to clarify the 

evolution of the principle of criminal responsibility of the head of state 

under International Criminal Law and to detect the conflict in the legal 

status of the head of state between Public International law and 

International Criminal Law. The study further clarifies the jurisdiction of 

the International Criminal Court and its supremacy over the jurisdiction 

of national States. 

Keywords: immunities of heads of states, international crimes, 

International Criminal Law 
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: المقّدمة 

 ىكيجة ؛ٌف ٌذي الفكرة أصابٍا الضهكرإ الجريهة الٌدكلٌية قديهة قدـ العالقات الٌدكلٌية إاٌل كيعدُّ 
فقد اعكرؼ . لظٍكر الىظرٌية الكضعٌية الكي لـ كعكرؼ لمفرد بأم ىصيب في الشخصٌية الٌدكلٌية 

القاىكف الدكلٌي بحؽ الشعكب في العقاب، في حاؿ كعرض هصالحٍا لالعكداء، حيث كاف ٌىاؾ 
عرؼ دكلي يعاقب األشخاص الهككرطيف بارككاب جرائـ القرصىة، الحرب، كالكجسس كقد 

كهاـ عالهي، حيث حاكؿ الهجكهع الدكلي الكخفيؼ هف اآلالـ  اسكحكذت الجريهة الٌدكلٌية عمِ ٌا
الكي عاىت هىٍا البشرٌية جراء ارككاب العديد هف الجرائـ البشعة في حؽ الشعكب، ال سيها خالؿ 

مٌية ك  كسياسات كهييز ،ثىٌية كعرقٌيةإالحربيف العالهيكيف األكلِ كالثاىية كها كبعٍا هف حركب ٌأ
ابٌية الكي كرككب باسـ األدياف هاعىصرم   زالت كعاىي هىٍا البشرٌية، بااضافة إلِ الحرب ااٌر

كككممت ٌذي الجٍكد بالىجاح في هحطات . ضد الهكاطىيف األبرياء في كؿ هكاف هف ٌذا العالـ
إذ كهخض عىٍا قياـ هحاكـ دكلٌية لهحاكهة هجرهي الحرب كذلؾ خالؿ هرحمة  زهىٌية هكعددة،

ٌكمت في أعقاب الحرب العالهٌية الثاىٌية  . الحرب العالهٌية األكلِ كها كالٌا هف هحاكـ شي

كحكِ القرف العشريف ، لـ ككف ٌىاؾ هحاكـ دكلٌية كهارس كاليكٍا عمِ رؤساء الدكؿ، أٌها 
 فال يهكف لٍا أف كهارس كاليكٍا عمِ رؤساء الدكؿ الذيف ال يزالكف في الخدهة ،الهحاكـ الكطىٌية

حيث  .كقد كطكر ٌذا الهكقؼ بهكجب القاىكف الدكلي هىذ ذلؾ الحيف. أك رؤساء الدكؿ السابقيف
، كهحاكهات ىكرهبرغ كطككيك ( 1919 ) هف هعاٌدة فرسام 227كطكر أكالن في إطار الهادة 

في ىٍاية الحرب العالهٌية الثاىية كأثىاء ٌذي الحرب أكد زعهاء الحمفاء رغبكٍـ في هعاقبة 
الهسؤكليف عف الفضائع كالجرائـ ضد الهكاطىيف في دكؿ الحمفاء، كلقد ككرس هبدأ الهسؤكلٌية 
الجىائٌية لألفراد عف ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية في ظؿ الهحاكـ الجىائٌية الكي أىشئت لهحاكهة 
ىدا اهجرهي الحرب في يكغسالفيا السابقة، كالهحكهة الخاصة بهحاكهة هجرهي الحرب في رك

 كصكالن لكالدة الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية، كفي كؿ ؛ليكفا كالهحكهة الخاصة بسير،كيكغسالفيا
هرحمة هف ٌذي الهراحؿ اككسب هفٍكـ الجريهة الٌدكلٌية كبديالن ككغيران ساعد في كككيىً الفقٍاء 

. كالقضاء الجىائٌي الدكلي
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كفيها يكعمؽ بكطكر هبدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية لمفرد في ظؿ القاىكف الجىائي الدكلي، ىالحظ 
 ، كاكفاقٌية الٌام 1815أف ٌذا الهبدأ ليس بالحديث ىسبيان، حيث يركبط بسابقة ىفي ىابميكف عاـ 

 العالـ في ذلؾ الكقت لـ يهكمؾ إفٌ  ، إاٌل 1474 سىة ( بيكر )، كهحاكهة األهير 1899لعاـ 
 هعاٌدة فرسام أكؿ كثيقة هعاصرة كيعدٌ ك.  كاضح الهعالـ يخضع لقكاعد قاىكىٌية دكلٌيةان  قضائيان جٍاز

 227أقرت بهبدأ الهسؤكلٌية الشخصٌية لألفراد عف ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية، حيث كضهىت الهادة 
 إهبراطكر ألهاىيا السابؽ ( غاليـك الثاىي ) صريحة بضركرة هحاكهة ان هف ٌذي الهعاٌدة ىصكص

ك الهبدأ الذم يقكؿ بجكاز هحاكهة رؤساء الدكؿ كقادة القكات  عف ارككابً جرائـ حرب، ٌك
كلقد ككرس ٌذا الهبدأ . العسكرٌية في حاالت هعٌيىة، كهحاسبكٍـ عف الفظائع الكي يرككبٍا جىكدٌـ

. فيها بعد بفضؿ هحاكهات ىكرهبرغ الهمحقة بٍا 

 أصبح هبدأ الهسؤكلٌية 1998كفي ظؿ الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية لعاـ 
الجىائٌية الشخصٌية عف ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية حقيقة ال هفر هىٍا، كالذم أكد أيضا هبدأ 
الهسؤكلٌية الجىائٌية لمرؤساء كالهسؤكليف في الدكلة كعدـ االعكداد بالصفة الرسهٌية كهاىع 

ـ  لهساءلكٍـ ، كاعكبر أٌف الحصاىات الكطىٌية الكي يكهكعكف بٍا لطبيعة عهمٍـ ال كحكؿ دكف هثمٌك
. أهاـ الهحكهة كهساءلكٍـ جىائٌيان 

لكي كقر ا كبىاءن عمِ ها كقدـ، حصؿ ىكع هف الكضارب بيف هبادئ قاىكف الجىائٌية الٌدكلٌية 
هبدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية لرؤساء الدكؿ عف ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية، كهبادئ القاىكف الدكلي العرفي 

الخاصة بهبدأ السيادة الكطىٌية لمدكؿ، كحصاىات كاهكيازات رؤساء الدكؿ الكي كحـر إخضاع 
ك ها دفع العديد هف الدكؿ كفي هقدهكٍا الكاليات  رؤساء الدكؿ لمقكاىيف كالهحاكـ األجىبٌية، ٌك

سرائيؿ إلِ عدـ االىضهاـ الكفاقٌية ركها الهىشئة لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية، كذلؾ خشية  الهكحدة كا 
كقد خمؽ ٌذا الكضارب . هف الكفريط بسيادكٍا أك حصاىات كاهكيازات رؤساء كهسؤكلي الدكلة فيٍا

ىكعا هف االزدكاجٌية عمِ صعيد كطبيؽ العدالة الجىائٌية الٌدكلٌية ، حيث أصبحت خاضعة لهعايير 
. الضعؼ كالقكة 

ٌؿ : ككحاكؿ الدراسة ااجابة عمِ العديد هف األسئمة الهكعمقة بهشكمة الدراسة الهكهثمة في 
ٌىاؾ كعارض بيف الهركز القاىكىي لرئيس الدكلة كبيف القاىكف الدكلي العاـ كالقاىكف الجىائي 

الدكلي؟ ٌؿ يهكف كطبيؽ اعكبارات إىفاذ العدالة الجىائٌية الٌدكلٌية دكف الهساس بسيادة الدكؿ؟ ٌؿ 
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كحكؿ حصاىات رؤساء الدكؿ دكف هحاكهكٍـ كهعاقبكٍـ عف ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية؟ ٌؿ الكالية 
القضائٌية لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية كسهك عمِ الكالية القضائٌية الكطىٌية لمدكؿ ؟ 

كقد اعكهد في ٌذي الدراسة عمِ الهىٍج الكحميمي كالكصفي كالكاريخي، كلها كاىت هسؤكلٌية 
رئيس الدكلة عف الجرائـ الٌدكلٌية في ظؿ القاىكف الجىائي الدكلي كشكؿ هحكر ٌذا البحث، فإىىا 

يعرض الهبحث األكؿ الكضع القاىكىي لرئيس الدكلة في القاىكف : ىرل كقسيهً إلِ ثالثة هباحث 
الدكلي، كيركز الهبحث الثاىي عمِ هدل كعارض هبادئ القاىكف الجىائي الدكلي هع هفٍـك 

السيادة الكطىٌية لمدكؿ، كيكصدل الهبحث الثالث لمهسؤكلٌية الجىائٌية لرؤساء الدكؿ في القاىكف 
. الجىائي الدكلي

المبحث األول 

 الوضع القانوني لرئيس الدولة في ظل القانون الدولي

كفقان لقكاعد القاىكف الدكلي العرفي فإف رئيس الدكلة ٌك اارادة الهعبرة عف شعب الدكلة 
ك رهز سيادكٍا ككحدكٍا، كبالكالي فإىً يحظِ بحصاىات كاهكيازات كعهؿ عمِ هساعدكً في  ٌك
القياـ بهٍاهً كرأس لمدكلة عمِ الصعيديف الداخمي كالخارجي، كبالكالي فٍك هصكف كال يخضع 

 هف الهثكؿ أهاـ الهحاكـ األجىبٌية لمٌدكؿ هٍها كاىت الجريهة الكي ل كهيعؼى ،لمقكاىيف األجىبٌية
كهف ٌىا فإف القاىكف الدكلي يهىح رئيس الدكلة حصاىات هطمقة إزاء الهحاكـ األجىبٌية . يرككبٍا 

لمدكؿ، كيبقِ يكهكع بٍذي الحصاىات طيمة فكرة كقمدي لهىصبً كرئيس دكلة، كحكِ بعد كركً لٍذا 
كألٌهٌية هكضكع الهركز القاىكىي لرئيس . الهىصب فٍىاؾ بعض الحصاىات الكي كبقِ لصيقة بً

: الدكلة في ظؿ القاىكف الدكلي، يرل الباحثكف كقسيـ ٌذا الهبحث إلِ الهطالب الكالية 

. المركز القانوني لرئيس الدولة : المطمب األول 

يقكـ الهركز القاىكىي لرئيس الدكلة كبعان لهركز دكلكً في ظؿ القاىكف الدكلي، كهدل 
االعكراؼ بٍا هف قبؿ الجسـ الدكلي، فهف سيادكٍا يسكهد قكة حصاىاكً في هكاجٍة الدكؿ 

كالدكلة كها ٌك . كالكياىات الخارجٌية ضد أم إجراء هف شأىً أف يعطؿ أدكات ٌذي السيادة
 إلِ قركف ههعىة في القدـ، فكاىت يهكدكطكر ؿهعركؼ ظاٌرة سياسٌية كقاىكىٌية، خضعت 
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كخكمؼ عف هفٍكـ الجهاعات بٍذا الهعىِ فإىٍا لدكلة، كؿالعشيرة، ثـ القبيمة كصكالن 
 (De Seade, 1992:369-84)االجكهاعٌية

كهف بديٍيات القاىكف الدسككرم، أٌف الدكؿ ال يهكف أف كقكـ أك كىشأ إاٌل بككافر عىاصر 
هعيىة، حيث يركبط هفٍـك الدكلة بكجكد األقميـ، كالشعب كالحككهة، كهع ذلؾ فإف هفٍـك الدكلة 
ليس هجرد ككاهؿ ٌذي العىاصر الهككىة لٍا فقط؛ فٍي أيضان أداة لمكعبير عف إرادة هكاطىيٍا 

،  (Stirk- 228 :213)كالدفاع عف هصالحٍـ السيادٌية هف خالؿ كجكد سمطة سياسٌية عميا 
كيعرؼ هفٍكـ الدكلة أيضان عمِ أىٍا هؤسسة سياسٌية كحككر الشرعٌية، ككعهؿ عمِ فرض الىظاـ 
كالقاىكف، كاسكخداـ القكة لمدفاع عف هصالح البالد الداخمٌية كالخارجٌية، كهع ذلؾ فإف الهكفؽ عميً 
أف الدكلة ٌي عبارة عف كائف اعكبارم هجرد اارادة يحكاج إلِ إىساف يعبر عف إرادكً كيرعِ 

. (Kolb, 2007:775-776)  هصالحً الداخمٌية كالخارجٌية

م ة ػػػػػػكاءن عمِ صعيد الشؤكف الداخميٌ ػػػػػػػة في األٌهٌية سػػػػػػدكؿ دكران غامػػػػػػاء اؿػػػػ رؤسكيؤدًٌ
رادة األهة كرأس ػػػػػلمب الد أك الخارجٌية، بغض الىظر عف هسهياكٍـ ، كذلؾ ألىٍـ يهثمكف رهز كا 

كف الدكلي كالقاىكىي ػػػػػػرار هف القافػػػدكر بإؽػػػػـ يكهكعكف بٍذا اؿػػػػكي. الٍـر السياسي في البالد
، كيقع عمِ عاكقٍـ (130: ت .إسهاعيؿ ، د)الدسككرم الداخمي، فٍـ رؤكس السمطة في بالدٌـ 

كضع السياسات الداخمٌية كالخارجٌية فيٍا، لذلؾ فإٌف العرؼ كالقاىكف الدكلييف يخصاىٍـ باهكيازات 
بالكقدير كاالحكراـ الالئقيف بهكاىكٍـ أثىاء كىقالكٍـ الرسهٌية خارج كيكهكعكف كحصاىات خاصة 

كدسككر الدكلة ٌك الذم يحدد كيىظـ اخكصاصات كصالحيات رؤساء الدكؿ في هجاؿ  دكلةـ،
. (Vucic, 2004:41-50) السياسات الداخمٌية كالخارجٌية

ة في الههارسات الفعمٌية ػػػػػػػػراؼ الٌدكلٌية دكر رئيس الدكؿػػػػػػػػػككحدد الىصكص الدسككرٌية كاألع
م ػػػػػة في القاىكف الدكؿػػػػػػد ككأسيس الكضع القاىكىي لرئيس الدكؿػػػػػػػات الخارجٌية، كيقكرف كحدمػػػػػلمعالؽ

ة صالحياكً، ككىبع اخكصاصات رؤساء ػػػػػدكؿ لً بٍذي الصفة لكهكيىً هف ههارسػػػعمِ اعكراؼ اؿ
الدكؿ الكهثيمٌية هف دساكير بمداىٍـ، كككفؽ هعظـ األىظهة الدسككرية الهمكٌية كالرئاسٌية كالبرلهاىٌية 

ا ، كهع ذلؾ ككفؽ األىظهة الدسككرية في هخكمؼ دكؿ العالـ عمِ (Huntington, 1968) كغيٌر
هىح رؤساء الدكؿ صالحيات كظيفٌية عاهة ككعمؽ بقبكؿ أكراؽ اعكهاد السفراء، كالكصديؽ عمِ 
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ككعييف كبار الهكظفيف في الدكلة بسمطاكٍا  االكفاقيات الٌدكلٌية، كا عالف حالكي الحرب كالسمـ،
. كالكشريعٌية كالقضائٌية  الثالث الكىفيذٌية،

االهكيازات كالحصاىات ااجرائٌية كالكظيفٌية برئيس الدكلة يكهكع كفي ظؿ القاىكف الدكلي، ال 
ككفقان لقكاعد االعكراؼ الدكلي ، (Watts, 1994:56-57) إاٌل في حاؿ االعكراؼ بدكلكً

صر الككاهؿ االضهىي كالصريح بالدكؿ، فإىً يجب أف يككفر في الدكلة هحؿ االعكراؼ عف
كيسككم األهر فيها إذا كاىت سيادة الدكلة ىاقصة أك  الهكهثمة بكجكد األقميـ، كالشعب، كالسيادة،

كاهمة، كفي ٌذا السياؽ فإف ىطاؽ الحصاىػات كاالهكيازات الههىكحػة لرؤساء الدكؿ ال كركبط 
فالحصاىات الكي ، (Grant, 1999:121) بالكاقع السياسي أك الجغرافي أك االقكصادٌم لمدكلة

يكهكع بٍا رئيس أكبر دكلة هف حيث الهساحة الجغرافٌية، كالقكة االقكصادٌية كالعسكرٌية، ٌي ذاكٍا 
. الكي يكهكع بٍا رئيس أقؿ دكلة هف حيث ككافر هثؿ ٌذي ااهكاىيات

 :األساس القانوني لحصانات رؤساء الدول : المطمب الثاني 

في إطار العالقات الٌدكلٌية بيف الدكؿ، يكهكع رؤساء الدكؿ بحصاىات كاهكيازات كٍدؼ إلِ 
كهكيىٍـ هف القياـ بكظائفٍـ كأعهالٍـ في ظؿ هىاخ دكلي يخمك هف الىزاعات كالحركب، كذلؾ 

هٌية الدكر الذم يقكـ بً رؤساء الدكؿ عمِ صعيد ككطيد هفاٌيـ  إقراران هف الهشرع الدكلي بهدل ٌأ
كفي ٌذا السياؽ يبرز الكساؤؿ الخاص باألساس القاىكىي . الكعايش السمهي الهشكرؾ بيف الشعكب

ؿ يكجد ٌىاؾ ىظاـ قاىكىي خاص يىظـ ٌذي االهكيازات  لمحصاىات الههىكحة لرؤساء الدكؿ، ٌك
كالحصاىات؟ في الكاقع أىً ال يكجد ىظاـ قاىكىي دكلي عمِ صعيد القاىكف الدكلي خاص بكىظيـ 
ىها يهكف ككبُّع ىصكص الحهاية الخاصة بٍذي االهكيازات في  اهكيازات كحصاىات رؤساء الدكؿ، كا 

العديد هف الهعاٌدات كالهكاثيؽ الٌدكلٌية الهخكمفة، هثؿ اكفاقية فيىا لمعالقات الدبمكهاسٌية لعاـ 
. ، كاكفاقٌية ٌافاىا 1961

ـ هسألة مكيهكف ككبع الجذكر القاىكىٌية لمهعاٌدات الكي ككفر الحهاية لرؤساء الدكؿ، ككىظ
 عمهان بأف ٌذي الهعاٌدة 1961الحصاىات الشخصٌية في هعاٌدة فييىا لمعالقات الدبمكهاسٌية لعاـ 

كىظـ الحصاىات الخاصة بالدبمكهاسييف كأفراد البعثات األجىبٌية في الخارج، كبها أف رؤساء الدكؿ 
ٌـ الذيف يعيىكف السفراء، فهف باب أكلِ أف كطبؽ عميٍـ أيضان هثؿ ٌذي الهعاٌدة  كالكي كؤكد 
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حصاىة الدبمكهاسييف ضد االخكصاص القضائي الجىائي، الهدىي أك اادارٌم في الدكلة 
 أكلٍها الحصاىة ااجرائٌية الكي :الهضيفة، كقد هيزت ٌذي الهعاٌدة بيف ىكعيف هف الحصاىات

يكهكع بٍا الدبمكهاسي طيمة فكرة كقٌمدي هىصبً، ككبقِ سارية حكِ بعد أف يكرؾ عهمً، كثاىيٍها 
ي كشهؿ كافة األفعاؿ  ي عمِ العكس كككسـ بالطابع الشخصي، ٌك الحصاىة الهكضكعٌية ٌك

هعاٌدة فييىا  )قابمة لمكطبيؽ فقط عمِ ههارسات الدبمكهاسييف لكظائفٍـ ٌي  ك،الجىائٌية كالهدىٌية
 (. 1961 ،لمعالقات الدبمكهسٌية

 بعض 1969كفي السياؽ ذاكً ، كضهىت هعاٌدة ىيكيكرؾ حكؿ البعثات الخاصة لعاـ 
الىصكص الكي كؤكد حصاىات كاهكيازات رؤساء الدكؿ ككزراء الخارجٌية، الكي كعفيٍـ هف 

 أك هكاجٍة ااجراءات القاىكىٌية كالقضائٌية األجىبٌية، كفيها ،كطبيؽ القكاىيف األجىبٌيةؿالخضكع 
يكعمؽ بهسألة حصاىة رؤساء الدكؿ إزاء االىكٍاكات الجسيهػة لمقاىػكف الدكلي، فإٌىً لـ يكـ الكأكيد 

بؿ بقيت كىبع هف هفٍـك ، 1961عميٍا بشكؿ صريح في هعاٌدة فييىا لمعالقػات الدبمكهاسٌية لعػاـ
  .الحصاىة السيادٌية ، فالحصاىة الههىكحة لرأس الدكلة ٌي اهكداد لمحصاىة الههىكحة لمدكلة ذاكٍا

كاسكقر العرؼ الدكلي عمِ كهكع رئيس الدكلة بحصاىة قضائٌية هطمقة، كعفيً هف الخضكع 
لمقضاء الجىائي لمدكلة الكي يككاجد فيٍا، أك اكخاذ أم إجراءات جىائٌية ضدي، أك كىفيذ أحكاـ 

ذا ها أكدت. الهحاكـ الجىائٌية أك الهدىٌية لقضاء الدكلة األجىبٌية في حقً  هف اكفاقٌية 91 الهادة قٌك
 هف اكفاقٌية فيٌىا لمعالقات 31 ، كبهكجب الهادة 961 هف اكفاقٌية فيٌىا لعاـ 31/1ٌافاىا كالهادة 
 ال يهكف إلزاـ رؤساء الدكؿ الهثكؿ أهاـ الهحاكـ الكطىٌية لإلدالء بشٍادكٍـ، ،1961الدبمكهاسٌية 

. سكاء في القضايا الهدىٌية أك الجىائٌية، كيحؽ لٍـ رفض أم طمب هف ٌذا القبيؿ 

ككجدر ااشارة أيضان إلِ أف األساس القاىكىي الهكيازات رؤساء الدكؿ قد كهت ااشارة إليً 
بصكرة هقكضبً كغير هباشرة في بعض الهكاثيؽ كالهعاٌدات الٌدكلٌية الهخكمفة، كعمِ كجً الكحديد 

هف اكفاقٌية هىع الجرائـ الهرككبة ضد األشخاص الهكهكعيف بحهاية دكلٌية، بهف فيٍـ (أ)1في الهادة 
كها جاء . الهكظفكف الدبمكهاسيكف، الكي كضيؼ رئيس الدكلة إلِ األشخاص الهحهييف دكلٌيان 

الكأكيد عمِ اهكيازات كحصاىات رؤساء الدكؿ في هشاريع الهكاد بشأف حصاىات الدكؿ 
، كالكي كعاهمت هع 1991كههكمكاكٍا هف الكالية القضائٌية الكي اعكهدكٍا لجىة القاىكف الدكلي عاـ 

ذا ها ذٌبت إليً أيضان الهادة  هسألة حصاىات رؤساء الدكؿ بشكؿ هباشر في الهادة الثاىية، ٌك
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لكي أقرت باهكيازات كحصاىات ههيزة لرؤساء ا، 1969 هف اكفاقٌية البعثات الخاصة لعاـ 21
. الدكؿ الذيف ها زالكا في هىاصبٍـ 

. أنواع حصانات رؤساء الدول ونطاقيا : المطمب الثالث 

كىقسـ حصاىات رؤساء الدكؿ في ظؿ القاىكف الدكلي إلِ ىكعيف، األكلِ كركبط بكضع 
كالثاىية حصاىة كظيفٌية هكصمة  ratione personaeاألشخاص ككسهِ حصاىة شخصٌية 

كفيها يكعمؽ بالحصاىة . ratione materiae بِـبالههارسات كاألفعاؿ الكظيفٌية الرسهية ككعرؼ 
الشخصٌية فٍي كعىي أف شخصٌية ههثؿ الدكلة هصكىة ال يجكز االعكداء عميٍا، أك إخضاعٍا 

فإٌف ٌذا الىكع هف كباخكصار . لقضاء الهحاكـ الجىائٌية، أك كطبيؽ القكاىيف الهحمٌية عميٍا
 إجراءات قاىكىٌية ككعمؽ بالكحقيقأك الهحاكهة ضد األشخاص ةاكخاذ أمٌ الحصاىات يفيد بعدـ جكاز 

 الحصاىػة الكظيفٌية ٌػي الكي كطبؽ عمِ إفٌ ، في حيف (Simbeye, 2004:110) الهحهييف
 هحدكدة الىطاؽ كعدرؤساء الدكؿ في حػاؿ كركٍـ لهىاصبٍـ، كهف ثـ فإٌف ٌػذي الحصاىة 

الركباطٍا بالجاىب الكظيفي لمشخص فٍي ال كغطي إاٌل األعهاؿ الكي هارسٍا الشخص بكصفً 
ا هف األفعاؿ األخرل ا ٌذي الحصاىة . الكظيفي دكف غيٌر ىا ىالحظ أف الحهاية الكي ككفٌر ٌك

 ,Simbeye) شخصٌية لمشخص الذم ارككب الفعؿ ككظيفية بالىسبة لمفعؿ الهرككب باسـ الدكلة
2004:94) .

كقد أقر القاىكف الدكلي بالحصاىة الشخصٌية لرؤساء الدكؿ كعدـ جكاز هحاكهكٍـ جزائٌيان 
هعاٌدة األهـ  ) ٌيئة قضائٌية أجىبٌية ليست دكلة أعضاء فيٍاة دكلة أجىبٌية، أك أهاـ أمةفي أم

ذي ( 1963 ، هعاٌدة فيٌىا لمعالقات القىصمٌية، 961الهكحدة بشأف الحصاىات الدبمكهاسٌية،  ، ٌك
كهع . الحصاىة كغطي أفعاؿ الشخص جهيعٍا، سكاءن اىبثقت عف إرادة شخصٌية أك رسهٌية كظيفٌية

ٌف إإذا . ذلؾ فإٌف ٌذي الحصاىة ككهيز بأىٍا هؤقكة، حيث كبقي طيمة بقاء الشخص في كظيفكً
ك عرؼ همـز كأم قاىكف ان  دكليان ٌىاؾ عرؼ  يهىح رؤساء الدكؿ حصاىة أثىاء قياهٍـ بهٍاهٍـ، ٌك

ابٌية  ,Zappala) كلكىٍـ يفقدكف ٌذي الحصاىة في حاؿ ككرطٍـ بارككاب جرائـ دكلٌية أك إٌر
ي كهكد لكشهؿ أيضان . (595-600 :2001 ذي الحصاىة كىبثؽ عف هفٍكـ سيادة الدكلة ٌك ٌك

 . بااضافة لرئيس الدكلة، رئيس الكزراء ككزراء الحقائب السيادٌية 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratione_materiae&action=edit&redlink=1
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 كالكي رفعكٍا دكلة الككىغك "Democratic Republic of the Congo v Belgium  "ففي قضٌية
 ، قضت هحكهة العدؿ الٌدكلٌية رفض رفع الحصاىة عف كزير الخارجٌية 2002ضد بمجيكا عاـ 

ف في بعثات الذيف يعـؿالككىغكلي، كذلؾ لكجكد عرؼ دكلي يحهي القىصؿ العاـ كالسفير اؿ
بالدٌـ في الخارج، كبالكالي فإىً هف باب أكلِ ال يجكز رفع حصاىة رئيس الدكلة الذم قاـ 

ك . إف قرار هحكهة العدؿ الٌدكلٌية قابؿ لمكطبيؽ عمِ رؤساء الدكؿ. بكعييىٍـ كذلؾ لسبب بسيط ٌك
ها ههثميف ادارة هسكغان أف الهحكهة اسكخدهت   يسكفيد هىً كزير الخارجٌية كرئيس الدكلة باعكباٌر

. الدكلة

كههػا كقػدـ ، يكضػح لىػا أٌف هحكهػة العػدؿ الٌدكلٌية هيػزت بيف حصاىػة رؤسػاء الدكؿ أهػاـ 
الهحػاكـ الجىائٌيػة الٌدكلٌية، كالهحاكػـ الكطىٌية كالهحمٌية، حيث أكػدت األكلكٌية الههىكحػة لمهحاكػـ 

لػذم يسهػك عمِ االجىائٌيػة الٌدكلٌية في هحاكهػة األشخاص كبعػان الخكصػاصٍا العالهػي 
كبٍذا كككف هحكهة العدؿ الٌدكلٌية فشمت باالعكراؼ بهبدأ . االخكصاص القضائي لمهحاكـ الكطىٌية
، حيث يكهكع رئيس الدكلة (Cassese, 2002:853) االخكصاص العالهي لمهحاكـ الكطىٌية

خالؿ قياهً بهٍاهً بالحصاىة القضائٌية الهطمقة أهاـ القضاء الكطىي لمدكؿ األجىبٌية، كذلؾ كبعان 
 هف هعاٌدة فيٌىا الخاصة بالعالقات الٌدكلٌية 39 – 32 األعراؼ الٌدكلٌية، ال سيها الهكاد قلها كؤكد
 لهشركع الهكاد الهكعمقة بحصاىة رؤساء الدكؿ كأهالكٍـ، 2كالفقرة األكلِ هف الهادة  ،1961لعاـ 

 هف االكفاؽ الدكلػي الخاص 21ككذلؾ الهادة  ،1991الذم كضعكً لجىة القاىكف الدكلي عاـ 
 1969 بهٍهات رؤساء البعثات الخاصة الذم أقركً الجهعٌية العهكهٌية لألهـ الهكحدة عاـ

(Cassese, 2002:860) .

كفي ظؿ القاىكف الجىائي الدكلي، فإف الحصاىة القضائٌية لرؤساء الدكؿ غير هطمقة، إذ 
ككالشِ في حاؿ ككرط أم هىٍـ بارككاب جرائـ دكلٌية، حكِ لك كـ ارككابٍا بصفة رسهٌية، كيفقد 
رؤساء الدكؿ حصاىكٍـ القضائٌية في حاؿ ارككابٍـ جرائـ خطيرة كٍدد األهف كالسمـ الدكلييف، أك 
اىكٍاكات جسيهة ضد القاىكف ااىساىي كالدكلي كجرائـ الحرب كاابادة الجهاعٌية، كجرائـ ضد 

كبٍذا فإىً إذا قاـ رئيس الدكلة بارككاب جريهة دكلٌية أك . (Zappala, 2001: 595) ااىساىٌية
اشكرؾ بارككابٍا أك الكخطيط لٍا يهكف هحاكهكً أهاـ الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية، كفقان لىظاـ ركها 

، كهف ثـ ( 1998الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية، ) الهىشئ لٍذي الهحكهة ماألساس
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يهكف إلقاء القبض عمِ رئيس الدكلة، أك اعكقالً، أك إجراء الكحقيؽ هعً أك كحريؾ الدعاكل 
كفي ٌذا السياؽ كىص الهادة . الجىائٌية كالهدىٌية ضدي في حالة ثبكت ككرطً بارككاب جرائـ دكلٌية

عمِ جهيع األشخاص بصكرة " هف ىظاـ العقكبة عمِ أىً كطبؽ ىصكص الىظاـ  (1 )27
 كأف كمؾ الصفة الرسهٌية، سكاء أكاىت لرئيس ،هكساكية دكف أم كهييز بسبب الصفة الرسهٌية 

ال كعفيً بأم حاؿ هف األحكاؿ هف الهسؤكلٌية الجىائٌية بهكجب ٌذا   صفة أخرل، ة أمـدكلة أ
أها الفقرة الثاىية هف  . "كها أىٍا ال كشكؿ في حد ذاكٍا سببان في كخفيؼ العقكبة. الىظاـ األساسي

 فكىص عمِ أىً ال كحكؿ الحصاىات أك القكاعد ااجرائٌية الخاصة الكي قد كركبط ،الهادة ذاكٍا
بالصفة الرسهٌية لمشخص ، سكاء أكاىت في إطار القاىكف الكطىي أك الدكلي ، دكف ههارسة 

. الهحكهة الخكصاصٍا عمِ ٌذا الشخص

كسكؼ يككف عمِ الدكؿ الكي كريد أف ككحاشِ أف كهارس الهحكهة كاليكٍا القضائٌية عمِ 
الحاالت الكي كحقؽ فيٍا الدعكل القضائٌية بشأىٍا، أف كضهف إلغاء أية حصاىات يكفمٍا قاىكىٍا 

. الكطىي لهرككبي األفعاؿ الجىائٌية الكي يؤثهٍا القاىكف الدكلي بىاءن عمِ صفكٍـ الرسهٌية 

كؿ عمِ ٌذي الجرائـ كأف يىص عمِ ؤكيىبغي أف يجيز القاىكف الكطىي هحاكهة أم هس
. ذلؾ، طبقان لمىظاـ األساسي عمِ كسميـ أم هسئكؿ لمهحكهة في حالة طمب ذلؾ

 

المبحث الثاني 

مدى تعارض مبادئ القانون الجنائي الدولي مع مفيوم 

  السيادة الوطنّية لمدول

 

ال زاؿ الجدؿ الفقٍي قائهان حكؿ جدلٌية العالقة بيف هبادئ القاىكف الجىائي الدكلي كهفٍكـ 
خاصة كأٌىٍا عالقة هعقدة كيشكبٍا بعض الغهكض، ال سيها عىدها كبالسيادة الكطىٌية لمدكؿ، 

يكعمؽ األهر بههارسة الدكؿ لسيادكٍا الكطىٌية كها يكركب عميٍا هف آثار قاىكىٌية يقر بٍا القاىكف 
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الدكلي الكقميدم، كالكالية القضائٌية لمدكؿ عمِ الجرائـ الكي كرككب فكؽ أراضيٍا أك ضد أحد 
. هكاطىيٍا  أك الحصاىات الهكعمقة برهكز الدكلة الٌسياسٌية كالعسكرٌية 

كلقد شٍدت هبادئ القاىكف الجىائي الدكلي كطكران كبيران كظٍرت هفاٌيـ كهبادئ جديدة 
كرسكٍا الهحاكهات الجىائٌية الكي أىشئت في أعقاب الحرب العالهٌية الثاىية، هثؿ هحكهة ىكرهبرغ، 

ليبزج كالهحاكـ الجىائٌية الٌدكلٌية الخاصة بهحاكـ هجرهي الحرب في يكغسالفيا السابقة ك ،طككيكك
ليكف، ككذلؾ الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية الدائهة الهىشأة بهكجب ىظاـ ركها األساسي اىدا كسيراكرك
الكي كرست هبادئ عمهٌية االخكصاص الجىائي عمِ الجرائـ الٌدكلٌية، كلـ كعكد ، 1998لعاـ 

بالصفة الرسهٌية لرؤساء الدكؿ كالكزراء كقادة الجيكش عف ارككابٍـ هثؿ ٌذي الجرائـ، كلـ كأخذ 
 يرل الباحثكف كقسيـ ٌذا الهبحث ، لذا؛بهبدأ الحصاىة الذم كقري ىصكص القاىكف الدكلي الكقميدم

: إلِ ثالثة هطالب

. المحكمة الجنائّية الّدولّية وفكرة السيادة : المطمب األول 

ي ككريس السمطة  كعىي السيادة الكطىٌية في هعىاٌا العاـ السمطاف الداخمي لكؿ دكلة ٌك
العميا لمدكلة عمِ أقميهٍا بأف كهارس اخكصاصاكٍا بكؿ حرٌية في جهيع الهياديف الكي ال يىظهٍا 

 فإىٍا كفرض عمِ ،أها فكرة الحؽ في السيادة. القاىكف الدكلي بها يىفي أم كدخؿ في شؤكىٍا
الدكلة كاجب احكراـ سيادة الدكؿ األخرل كبعان لهفٍكـ الهساكاة في السيادة الهىصكص عميً في 

هف هيثاؽ األهـ الهكحدة، ككذلؾ احكراـ الحريات األساسٌية لكؿ فرد  2 هف الهادة 1الفقرة 
كهف الهعمـك أف السيادة ٌي الهعيار القاىكىي الذم . كالهحفكظة هف قبؿ هيثاؽ األهـ الهكحدة

ككهكع بً الدكلة الككسابٍا األٌمٌية القاىكىٌية كالٌدكلٌية، كها االسكقالؿ إاٌل هظٍره فعميّّ كعهميّّ 
ا  (. 96 : 1978ىعهة ،  )كىكيجة هف ىكائج السيادة كأثر هف آثاٌر

لقد اخكمؼ فقٍاء القاىكف بشأف الفرؽ بيف هفٍكـ السيادة الكطىٌية كهبادئ القاىكف الجىائي 
فإٌف . الدكلي، ففي حيف يرل جاىب هىٍـ السيادة الكطىٌية كسهك عمِ القاىكف الجىائي الدكلي

كفي ٌذا السياؽ . الجاىب اآلخر يغمب كطبيؽ القاىكف الجىائي الدكلي عمِ هفٍكـ السيادة الكطىٌية
 ـسكاءن أكاف الشخص يؤيد السيادة الكطىٌية أ( Antonio Cassese ) كاسيزم أىطكىيكيقكؿ الفقيً 

 كعىد الكطرؽ إلِ كعريؼ هفٍـك الدكلة ،يؤيد قاعدة سهك القاىكف، فإف االثىيف غير هالئهيف
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 يذٌب إلِ ااطالؽ في كحديد هفٍـك السيادة بهعىِ أىً ال ٌـكظاٌرة السيادة الكطىٌية فإٌف بعض
ككجد سمطة في الهجكهع الدكلي كعمك سمطة الدكؿ يهكىٍا فرض إرادكٍا عمِ الدكؿ، فهبدأ السيادة 

هف القكاعد اآلهرة في القاىكف الدكلي العاـ الكي ال يجكز ليس هخالفكٍا فحسب بؿ ال يجكز 
ا هفٍكـ  غير هطمؽ، كذلؾ لكجكد ان  ىسبيان االكفاؽ عمِ هخالفاكٍا، في حيف يحددٌا آخركف باعكباٌر

ف عمِ صحة القكؿ بأك، (Kelsen, 1960:627) قيكد فعمٌية عميٍا قد الدكؿ ف سيادة ٌك ها يبٌر
. (Jenks, 1969: 28) كككف كاهمة أك ىاقصة

ارة ػػػػػػم عبػػػػػػػيادة قػػػػػػػػبأف الس(  Andrew Clapham ) كالفاـ  أىدركم ااطار ذاكً يرلػػػػػكؼ
 ل صعيد القاىكف الدكلي ىفسًػػػػػػػػكرات الكي كحدث عؿػػػػػػػكرة هكغيرة كككيؼ هع طبيعة الكطػػف  ؼع

(Lattimer,2003:151)، رلػػػػػػػػات الٌدكلٌية، كتػػػػػػػحيث ككغير فكرة السيادة كبعان لكغير العالؽ 
 بأف ظاٌرة العكلهة كحكـ عمِ الجهيع إعادة الىظر “Ian James Ward‛ كارد جيهس افػػػػػػػمإ

زاؿ ػػػػػػػػػة لمشعكب ، كهفٍكـ السيادة الكطىٌية، كال مػػػػػػسياساكٍـ، بها في ذلؾ بعض الهفاٌيـ الحساس
كرات كالكحكالت الكي لهسكٍا البشرٌية ػػػػػػف الكطػػػػم كالهجكهع الدكلي يشاٌد سمسمة ـػػػػػػػػػالقاىكف الدكؿ
رف العشريف، كبالكالي كحكؿ القاىكف الدكلي هف حالة الككاجد الهشكرؾ إلِ حالة ػػػػػهع هطمع الؽ

(. Friedmann,1964 )الكعاكف

. مدى تيديد المحكمة الجنائّية لمبدأ السيادة : المطمب الثاني 

يشكؿ القاىكف الدكلي الجىائي هجهكع القكاعد الهقررة لمعقاب عمِ اىكٍاؾ هبادئ القاىكف 
       هحكهة ىكرىبرغ أكؿ كطبيؽ لهبدأ هسؤكلٌية الحٌكاـ كالقادة عف الجرائـ دٌ ككع. الدكلي العاـ

ىا يالحظ أف هحكهكي ىكرىبكرغ كطككيك سهحكا بإقرار  الال إىساىٌية كاابادة كالقكؿ الجهاعي ، ٌك
ىاؾ حالة هف الخالؼ بيف هفٍكـ السيادة الكطىٌية لمدكؿ . هبادئ جديدة لمعدالة الجىائٌية الٌدكلٌية  ٌك

كهبادئ القاىكف الجىائي الدكلي، كيهكف كشبيٍٍا بحالة العداء الهسكهر الذم عهؿ رجاؿ القاىكف 
 فالعالقة بيف فإذ. الجىائي الدكلي عمِ ككريسٍا في ككاباكٍـ بشأف ٌذا الحقؿ هف حقكؿ الهعرفة

القاىكف الجىائي الدكلي كهفٍكـ السيادة الكطىٌية لمدكؿ هعقد، كازداد كعقيدان بعد اىكٍاء الحرب 
كهاـ هعظـ فقٍاء (Ferencz, 1980) الباردة ك ها جعؿ ٌذا الهكضكع هدار بحث كٌا ، ٌك

. القاىكف في العالـ 
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ٌؿ كشكؿ الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية كٍديدان فعميان لهبدأ السيادة : كيثكر الكساؤؿ ٌىا حكؿ
ىا يشير   بالىفي هف خالؿ الكأكيد عمِ أف الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية ال كشكؿ بعضٍـالكطىٌية؟ ٌك

ىها ٌي جٍاز قضائي دكلي هكهؿ لمكالية القضائٌية  في هضهكىٍا سمطة عميا عمِ الدكؿ ، كا 
الجىائٌية الكطىٌية، كلكف في الكاقع ىجد أف ىظاـ ركها األساسي الهىشِء لٍذي الهحكهة يهس 

بالسيادة الكطىٌية لمدكؿ، كيٍدر هبدأ الحصاىات الهركبطة بالصفة الرسهٌية كالشخصٌية لمفرد، إلِ 
 : سمطة في العالـ، لٍذا فإىً يهكف القكؿةجاىب عدـ هراعاة حضر الدساكير كسميـ الهكاطىيف ألم

بأف اآلراء الهؤيدة لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية كحاكؿ دائهان هعارضة الحقيقة القائمة بأف الهحكهػة 
 اىكٍاكػان لهبػادئ القاىػكف يعدالجىائٌية الٌدكلٌية كٍدد الدكؿ في كجكدٌػا كسيادكٍا أك أف كجكدٌػا 

  .الهسكقرة ، في حيف أىٍـ يىظركف إلِ ٌذي الهحكهة كإحدل هظاٌر كطكر ٌذا القاىكف 

كفي الكاقع ، فإف إىشاء الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية بهكجب اكفاؽ خارج ىطاؽ هىظهة األهـ 
الهكحدة يشير إلِ أىٍا كاىت عبارة عف هحاكلة لكعديؿ هيثاؽ األهـ الهكحدة كالهبادئ الهسكقرة في 

القاىكف الدكلي العاـ، كبالكالي فإف كجكد ٌذي الهحكهة يعكس في حقيقكً إحداث كغيير حقيقي 
ككها . عمِ هسككل القاىكف الدكلي، كليس بالضركرة عمِ هسككل الهؤسسات كاألجٍزة الٌدكلٌية

أشرىا سابقان فإف عالقة القاىكف الجىائي الدكلي كسيادة الدكلة هعقدة كغير هفٍكهة، كهع ذلؾ فإىً 
، هف  (Bennouna, 2002:243 )هف الكاضح أف القاىكف الجىائي الدكلي يهس سيادة الدكلة

خالؿ كجريهً العديد هف األفعاؿ كالسمككيات عمِ الصعيد الكطىي، كالجرائـ ضد ااىساىٌية 
ي لـ كككف هكجكدة هف قبؿ في القاىكف الدكلي  . كجرائـ اابادة الجهاعٌية، ٌك

ىا يهكف القكؿ  بأف ىظاـ ركها األساسي الهىشأ يمـز الدكؿ األطراؼ بالكخمي عف :ٌك
سيادكٍا ككاليكٍا القضائٌية فيها يكعمؽ بارككاب الجرائـ الٌدكلٌية، ككذلؾ الكخمي عف الحصاىات 

كفي ٌذا السياؽ كىص الفقرة . ارككاب هثؿ ٌذي الجرائـبالههىكحة لألفراد في حاؿ ثبكت ككرطٍـ 
لمهحكهة أف كهارس كظائفٍا كسمطاكٍا ، عمِ "  هف ٌذا الىظاـ عمِ أىً 4الثاىية هف الهادة 

 دكلة طرؼ، كلٍا بهكجب اكفاؽ ةالىحك الهىصكص عميً في ٌذا الىظاـ األساسي، في أقميـ أم
كهف ثـ ال يهكف القبكؿ بهصادرة ".  دكلة أخرل أف كهارسٍا في أقميـ كمؾ الدكلة ةخاص هع أم

سيادة الدكلة هف أجؿ هىع ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية، ففي هعظـ الحاالت كرككب الجرائـ الٌدكلٌية 
عىدها كغيب السيادة، فعمِ سبيؿ الهثاؿ أدل اىعداـ السيادة لمدكلة في الصكهاؿ إلِ ارككاب 
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-Kreijen, 2002:30)ليكفا األهر فيها يكعمؽ بسيرقىفساألهر الكثير هف الجرائـ الٌدكلٌية فيٍا، ك
31) .

 الهحاكـ الكطىٌية هالئهة لهحاكهة األشخاص يعد أٌف الىظاـ األساسي بعضٍـكيرل 
 ال كعىي أف االخكصاص القضائي لمهحكهة (السهك)الهكٍهيف بارككاب جرائـ دكلٌية، كأف قاعدة 

يسهك عمِ الكالية القضائٌية لمهحاكـ الكطىٌية، بؿ أىً هكهؿ لً، كبالكالي فإٌف الكالية القضائٌية ال 
كفرض عمِ القضاء الهحمي إاٌل إذا ثبت أف القضاء الكطىي غير قادر عمِ الفصؿ في قضايا 

 اآلخر أٌف ااقرار بقاعدة سهك بعضٍـكيرل . (Sands, 2003:64-81 )الجرائـ الٌدكلٌية
اخكصاص الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية عمِ اخكصاص الهحاكـ الكطىٌية يعد اىكٍاكان صارخان لهبدأ 

الكالية القضائٌية الكطىٌية كالسيادة الكي ككهكع بٍا الدكلة، كلٍذا ذٌبت العديد هف الدكؿ هثؿ 
 أك كغميب ( السهك )الكاليات الهكحدة، الصيف، السكداف كالياباف إلِ اكخاذ هكقؼ هىاكئ لقاعدة 

االخكصاص القضائي لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية عمِ القضاء الكطىي، الكي كطالب بحقٍا في 
ا الهدعي العاـ لمهحكهة كككف هكعارضة هع الكحقيقات الكي ةاالعكراض عمِ أم  كحقيقات يباشٌر

. قاـ بٍا القضاء الكطىي ، كأحد الشركط لالىضهاـ لمىظاـ األساسي لمهحكهة 

 االختصاص العالمي والحصانات الّدولّية  مبدأ: المطمب الثالث 

ـ ها يقرري هبدأ السيادة الكطىٌية ٌك ههارسة الدكؿ الخكصاصٍا القضائي عمِ  إف ٌأ
أقميهٍا، كفي حدكد سيادكٍا الفعمٌية، كبٍذا فإىً ال يهكف أف يهكد كطبيؽ القكاىيف الهحمٌية لمدكلة 

 هبدأ االخكصاص العالهي يقمؿ هف إفٌ ، في حيف (Mann,1984:84)خارج حدكد سيادكٍا 
هٌية السيادة الكطىٌية في ههارسة ااجراءات الجىائٌية الخاصة بالكحقيؽ كالهحاكهة عف الجرائـ  ٌأ
الكي كرككب داخؿ حدكد سيادكٍا، ال سيها إذا كعمؽ األهر بارككاب جرائـ دكلٌية يعاقب عميٍا 

. القاىكف الدكلي

ـ الهفاٌيـ الكي كىادم حركات حهاية حقكؽ يعد ك هفٍكـ االخكصاص العالهي هف ٌأ
ااىساف الٌدكلٌية بكطبيقٍا عمِ هىكٍكي حقكؽ ااىساف ، خاصة أكلئؾ الذيف يحكهكف كراء هبادئ 

كقد . (Broomhall, 2001:399)ت السيادة الكطىٌية كاالهكيازات الهكركبة عميٍا كالحصاىا
 Congoبرزت هسألة كطبيؽ عالهٌية االخكصاص القضائي لمدكؿ عمِ األفراد في قضٌية الككىغك 
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v Belgium الكي ىظركٍا هحكهة العدؿ الٌدكلٌية ، الكي لـ ككطرؽ إلِ هسألة إهكاىٌية كطبيؽ 
االخكصاص القضائي العالهي الذم طالبت بً بمجيكا في الهرافعات الشفٌٍية الكي كهت أهاـ 

ت ذلؾ إلِ جمسات الحكـ الىٍائي ، كهع ذلؾ كاف حكـ الهحكهة هؤيدان لرأم أالهحاكـ، حيث أرج
القاىكف الدكلي الكقميدم كالذم يقر بحصاىة األفراد أهاـ الهحاكـ الٌدكلٌية كحظر الهساس بٍا، 

  . أساس ٌذي الحصاىةيعدككاف حكـ الهحكهة قد كرس هبدأ السيادة الكطىٌية لمدكؿ الذم 

كيفيد هبدأ العالهٌية بأف ىكعان هعيىان هف الجرائـ الخطرة ككاجً كؿ دكؿ العالـ، كبٍذا يككف 
، ( عالهٌية االخكصاص القضائي)هف هصمحة جهيع الدكؿ كقديـ هرككبيٍا لمعدالة، ككقضي قاعدة 

بأىً هف هصمحة كؿ دكلة أف كحيؿ إلِ العدالة هرككبي جرائـ هعيىة كٍـ الهجكهع الدكلي بأسري، 
ة ػػػػػػػػٌ ف جىسٌية هرككبيٍا أك جىسيػػػػػاب الجريهة، كبغض الىظر عػػػػػػػػػػػػػػبغض الىظر عف هكاف اركؾ

اػػػػػػػػػػػػػػضحام  فقد أخذت هىحِ هخكمفان ،أها آليات كطبيؽ ٌذا الهبدأ. (Henkin, 1993:1049)ٌا
ف، ال سيها بعد إىشاء الهحاكـ الجىائٌية الٌدكلٌية الخاصة، كالهحكهة الجىائٌية  في الكقت الرٌا
الٌدكلٌية الخاصة بهحاكـ هجرهي الحرب في يكغسالفيا سابقان، كهحكهة ركىدا، بااضافة إلِ 

 كهحاكلة (هيكلسفيكش) الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية الدائهة، كعمِ كجً الكحديد بعد هحاكهة 
ـ رؤساء دكؿ سابؽ(بيكىشيً) هحاكهة  لـ كشفع لٍـ حصاىاكٍـ ، كال هبدأ السيادة الكطىٌية كف ، ٌك

. دكف الهالحقة كالهحاكهة عف ارككابٍـ لجرائـ دكلٌية 

كيكهف األساس القاىكىي لهبدأ االخكصاص العالهي في العديد هف االكفاقيات كالهعاٌدات 
 الكي هىحت الحؽ لمدكؿ األطراؼ بهالحقة 1949الٌدكلٌية هثؿ اكفاقيات جىيؼ األربعة لعاـ 

كهحاكهة هرككبي االىكٍاكات الجسيهة أهاـ هحاكهٍـ بغض الىظر عف جىسيكٍـ ، سكاءن أكاىكا 
ككذلؾ أكدت اكفاقية   دكلة أخرلة ألمأـيكبعكف لمدكلة الكي كهارس االخكصاص القضائي الجىائي 

عمِ هبدأ االخكصاص العالهي، حيث كسهح الهادة 1984األهـ الهكحدة لهىاٌضة الكعذيب  لعاـ 
 دكلة كقعت عمِ اكفاقٌية هىاٌضة الكعذيب بقبكؿ دعاكل ة هف ٌذي االكفاقٌية ألم قضاء في أم8

. ضد هف ارككب ٌذي الجريهة أثىاء كجكدي عمِ أراضي ٌذي الدكلة 

 ، كالهىشأ لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية الدائهة فإٌف 1998كبهكجب ىظاـ ركها األساسي لعاـ 
ككفقان لذلؾ فإٌف الكالية العالهٌية . الكالية القضائٌية لمهحكهة ٌي كالية هكهمة لمقضاء الكطىي لمدكؿ

لقضاء الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية ال يىعقد إاٌل في حالكي رفض أك عجز القضاء الهحمي لمدكؿ 
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عف هحاكهة هرككبي الجرائـ الٌدكلٌية، كفي الكقت ىفسً، فإٌف كطبيؽ ىظاـ ركها األساسي عمِ 
الكشريعات الكطىٌية لمدكؿ األطراؼ في االكفاقٌية لٍا الحؽ في أف كهارس هبدأ االخكصاص 

الجىائي العالهي بىفسٍا أك أف كهىحً لمهحكهة لهالحقة هرككبي الجرائـ الٌدكلٌية  

ـ الكطبيقات العهمٌية لهبدأ االخكصاص القضائي العالهي قياـ إسرائيؿ باخكطاؼ  كهف ٌأ
ك رئيس قسـ اليٍكد لمجٍاز األهىي األلهاىي Adolf Eichmannأدكلؼ أيخهاف   هف األرجىكيف، ٌك

 عف جـر ارككاب جرائـ إبادة جهاعٌية ضد 1961أباف حكـ ٌكمر، كهحاكهكً في القدس عاـ 
.  (Hannah, 1964:56)اليٍكد، كأصدرت عميً حكهان بااعداـ كفقان لهبدأ االخكصاص العالهي

 كٍهة ارككاب الكعذيب إلِ رئيس كشاد 2000كفي ااطار ذاكً، كجٍت هحكهة سىغالٌية عاـ 
السابؽ حسيف حبرم، كذلؾ أثىاء ككاجدي في السىغاؿ حيث كضعكً كحت ااقاهة الجبرٌية، ككاىت 

كمؾ أكؿ هرة ككٍـ فيٍا إحدل الهحاكـ اافريقٌية شخصان هف دكلة إفريقٌية أخرل بارككاب جرائـ 
ىً لـ يحاكـ فعمٌيان، هٌها اضطر إلِ ىقؿ إدكلٌية اسكىادان إلِ هبدأ عالهٌية االخكصاص الجىائي، إاٌل 

 ,Brody)م لكي كعرؼ بعاصهة االخكصاص القضائي العالـاالقضٌية إلِ بمجيكا، 
 بإلػقاء القبض 2001 ، كفػي قضٌية أخرل قاهت السمطات الدىهاركٌية عاـ (2001:324-34

 ، حيث Nizar Khazrajiعمػِ رئيس أركػاف الجيش العراقػي السابؽ الجىػراؿ ىػزار الخػزرجي 
بػادة  اسكىػدت ٌػذي السمطػات عمِ هبػدأ عالهٌية االخكصاص القضائي لهحاكهكً عف جرائـ حرب كا 

جهاعٌيػة ضػد الكػرد فػي شهػاؿ العػراؽ، أثىػاء اسكخػداـ الجيػش العراقػي لألسمحة الكيهاكية ضد 
في الدىهارؾ عمِ خمفٌية كٍـ بارككاب جرائـ لقد جرت هحاكهكً ، ك(Beeston,2002)د األكرا

بادة جهاعٌية ضد عراقييف في األىفاؿ كحمبجة  . 1988  عاـحرب كا 

كفي قضٌية أخرل، ككضح هدل كأثر هبادئ الحصاىة الٌدكلٌية الههىكحة لرؤساء الدكؿ 
كطبيقات هبدأ االخكصاص العالهي لمدكؿ في هالحقة كهحاكهة األشخاص في العاهميف كالسابقيف 

 Augusto الهكٍهيف بارككاب جرائـ دكلية ، كاىت جريهة الرئيس الكشيمي الراحؿ أكغسكك بيىكشيً

Pinochet أثىاء ككاجدي في 1998 ، الذم ألقِ القبض عميً هف قبؿ السمطات البريطاىٌية عاـ ، 
لىدف ، كذلؾ بىاءن عمِ طمب القاضي ااسباىي بمكزار جارزكف هف أجؿ هحاكهكً بكٍـ كعذيب 

 كحكِ 1973كقكؿ كاخكفاء عدد كبير هف خصكهً السياسييف خالؿ فكرة حكهً لكشيمي هف عاـ 
1990 (Arriaza, 2001:311-319) كفي سكيسرا باشرت هحكهػة جىيػؼ االبكدائٌية عاـ ،
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 ة ىظر دعكل قضائٌية هكجٍة ضد الرئيس الككىسي السابؽ زيف العابديف، كذلؾ عمِ خمفي2005
ك ها  يٍدد بصدكر حكـ هدىي غيابي ضدي في كاف كٍـ هكجٍة لً بكعذيب هكاطف ككىسي، ٌك

القضٌية، كلقد اسكىدت الهحكهة في ذلؾ إلِ هبدأ االخكصاص العالهي دكف األخذ بعيف االعكبار 
 آىذاؾ قبؿ ااطاحة بً إثر هكجات عىؼ الربيع  لدكلة ككىسان بكصفً رئيسكً الرئاسية حصاف
 هذكرة ككقيؼ غيابٌية بحؽ 2004، كفي قضٌية أخرل أصدر قاضي الكحقيؽ المبىاىي عاـ العربيٌ 

 الذم لقي حكفً الحقان عمِ يد الثكار في ليبيا إثر الرئيس الميبي السابؽ العقيد هعهر القذافي
هٍا ها يكعمؽ  بقضٌية اخكفاء الصدر، كاسكىدت الهحكهة أحداث الربيع العربيٌ  ، بسٌت كٍـ ٌأ

.  المبىاىٌية في ذلؾ إلِ حقٍا في ههارسة هبدأ االخكصاص العالهي

كعمِ صعيد القضاء الجىائي الدكلي ، أصدرت الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية ليكغسالفيا 
 هذكرة اكٍاـ بحؽ الرئيس اليكغسالفي السابؽ سمكفكداف هيمكزيفكش بارككاب 1998السابقة عاـ 

ككذلؾ أصدرت الهحكهة . ، كلقد ككقفت هحاكهكً بسبب كفاكً جرائـ حرب كجرائـ ضد ااىساىٌية
 هذكرة اكٍاـ بحؽ الرئيس الميبيرم كشارلز كايمكر لرككاب 2003الجىائٌية الخاصة بسيراليكف عاـ 
( . kno,2005)جرائـ حرب كجرائـ ضد ااىساىٌية

 هذكرة اكٍػاـ 2008كأخيرا كجً الهدعي العاـ لمهحكهة الجىائية الٌدكلٌية في شٍر كهكز لعاـ 
بادة جهاعٌية  في أقميـ ،رسهٌية بحؽ الرئيس السكداىي عهر حسف البشير بارككاب جرائـ حرب  كا 

  .دار فكر كطالب باعكقالً

 

المبحث الثالث 

المسؤولّية الجنائّية لرؤساء الدول في ظل القانون الجنائي الدولي 

 

لقد أدت هجهكعة هف األسباب إلِ الكطكر الهمحكظ عمِ فكرة الهسؤكلٌية الجىائٌية 
هٍا الدكر السمبي الذم لعبً رؤساء  لألشخاص الطبيعييف عمِ صعيد القاىكف الدكلي، لعؿ ٌأ

 ،الدكؿ أباف الحرب العالهٌية األكلِ كالثاىية، كالذم قاد إلِ ىكائج كخيهة عمِ السمـ كاألهف الدكلي
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ككذلؾ الكخكؼ هف إفالت ٌذي الفئة هف العدالة الجىائٌية بالكذرع باالهكيازات كالحصاىات 
الههىكحة لٍـ بهكجب ىصكص القاىكف الدكلي الكقميدم، لذا يرل الباحثكف أىً هف الهىاسب كقسيـ 

: الهبحث إلِ الهطالب الكالية 

األساس الدولي لممسؤولّية الجنائّية  : المطمب األول 

ف الفعؿ ػػػج القاىكىٌية عػػػػؿ الىكائػػػزاـ بكحـػػػػ االلت:ل أىٍا ػػػػة عؿػة الجىائيٌ ػػؤكليٌ ػػػػػػػػػرؼ الهسػػػػػككع
 )ؾػػ يسكبعد ذؿ"كفػػم القافػػكف ٌىاؾ سبب ؼػػػ حيث ال يؾ( ظىيف أك هكٍـ )الهسىد لمهشككي عميً

كحهؿ ااىساف عقكبة فعمً أك كركً غير الهشركع الذم : كها كعرؼ بأٌىٍا. (336 : 2000أحهد، 
ك هدرؾ لكىًٍ كىكائجً  ـ ها يهيز الهسؤكلٌية .   (21: 1994األشٍب، )يأكيً باخكياري ٌك كٌأ

الجىائٌية ٌي هسألة ااسىاد بهعىِ  إسىاد الجريهة إلِ شخص هعيف يقكضي إثبات قياـ الصمة 
ذي . الهباشرة بيف ىشاطً أك سمككً، كبيف الفعؿ الهككف لمجريهة بركىيٍا الهادم كالهعىكم ٌك

الصمة ٌي صمة السببٌية الهباشرة، أم صمة السبب بالىكيجة، بأف يككف ىشاط الفرد ٌك الذم خمؽ 
ر الهسؤكلٌية (23 : 1985،الشاكم )الجريهة كأكجدٌا بالقاىكف  ، بااضافة إلِ ذلؾ فإف جٌك

مٌية الشخص الهىسكبة إليً الجريهة، كذلؾ لكحهؿ هسؤكلٌية الجريهة أك اسكحقاؽ  الجىائٌية ٌك ٌأ
  .(22 : 1985الشاكم ، )العقكبة الجىائٌية الكي يفرضٍا القاىكف

لـ يسكقر الفقً الجىائي الهعاصر عمِ اكجاي كاحد حكؿ هسألة الهسؤكلٌية الجىائٌية لمفرد عف 
 ذلؾ بسبب الخالؼ حكؿ هركزي القاىكىي كطبيعكً ،(Korowicz, 1956:533) الجرائـ الٌدكلٌية
الهدرسة الكقميدٌية الكضعٌية حهؿ كفي ٌذا السياؽ ت. (Bassiouni, 2003:63) القاىكىٌية الٌدكلٌية

، كبالكالي فإف رئيس الدكلة يعد   (190 : 1992شكرم ،  ) القاىكىٌية كليس األفرادالهسؤكلية
 ألٌىً ليس هف أشخاص ؛كعبير عف إرادة الدكلة، كال يكحهؿ أم هسؤكلٌية جىائٌيةؿهجرد أداة ؿ

ىاؾ اكجاي آخر يأخذ بهبدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية الٌدكلٌية لرؤساء الدكؿ، فاألفراد . القاىكف الدكلي  ٌك
  .(Malekian:1999: 57)كحدٌـ دكف الدكلة ٌـ هف يرككب الجرائـ الٌدكلٌية 

كبغض الىظر عف ذلؾ، فقد أضحت هسألة الهسؤكلٌية الجىائٌية الفردٌية عف الجرائـ الٌدكلٌية 
ـ الهبادئ الكي يأخذ بٍا القاىكف الجىائي الدكلي، سكاءن بالىسبة لألفراد العادييف   الجىكد أك أـهف ٌأ
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 :Bassiouni, 2003).ؿقادة الجيكش أك حكِ رؤساء الدكؿ كهكظفي الفئات العميا في الدك
65) 

كطبيؽ الىصكص الخاصة ؿقبؿ الحرب العالهٌية الثاىية لـ يكف ٌىاؾ جٍاز قضائي دكلي 
ر أحكاـ كقرر هسؤكلٌية هرككبيٍا ككحدد العقكبات الكاجبة الكىفيذ اصدإبالجرائـ الٌدكلٌية الجسيهة، ك

كهع ذلؾ كاىت ٌىاؾ هحاكالت لكحديد هفٍكـ الهسؤكلٌية الجىائٌية لألفراد عف اىكٍاكات . بحقٍـ
 the Commission on the Responsibility of the Authors of"القاىكف الدكلي ، فقد أسست لجىة 

the War "  الكي كاىت هٍهكٍا ااجابة عمِ األسئمة الهكعمقة بأصكؿ الحركب، كككصمت المجىة
اء، كبغض الىظر عف ضجهيع األشخاص الذيف يىكهكف إلِ الدكؿ األع" في الىٍاية إلِ أف 

هراكبٍـ، كحكِ رؤساء الدكؿ الهكٍهيف بارككاب جرائـ ضد قكاىيف كأعراؼ الحرب، كقكاىيف 
 الكي 1917 كجاءت هعاٌدة فرسام لعاـ  ".ااىساىٌية، يهكف أف يخضعكا لهحاكهات جىائٌية 

بدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية لرؤساء الدكؿ في هادكٍا كرس بكضكح ـالحرب العالهٌية األكلِ لتأىٍت 
ذي الهعاٌدة ػػػػػػػػػددت قػػػػػكر ألهاىيا ، كحػػػػػػػػػ إهبراط(مػػػػػػػػػػـك الثافػػػغمي)طالبت بهحاكهة ، حيث 227
 .(Bassiouni, 2001:244-289) ـ كىفذػػػػػػػباب لهحاكهكً، إاٌل أىٍا ؿػػػػػػػة أسػػػػػأربع

كفي أعقاب الحرب العالهٌية الثاىية، كزايدت الكثائؽ كالمكائح كاألىظهة القاىكىٌية الكي 
 )كضهىت فكرة الهسؤكلٌية الجىائٌية لرؤساء الدكؿ عف ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية، فقد اعكبرت هحكهة 

عكض ، ) كحدٌـ عف جرائـ القاىكف الدكلي كف أف األشخاص الطبيعييف ٌـ الهسؤكؿ(ىكرهبرج
1965 : 170)  .

كقد أكد الىظاـ األساسي لهحكهة يكغسالفيا السابقة أٌف اخكصاصٍا القضائي يككف عمِ 
أها هبدأ الهسؤكلٌية الشخصٌية . األشخاص الطبيعييف الذيف يرككبكف الجرائـ الهحددة في ىظاهٍا

 فقد كضهىكً الهادة السادسة هف الىظاـ الكي كىص عمِ ،الجىائٌية لرئيس الدكلة كلألفراد الطبيعييف
ك يكعمؽ باألشخاص الطبيعييف كيسكىد إلِ هبدأ الهسؤكلٌية  االخكصاص الشخصي لمهحكهة ، ٌك

ك يكعمؽ باألشخاص الطبيعييف كيسكىد إلِ  الجىائٌية عمِ االخكصاص الشخصي لمهحكهة، ٌك
ف، كالرؤساء مف العهكهيمهبدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية الفردٌية ، كيشهؿ ذلؾ رئيس الدكلة، كالهكظؼ

أها الهادة السابعة هف الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية في يكغسالفيا . سيفككالهرؤ
يغطي جهيع األشخاص  (الهسؤكلٌية الجىائٌية الشخصٌية  ) فقد اشكهمت عمػِ هجػاؿ كاسع ،السابقة
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خططكا أك حرضكا أك أهركا أك ارككبكا أك ساعدكا في الكخطيط أك إعداد الجريهة أك  )الذيف 
كقررت الهادة ذاكٍا هبدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية الشخصٌية لجهيع األشخاص الذيف يشغمكف  (كىفيذٌا 

. كلي لمحككهة كقادة لمجيش ؤكاىكا رؤساء دكؿ، أـ رؤساء حككهات أـ هسأهىصبان رسهٌيان سكاءن 

ىدا بهبدأ الهسؤكلٌية الشخصٌية عمِ الهسككل الدكلي عف جرائـ اابادة اكها أقرت هحكهة رك
 هف الىظاـ األساسي لمهحكهة عمِ 6 ك 5الجهاعٌية، الجرائـ ضد ااىساىٌية، كلقد ىصت الهادكاف 

كأخذ الىظاـ األساسي لمهحكهة بهبدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية الشخصٌية لرئيس الدكلة، كعدـ . ٌذا الهبدأ
كفي ٌذا الصدد . االعكداد بالصفة الرسهٌية لً كسبب لىفي الهسؤكلٌية الجىائٌية أك كخفيؼ العقاب 

الصفة الرسهٌية لمهكٍـ بكصفً رئيس دكلة أك "  هف الىظاـ عمِ أٌف 2كىص الهادة السادسة فقرة 
كها " . حككهة أك هكظفان كبيران ال كعفيً هف الهسؤكلٌية الجىائٌية كال كصمح سببان لكخفيؼ العقكبة 

أكدت الفقرة الثالثة هف الهادة ىفسٍا هسؤكلٌية رئيس الدكلة أك القائد األعمِ عف الجرائـ الكي كرككب 
. هف قبؿ جىكدي بعمهً أك بإهكاىً العمـ بارككاب هثؿ ٌذي الجرائـ 

بهبدأ الهسؤكلٌية (  1948إبادة الجىس كالعقاب عميٍا لعاـ ) كلقد أقرت اكفاقٌية هىع الجريهة 
يعاقب " الشخصٌية لرؤساء الدكؿ عف ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية فقد ىصت الهادة الرابعة هىٍا عمِ 

، (3)األشخاص الذيف يرككبكف جريهة إبادة الجىس أك أم هف األفعاؿ الهىصكص عميٍا في الهادة 
" .  أفرادان عادييف ـ هكظفيف عهكهييف ، أكـسكاءن أكاىكا حكاهان هسئكليف ، أ

كفي الكطكرات األخيرة عمِ صعيد القاىكف الجىائي الدكلي، جاء الىظاـ األساسي لمهحكهة 
 ليؤكد هبدأ الهسؤكلٌية الجىائٌية لمرؤساء كالهسؤكليف في الدكلة 1998الجىائٌية الٌدكلٌية الدائهة لعاـ 

كعدـ االعكداد بالصفة الرسهٌية كهاىع لهساءلكٍـ، كاعكبر أٌف الحصاىات الكطىٌية الكي يكهكعكف بٍا 
. لطبيعة عهمٍـ ال كحكؿ دكف هثكلٍـ أهاـ الهحكهة كهساءلكٍـ جىائٌيان 

فالهسؤكلٌية كفقان لهبادئ الهحاكـ الجىائٌية الٌدكلٌية الهخكمفة كككف عمِ هف يرككب الفعؿ 
 ـااجراهي باسـ ٌذي الدكؿ كلصالحٍا ، سكاءن أكاىكا هف كبار الهسؤكليف، أـ هف القادة العسكرييف أ

 ( 38 : 2004بسيكىي ، ) حكِ هجرد جىكد في قكاكٍا الىظاهٌية 
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حصانة رؤساء الدول في ظل النظام األساسي لممحكمة الجنائّية : المطمب الثاني 
. الّدولّية 

في ظؿ ىظاـ ركها األساسي الهىشئ لمهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية الدائهة أضحت حصاىة 
رؤساء الدكؿ غير هطمقة عف ارككاب الجرائـ الٌدكلٌية، فالصفة الرسهٌية لرئيس الدكلة ال كعفيً هف 
الهسؤكلٌية الجىائٌية كالعقاب، كبالكالي ال كحكؿ الحصاىات أك القكاعد ااجرائٌية الخاصة برؤساء 

.  الدكؿ دكف الخضكع لقضاء الهحكهة الجىائٌية

. كيىطكم ىظاـ ركها األساسي عمِ ثالثة ىصكص هىفصمة حكؿ الحصاىات الرسهٌية لمدكؿ 
ي بهفٍكهٍا كلغكٍا كشبً 27فالهادة   هف الىظاـ كمغي الحصاىة الهكضكعٌية لرئيس الدكلة، ٌك

ىصكص األىظهة الخاصة بالهحاكـ الجىائٌية الخاصة الكي كـ كشكيمٍا في أعقاب الحرب العالهٌية 
الثاىية، ككفقان لمهادة ذاكٍا فإىً يطبؽ ٌذا الىظاـ عمِ جهيع األشخاص بصكرة هكساكية دكف 

كهييز بسبب الصفة الرسهية، سكاء كاف رئيسان لدكلة أك حككهة أك عضكان في حككهة أك برلهاف 
 هف الهسؤكلية األحكاؿ حاؿ هف ة ال كعفيً بأمأىٍاأك ههثالن هىكخبان أك هكظفان حككهيان، كها 

 أفٌ كها  كال كشكؿ في حد ذاكٍا سببان لكخفيؼ العقكبة،. الجىائية بهكجب ٌذا الىظاـ االساسي
الحصاىات أك القكاعد االجرائية الخاصة الكي قد كركبط بالصفة الرسهية لمشخص، سكاء كاىت في 

طار القكاىيف الكطىٌية أك الٌدكلٌية  ال كحكؿ دكف ههارسة الهحكهة اخكصاصٍا عمِ ٌذا إ
.  الشخص

ٌف الحصاىات الههىكحة لرؤساء الدكؿ أك القكاعد ااجرائٌية الخاصة بٍـ سكاء في إكيالكالي ؼ
إطار القكاىيف الهحمٌية أك القاىكف الدكلي ال يهكف أف كككف عائقان أهاـ الهحكهة الجىائٌية الٌدكلٌية 

 كمغي 27 إلِ أف الهادة بعضٍـفي ههارسة الهحكهة اخكصاصٍا عمِ ٌذا الشخص، كيذٌب 
 هف الىظاـ 27 بأٌف الهادة :كهع ذلؾ يهكف القكؿ. حصاىات رؤساء الدكؿ الهكضكعٌية كااجرائٌية

هيزت بيف الحصاىة الهكضكعٌية كالحصاىة ااجرائٌية، حيث كفيد بعدـ جكاز الكذرع بالصفة 
الرسهٌية لرئيس الدكلة حاؿ هثكلً أهاـ الهحكهة الرككابً لمجرائـ الهىصكص عميٍا في الىظاـ 

األساسي، في حيف كبقِ الحصاىة ااجرائٌية لصيقة برئيس الدكلة ها داـ يهارس هٍاهً الدسككرٌية 
 كيبدك. كرئيس دكلة كال كزكؿ إاٌل كفقان لىصكص الدسككر كالقكاعد الداخمٌية أك بعد كركً لهىصبً

هف ىظاـ الهحكهة كالفي الدفع بعدـ  (27) الهشٌرع الدكلي حاكؿ هف خالؿ ىص الهادة أف 
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هاـ القضاء أصبحت عائقان في الهحاكهة أف أهسؤكلية القادة أك الرؤساء اهاـ القضاء الدكلي بعد 
ـ الهشاكؿ الكي ككاجً هبد. الكطىي كهف شأىً إفالت الهسؤكليف هف العقاب عدـ أكلعؿ هف ٌأ

 هف ىظاـ الهحكهة الجىائية الٌدكلٌية أف الهحكهة ال 27االعكداد بالصفة الرسهية الكاردة في الهادة 
كهمؾ كسيمة هؤثرة اك ىاجحة في احضار الهسؤكليف عف الجرائـ الكي كدخؿ ضهف اخكصاصٍا 

 كبالكالي يقكضي هثكؿ أخرل، دكلة إقميـعمِ ؤكلكف  كاف ٌؤالء الهسإذاهاهٍا السيها ألمهثكؿ 
الهكٍهيف بارككاب جرائـ دكلية كدخؿ ضهف اخكصاص الهحكهة الجىائية الٌدكلٌية كعاكف الدكلة 

ك هها يصعب كحقيقً غالبان إالكي يككاجد عمِ  . قميهٍا الهكٍـ كالدكلة الكي يىكهي اليٍا بجىسيكً ٌك
 أفٌ كها اف الهحكهة ككاجً هشكمة أخرل ككهثؿ باكفاقيات اافالت هف العقاب كالكي كىص عمِ 

الحككهة الهعىية لف كسمـ أك كىقؿ هكاطىي دكلة ها هكٍهيف بارككاب اابادة الجهاعية أك الجرائـ 
 جرائـ الحرب إلِ الهحكهة الجىائية الٌدكلٌية  أكضد ااىساىية 

كها كبرز هشكمة أخرل ككهثؿ باخكصاص الهحكهة الهقيد هكضكعيان كزهاىيان كهف حيث 
لكىص عمِ الجرائـ الخاضعة الخكصاص  (5)فهف جًٍ جاءت الهادة . طرؽ كحريؾ الدعكل

ي جريهة اابادة الجهاعية ك جرائـ الحرب ك الجرائـ ضد ااىساىية ك جريهة العدكاف . الهحكهة ٌك

 (جريهة العدكاف )ككضع الهشرع آلية هعيىة هف الصعب كحقيقٍا لشهكؿ الجريهة األخيرة 
حيث أشار الىظاـ األساسي لمهحكهة ااشارة إلِ  كمؾ اآللية في الهادة .باخكصاص الهحكهة

بعد إىقضاء سبع سىكات عمِ بدء ىفاذ ٌذا الىظاـ يعقد األهيف العاـ )الكي ىصت عمِ  (123)
هؤكهران اسكعراضيان لمدكؿ األطراؼ لمىظر في أية كعديالت عمِ هحككيات ٌذا الىظاـ ، كيجكز أف 

.  (يشهؿ االسكعراض هف قائهة الجرائـ الهدرجة ضهف اخكصاصات الهحكهة

هف الىظاـ األساسي عمِ أىً  (11) فقد ىصت الهادة ،أها هف حيث االخكصاص الزهىي
- 2.ليس لمهحكهة اخكصاص إاٌل فيها يكعمؽ بالجرائـ الكي كرككب بعد ىفاذ الىظاـ األساسي- 1)

إذا أصبحت دكلة هف الدكؿ طرفان في ٌذا الىظاـ األساسي بعد بدء الىفاذ، ال يجكز لمهحكهة أف 
كهارس اخكصاصٍا إاٌل فيها يكعمؽ بالجرائـ الكي ارككبت بعد بدء ىفاذ ٌذا الىظاـ بالىسبة لكمؾ 

ذا يعىي أىً ال . 12هف الهادة  (3)الدكلة، ها لـ ككف الدكلة قد أصدرت إعالىان بهكجب الفقرة  ٌك
يجكز هساءلة أم شخص جىائيان بهكجب الىظاـ األساسي عف أم سمكؾ سابؽ لبدء ىفاذ ٌذا 

.  الىظاـ
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 دكلة عىدها كصبح طرفان في ٌذا ةهف الىظاـ األساسي ألم (124)كيجكز اسكىادان إلِ الهادة 
الىظاـ أف كطمب كأجيؿ اخكصاص الهحكهة، فيها يكعمؽ بجرائـ الحرب لهدة سبع سىكات هف 

كاريخ بدء سرياف الىظاـ األساسي عميٍا، كذلؾ هكِ حصؿ ادعاء بأٌف هكاطىيف هف كمؾ الدكلة قد 
أها بالىسبة لمدكؿ الكي . ارككبكا جريهة هف ٌذي الجرائـ أك أف الجريهة قد ارككبت عمِ أقميهٍا 

 فإف الكاريخ الفعمي لىفاذ ٌذا الىظاـ بالىسبة لكمؾ ،كىظـ بعد دخكؿ الىظاـ األساسي حيز الىفاذ
 . الدكلة ٌك اليـك األكؿ هف الشٍر الذم يمي اليـك السكيف هف كاريخ كثائؽ األىضهاـ

ىها البد هف إحالة ٌذي  كهف جاىب آخر ال كخكص الهحكهة في ىظر الجرائـ بذاكٍا كا 
ي14-12الجريهة إليٍا هف قبؿ جٍات حددٌا الىظاـ األساسي في الهكاد  :   ٌك

: هف الىظاـ األساسي  (14/1)اسكىادان إلِ الهادة :الدكلة الطرؼ في الىظاـ األساسي -1
يبدك فيٍا أف جريهة كاحدة أك  (دعكل)يجكز لدكلة طرؼ أف كحيؿ إلِ الهدعي العاـ أية حالة )
 كأف كطمب إلِ الهدعي العاـ ،كثر هف الجرائـ الداخمة في اخكصاص الهحكهة قد ارككبتأ

بالكحقيؽ في ٌذي الحالة بغرض البت فيها إذا كاف يكعيف ككجيً االكٍاـ لشخص هعيف أك 
 دكلة غير طرؼ في الىظاـ األساسي أف ةكها يحؽ ألم. ألشخاص هعيىيف بارككاب كمؾ الجريهة

إلِ الهحكهة لمكحقيؽ فيٍا هكِ ها أعمىت ٌذي الدكلة بهقكضِ إعالف خاص  (حالة) ةكحيؿ أم
يكدع لدل هسجؿ الهحكهة كعمف فيٍا قبكلٍا ههارسة الهحكهة اخكصاصٍا فيها يكعمؽ بالجريهة 

  (فقرة/12ـ). قيد البحث

هف الىظاـ األساسي لهجمس األهف الكابع لألهـ  (ب/13)أجازت الهادة : هجمس األهف -2
ٌىٍا جريهة كاحدة أك أكثر هف أيبدك فيٍا  (حالة) ةالهكحدة أف يحيؿ إلِ الهدعي العاـ لمهحكهة أم

الجرائـ الكي كدخؿ في اخكصاص الهحكهة قد ارككبت شريطة أف يككف هجمس األهف هكصرفان في 
ذا يعىي أىً يككجب لكي يىعقد  ذلؾ كفقان ألحكاـ الفصؿ السابع هف هيثاؽ االهـ الهكحدة ، ٌك

االخكصاص لمهحكهة بالىسبة إلِ الحاالت الكي يحيمٍا أف يكضهف قرار ااحالة ها يفيد أف كؿ 
. هف ٌذي الحاالت كىطكم عمِ كٍديد لألهف كالسمـ الدكلييف (حالة)

فضالن عف الجٍات السابقة أجاز الىظاـ األساسي لمهدعي العاـ : الهدعي العاـ - 3
 كلكف ،(5)لمهحكهة الحؽ في هباشرة الكحقيؽ في ارككاب الجرائـ الهىصكص عميٍا في الهادة 
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سمطة الهدعي العاـ هقيٌدة بأخذ هكافقة الشعبة الكهٍيدية كعىد إقرار ٌذي الشعبة بكجكد أساس 
. هعقكؿ لمشركع في الكحقيؽ كعطي هكافقكٍا لمهدعي العاـ بهباشرة الكحقيؽ

يحاؿ إليٍا هف جاىب  (حالة) دعكل أك ةٌف الهحكهة غير همزهة بقبكؿ أمإ :كهف الهٍـ القكؿ
أك كمؾ الدعكل غير  (الحالة)أم هف الجٍات الهذككرة أىفان، حيث يحؽ لمهحكهة أف كعكبر ٌذي 

(:  170 : 2001بسيكىي ،): هقبكلة إذا ها ككفر سبب هف األسباب الكالية 

/ الحالة )إذا أثبت لمهحكهة أف ٌىاؾ كحقيقان أك هحاكهة كباشري دكلة هخكصة قاىكىان بٍذي 
إاٌل إذا كبيف لمهحكهة أف هثؿ ٌذي الدكلة غير راغبة أك غير قادرة عمِ الكفاء بالكزاهاكٍا  (الدعكل

في الكحقيؽ كالهحاكهة ككككف الدكلة غير راغبة في ثالث حاالت أكردٌا الىظاـ األساسي 
:  لمهحكهة عمِ سبيؿ الهثاؿ ٌي 

اكخاذ الدكلة إجراءات هعيىة ال يقصد هىٍا سكل حهاية الشخص الهكٍـ ككجىيبً . أ
.  (آ/17/2)اخكصاص الهحكهة  الٌدكلٌية الجىائية ـ 

حدكث كأخير ال هبرر لً في ااجراءات بها يكشؼ عف ىيكٍا في عدـ كقديـ الشخص . ب
.  الهعىي لمعدالة

عدـ هباشرة الدكلة الهذككرة إجراءات الكحقيؽ كالهحاكهة بهكضكعية دكىها كحيز . جػ
 .  (ب/17/2ـ)

: الخاكػهػػػة 

يعد القضاء الكطىِ ٌك األساس بهحاكهة رؤساء الدكؿ كذلؾ طبقا لهبدأ الككاهؿ الكارد فِ 
كِ دكر القضاء أديباجة الىظاـ األساسِ لمهحكهة الجىائية الٌدكلٌية كالهادة األكلِ هىً، كال م

ىٍيار الىظاـ ا األكلِ رفض القضاء الكطىِ الهحاكهة، كالثاىية فِ حالة :الدكلِ إال فِ حالكيف
القضائِ فِ الدكلة بحيث ال يكهكف القضاء هف ههارسة عهمً، كلكف ذلؾ ال يهىع هف كطبيؽ 

. االكفاقيات الٌدكلٌية الكِ جرهت ٌذي األفعاؿ أهاـ القضاء الكطىِ

سكقر في القاىكف الدكلي الجىائي هبدأ عدـ االعكداد اكبقياـ الهحكهة الجىائية الٌدكلٌية 
بالحصاىة في الجرائـ الٌدكلٌية ذلؾ أٌف ارككاب الهجازر كاىكٍاؾ القيـ كاالسكهرار في الكجاكزات 
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ذالؿ الشعكب كردة الفعؿ العىيفة ىكيجة الشعكر بااٌاىة، ،السافرة لحقكؽ ااىساف دت إلِ أ كا 
ككافؽ هصالح الجهيع كالىظر إلِ الهحكهة الجىائية الٌدكلٌية كحكهية إىساىية لكجاكز حاالت 

القصكر الكي ظٍرت عميٍا الكجارب الٌدكلٌية السابقة كهحاكلة لسد ثغرة كبيرة في الىظاـ القاىكىي 
. الدكلي سببٍا عدـ كجكد هثؿ ٌذي الهحكهة

كقد كبيف لىا هف خالؿ ٌذا البحث كجكد عدة كعقيدات فيها يكعمؽ بهكضكع الحصاىة لعؿ 
إٌف الحصاىة ؼ هف الىظاـ االساسي لمهحكهة الجىائية الٌدكلٌية 27ٌىً كبحسب ىص الهادة إ :ٌٌهٍاأ

إاٌل اف هاقضت بً الفقرة األكلِ هف الهادة  . ةلف كككف عائقا لكقديـ هف  يكهكع بٍا إلِ الهحكـ
يمـز الهحكهة الٌدكلٌية الجىائية بأٌف كحصؿ بداية كقبؿ ككجيً الطمب إلِ الدكلة الكي يقيـ  (98)

الشخص عمِ أقميهٍا أف كحصؿ عمِ كعاكف هف الدكلة الثالثة الكي يكهكع الشخص بالحصاىة 
أها إذا فشمت الهحكهة الٌدكلٌية الجىائية في الحصكؿ . ىكهائً إليٍاابهكجب كشريعاكٍا أك بسبب 

عمِ ٌذا الكعاكف، الذم سيككف في  صكرة رفع ٌذي الحصاىة أك سحبٍا، فمف كسكطيع الهحكهة 
الٌدكلٌية الجىائية أف ككجً الطمب إلِ الدكلة الكي  يككاجد فيٍا الهكٍـ كهف ثـ سيهكىع عميٍا هباشرة 

. إخكصاصٍا 

 هف الىظاـ االساسي الكِ كعٌد كعديان 98كهف الكعقيدات األخرل ها جاء في ىص الهادة 
صارخا ككؤدل إلِ الكيؿ بهكياليف عىدها كمكـز دكلة بالىظاـ األساسِ كفِ ذات الكقت ككقع عمِ 

كفاقيات ثىائية لكحصيف هكاطىِ دكؿ أخرل هف الهثكؿ أهاـ الهحكهة، فإف كاىت الهحكهة ا
كىظاهٍا األساسِ يٍدؼ بالدرجة األكلِ إلِ كضع حد لمحصاىات كهكافحة اافالت هف العقاب، 

إضافة إلِ عدـ السهاح لمدكؿ أطراؼ الىظاـ األساسِ بالكحفظ عمِ أل هف هكادي، فكجكد 
داؼ الهحكهة ككؤد98ككطبيؽ الهادة   م كفقان لجىسياكٍـ، ككؤدبعضٍـ  إلِ كحصيف م يدحض ٌأ

  .كاقعيان إلِ ىكع هف الكحفظ عمِ الىظاـ األساسِ

 هىح هجمس إذ إفٌ خر يكعمؽ بإحالة الهكضكع إلِ الهحكهة هف هجمس األهف، آككعقيد 
، يجب أف يككف (ب/13)األهف سمطة االحالة إلِ الهحكهة الجىائية الٌدكلٌية بهكجب الهادة

ذا يعىي   بهكجب الفصؿ السابع هف هيثاؽ األهـ الهكحدة، ٌىً لصدكر قرار هف هجمس األهف أٌك
احالة جريهة هرككبة هف قبؿ دكلة غير طرؼ في الىظاـ البد هف هكافقة األعضاء الخهس 

ذا يعىي إف الدكلة ذات العضكية الدائهة ٌي بهىأل عف  الدائهيف كعدـ اسكخداـ حؽ الفيكك، ٌك
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كلذلؾ لف  كطبيؽ ٌذي الكسيمة احالة جرائهٍا إلِ الهحكهة إذا لـ ككف طرفان في الىظاـ األساسي،
كسكطيع الهحكهة أف ككعاهؿ هع الجرائـ الهرككبة هف قبؿ أشخاص كابعيف لمدكؿ دائهة العضكية 

ها إلِ الىظاـ ضفي هجمس األهف أك كمؾ الهرككبة عمِ أقميهيٍها بدكف قبكلٍها ألىٍها لـ كف
كسكقفاف أهاـ هحاكلة هف هجمس األهف عف طريؽ حؽ الىقض احالة أم  األساسي هف ىاحية،

كها قد كسكخدـ بعض الدكؿ حؽ الفيكك لهساعدة  .جريهة الكي قد ككٍهاف بارككابٍا هسكقبالن 
 (ب/13)حمفائٍا اذا ها حاكؿ الهجمس اسكخداـ سمطكة بهكجب الهادة

ٌىً عمِ الرغـ هف كجكد بعض الكحفظات عمِ سير عهؿ الهحكهة أك الكشكيؾ إؼ، خيران أك
فِ كسييس بعض أعهالٍا هف جاىب ككجكد بعض الكىاقضات القاىكىٌية فِ داخؿ الىظاـ األساسِ 

 الجرائـ الخطرة ضد م أحكاهٍا بالىكائج الهرجكة فِ هعاقبة هرككبملمهحكهة ، فإىً ىأهؿ بأف كأت
ف الهجكهع الدكلِ بالحديث عف خمقً لرادع هؾ هىٍـ هف العقاب ليتمااىساىية دكف إفالت أ

كذلؾ هف خالؿ حث الدكؿ عمِ إصالح . حقيقِ حهاية لمبشرية ككحقيقان لمكراهة كرفاٌية البشر
أىظهكٍا القضائية الجىائية بها يكفؽ كالىظاـ األساسي لمهحكهة عبر االلكزاـ بأعهاؿ ىصكص 
صدار جهيع الكدابير كالكشريعات  اكفاقية إىشاء الهحكهة الجىائية الٌدكلٌية في الهجاؿ الداخمي كا 
الالزهة ككعديمٍا بها يكهاشِ هع الكزاهاكٍا الٌدكلٌية ككف احكراـ قكاعد القاىكف الدكلي هف الىاحية 

الكاقعية يككقؼ عمِ هدل كفالة الىظـ الكطىٌية لٍذا االحكراـ إضافة إلِ دعكة ككشجيع الحككهات 
ا الكسيمة الهثمِ  إلِ الكصديؽ كاالىضهاـ إلِ الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الٌدكلٌية باعكباٌر

. ارساء قيـ الكضاهف كالهسؤكلية كحهاية حقكؽ ااىساف
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