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 همبعوث اندبهوماسيانحصاوة انقضائية ن

 ) دراسة في أحكاو انقاوون اندوني انعاو (

 انباحج : عادل عهي جبران                                                                 
 انقاوون / انجامعة االسمرية/ زنيتهانشريعة وكهية                                                            

 قدمةم

إن العالقات الدولٌة تنمو وتتطور حتى تصل إلى صورتها المثالٌة والنموذجٌة فً االحترام 

المتبادل وااللتزام المشترك لكافة أطراؾ العالقة ، مع عدم إخالل أحدهما بواجبه اتجاه األخر، 

 وهذا ما ٌعرؾ بمبدأ التوازن فً العالقة بٌن الدولة المرسلة والدولة المضٌفة  .

تطورت قواعد الحصانة القضائٌة تبعا لتطور العالقات بٌن الدول ، وكان للعوامل السٌاسٌة  حٌث

واالقتصادٌة واالجتماعٌة تأثٌر واضح فً مواقؾ الدول حٌال مدى ونطاق الحصانة القضائٌة التً 

ظار ٌتمتع بها المبعوث الدبلوماسً ، فتباٌنت التطبٌقات من دولة إلى أخرى ، األمر الذي لفت أن

 الدول إلى ضرورة تقنٌن هذه القواعد وتوحٌدها فً اتفاقٌة دولٌة عامة تسري على الدول كافة .

م ، فأقر تدوٌن القواعد المعترؾ بها فً اتفاقٌة عامة 1661فعقد مؤتمر فٌٌنا فً نٌسان من عام 

لممارسات م ، التً عدت استجابة واضحة 1661عرفت باتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة لعام 

الدول الؽربٌة فً حقبة معٌنة من الزمن لم تظهر فٌها الدول النامٌة على مسرح األحداث الدولٌة 

.حٌث ٌرى الكثٌر من فقهاء القانون الدولً ضرورة إتباع النهج السلٌم فً القواعد الدبلوماسٌة ، 

 ألهمٌته فً تحقٌق السٌر السلمً للعالقات الدولٌة .

دولة الختصاصاتها التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة تعد مظهر من مظاهراً وإذا كانت ممارسة ال

سٌادتها الكاملة ، فإن قواعد الحصانة القضائٌة ُتعـد قٌدا على االختصاص القضائً للدولة ، اقره 

 القانون الدولً وفرضه على الدول كافة .

ن شأنها أن تؤدي إلى المساس إذ إن استمرار اإلساءات الصادرة من المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن م 

 بحقوق اإلنسان ، ومن أبرزها الحق فً الحٌاة .

 -أوال /  أهمية البحث :

ى الحصانة القضائٌة للمبعوث الدبلوماسً بأهمٌة بالؽة وذلك لضمان االستقاللٌة التامة ظتح 

ستقبلة للموظؾ الدبلوماسً لممارسة مهامه دون أي تدخل من قبل السلطات القضائٌة للدول الم

 وطٌلة فترة إقامته فٌها .
وتأتً هذه الدراسة لمحاولة الكشؾ عن القٌود التً ٌمكن أن ترد على حصانات وامتٌازات 

 المبعوث الدبلوماسً بسبب مقتضٌات امن الدولة الموفد إلٌها .

  -:ثانيا / إشكالية البحث

ً ؟ وما مدى نطاقها  ؟وتأتً ما المقصود بالحصانة القضائٌة التً ٌتمتع بها المبعوث الدبلوماس

هذه الدراسة لتحدٌد مشكلة التعارض بٌن حق المبعوث الدبلوماسً بالتشبث بالحصانات 

 واالمتٌازات الممنوحة له بموجب أحكام القانون الدولً، وبٌن مقتضٌات أمن الدولة الموفد لهـا .
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 -ثالثا / منهج البحث :

الل بٌان المقصود بالحصانة القضائٌة للمبعوث تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفً من خ

 الدبلوماسً وتحدٌد نطاقه .

 -رابعا / خطة البحث :

تم االعتماد فً هذه الدراسة على التقسٌم الثنائً ، وذلك للتحكم والسٌطرة على موضوع البحث  

 حٌث ٌبدأ الموضوع بمقدمة عامة ، ثم ٌلٌه مبحثان وذلك على النحو التالً :

 ماهٌة الحصانة القضائٌة . -ول :المبحث األ

 تعرٌؾ الحصانة القضائٌة . -المطلب األول :

 طبٌعة الحصانة القضائٌة . -المطلب الثانً :

 نطاق الحصانة القضائٌة للمبعوث الدبلوماسً . -المبحث الثانً :

 الحصانة من القضاء الجنائً .  -المطلب األول :

 لمدنً   .الحصانة من القضاء ا -المطلب الثانً :
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 المبحث األول
  -ماهية الحصانة القضائية :

ٌتمتع المبعوثون الدبلوماسٌون بحصانات وامتٌازات فً الدول التً ٌباشرون فٌها وظائفهم ، وٌعد 

العرؾ الدولً المرجع األساسً لهذه الحصانات واالمتٌازات ، والؽاٌة الواضحة من وراء منح 

الرؼبة فً تمكٌن الممثل الدبلوماسً من ممارسة واجباته ،  هذه الحصانات واالمتٌازات هً

 ومهامه ،  دون إعاقة من جانب سلطات الدولة المضٌفة .

  -وسوؾ نبٌن ذلك من خالل مطلبٌن وفقا لما ٌلً  :

 تعريف الحصانة القضائية   -المطلب األول :

 ٌمكن تعرٌؾ الحصانة القضائٌة وفقا للفقرات التالٌة  :

 تعريف اللغوي :أوال /  ال

وٌقال حصن المكان فهو حصٌن : منع و أحصنة  الحصانة لؽة مصدر من الفعل ) حصن ( 

 . ( 1)صاحبه ، والحصن كل موضع ال ٌوصل إلى ما فً جوفه 

)) وعلمناه وفً هذا ٌقول هللا سبحانه وتعالى فً محكم تنزٌله فً قصة داود علٌه السالم        

وٌقول هللا تعالى فً معنى حصن ،  (2) مه بأسكم فهل أوتم شاكرون ((صنعة لبىس لكم  لتحصّنكم 

أي منع وذلك للداللة على أن من ٌتمتع بالحصانة ٌجعله منٌعا من أن تطاله ٌد اآلخرٌن أو سواها  

 . (4))) واحملصنات مه النساء...  ((و قوله تعالى ( 3))) ال يقاتلىوكم مجيعا إال يف قري حمصنة ... ((

 /  التعريف االصطالحي :ثانيا 

تعرؾ الحصانة بأنها إعفاء األفراد من االلتزام أو المسؤولٌة ، كإعفائهم من تطبٌق القواعد العامة 

،  كما ُعرفت بأنها إعفاء بعض األشخاص أو الهٌئات من والٌة  (5)فً المسائل القضائٌة أو المالٌة 

حالة االدعاء علٌهم ، وهؤالء ٌشملون ممثلً ، وذلك فً  (6)القضاء فً الدولة التً ٌعتمدون فٌها

 .  (7)الدول األجنبٌة والهٌئات الدولٌة المعترؾ بها

   -م حصانة المبعوث الدبلوماسً إذ  تنص: 1691ولقد عّرفت اتفاقٌة فٌٌنا لسنة  
حرمة شخص المبعوث الدبلوماسً وصٌانته ، ال ٌجوز إخضاعها فً أي صورة من صور  ))

ال ، وٌجب على الدولة المعتمد لدٌها معاملته باالحترام الالئق ، واتخاذ جمٌع القبض أو االعتق

 . (8(()التدابٌر المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حرٌته أو كرامته 

لقد عرفتها أٌضا مجموعة األمم المتحدة واالتفاقٌات الدولٌة بأنها تعنً امتٌاز اإلعفاء من و

 هٌمنة السلطات المحلٌة . ممارسة الوالٌة القضائٌة أو

مبدأ ٌقضً بعدم خضوع المبعوث الدبلوماسً للقضاء  ))كما تعرؾ الحصانة القضائٌة بأنها :  

المحلً للدولة التً ٌمثل دولته فٌها ، وتمتع مقر سكنه ومقر البعثة الدبلوماسٌة بالحماٌة والحرمة ، 

 . (9(( ) منه أو من رئٌس الحكومة بحٌث ال ٌجوز لموظفً الحكومة الدخول إلٌها إال بموافقة
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 -طبيعة الحصانة القضائية : -المطلب الثاني :

مفهوم الحصانة بشكل عام ٌفتقد لبعض من العناصر التً تبعده عن وحدته ألن كل نوع من أنواعه 

ٌنتمً إلى نظام قانونً خاص ، مما ٌجعل كل محاولة لتنظٌمها فً نسق واحد لٌس باألمر السهل ، 

 من الصعب إٌجاد معنى واضح لفكرة الحصانة .ولذلك 

وٌمكن توضٌح ذلك من خالل بٌان أهم خصائص الحصانة القضائٌة وتمٌٌزها عن االمتٌازات 

  -الدبلوماسٌة ، فً فقرتٌن وفقا لما ٌلً : 

 أوال /  الخصائص :

المفهوم العام للحصانة هً حق عٌنً ٌمنح لشخصٌة أو مؤسسة لٌحول دون ممارسة  -1

ة المضٌفة سلطاتها علٌها ، وهذا الحق سلبً بطبٌعته ال ٌرتبط بأي قول اٌجابً ، إذ ٌقوم الدول

 .  على عدم ممارسة الدولة المضٌفة سلطاتها القضائٌة على بعض األجانب المقٌمٌن فوق أراضٌها

فالحصانة ال تنزع صفة الجرم عن الفعل المرتكب إذا توافرت فٌه عناصره و أنما تحول دون 

مة الفاعل أو إلقاء القبض علٌه فً الدولة المضٌفة أو المستقبلة ، وال تحول دون محاكمته أو محاك

ألقاء القبض علٌه فً دولته ، فالحصانة فً الواقع لٌست حصانة ضد قانون بل حصانة تحول دون 

 . (10)تطبٌقه أو األصح تحول دون تطبٌق الجوانب اإلجرائٌة منه 

سلوب اإلباحة ومفهوم الحصانة لٌس متجانسا، وهذا ٌعنً استحالة بعض الحصانات تتشابه مع أ -1

البحث عن المسؤولٌة الجنائٌة أو المدنٌة بمعنى أن الركن الشرعً للجرٌمة ٌختفً كما هو الحال 

   .(11)بالنسبة للحصانات السٌاسٌة

المشروعة ، ولكن األمر هنا ٌختلؾ بالنسبة للحصانة القضائٌة التً تترك للجرٌمة خصائصها ؼٌر 

 على الرؼم من أنها تمنع تحرك الدعوى الجنائٌة لمواجهة الفاعل.

ٌمكن لدولة الفاعل الذي ارتكب الجرم أن ترفع عنه الحصانة مجٌزة بذلك محاكمته أمام   -3

محاكم الدولة المضٌفة ، كما أن جواز إتباع اإلجراءات أمام محاكم دولته ٌصبح بمثابة اإلنابة أو 

التقاضً التً ٌمكن إجراؤها بناء على طلب الدولة التً ارتكبت الجرٌمة على اإلحالة فً 

أراضٌها ، اإلجراءات القانونٌة هً التً ٌتم توقٌؾ العمل بها ، أما الجرٌمة ذاتها فتبقى ماثلة ، 

 كما تبقى المسؤولٌة حٌالها قائمة  لحٌن عودة المبعوث إلى دولته . 

 عن االمتيازات الدبلوماسية :  ثانيا / تمييز الحصانة القضائية
ٌقصد بحصانة المبعوث الدبلوماسً حرمته ضد سرٌان القانون الوطنً فً مواجهته وتعطٌل 
اختصاص المحاكم الوطنٌة فً ممارسة والٌتها القضائٌة ، فال ٌمكن القبض علٌه والقٌام بإجراء 

لوطنٌة بسبب جرٌمة ارتكبها أو التحقٌق معه أو حبسه حبسا احتٌاطٌا ، أو إحالته أمام المحاكم ا
 .  (12)نزاع مدنً بٌنه وبٌن جهة أخرى ، إال إذا وافقت دولته على التنازل على هذه الحصانة 

فً حٌن أن االمتٌازات الدبلوماسٌة ال تعدو أن تكون مجموعة من المزاٌا القائمة على أساس 
ٌة واالقتصادٌة ، فتمتد أٌضا لتشمل المجاملة أو العرؾ ، فهً ؼالبا ما تنصرؾ إلى الجوانب المال

مقر البعثة وكذلك المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن ، ومن شأن هذه االمتٌازات المساهمة فً تسهٌل مهمته ، 
 . (13)وإعانته على أداء مهامه بوصفه ممثال لسٌادة دولته
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للدولة  فمثال ال ٌجوز فرض ضرائب عقارٌة مركزٌة أو محلٌة على مبنى البعثة إذا كان مملوكا

الموفدة ، وال تفرض رسوم أو جمارك على األشٌاء الالزمة لالستعمال فً مقر البعثة مثل األثاث 

 .( 14)والمكاتب وأجهزة االتصال

والبد من اإلشارة إلى مفهومً كل من مصطلحً االمتٌازات والحصانات حٌث كانت محل نقاش 

اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة ، وبذلك كبٌر أثناء مناقشات لجنة القانون الدولً حول مشروع 

تكون االمتٌازات وحدها كافٌة للتعبٌر عن حقوق المبعوث الدبلوماسً بصفة شاملة ، أما 

الحصانات فهً ذات مفهوم ضٌق ٌندرج ضمن مفهوم االمتٌازات ، إذ تعنً عدم جواز ممارسة 

 . (15)دبلوماسًسلطات الدولة المضٌفة الختصاصها القضائً على المبعوث ال

وُتعد الحرمة الشخصٌة من أقدم االمتٌازات التً تمتع بها المبعوث الدبلوماسً ، وهً األساس 

 ( . 16)الذي تتفرع منه االمتٌازات األخرى 

وتعنى الحرمة الشخصٌة فً القانون الدولً وما جرى علٌه التطبٌق العملً : أن شخص المبعوث 

كها ، وٌجب معاملته بصورة الئقة ، تتسم باللطؾ والحسنى دون الدبلوماسً مصونة ال ٌجوز انتها

استعمال وسائل العنؾ ضده فال ٌجوز القبض علٌه أو تقٌٌد حرٌته مهما كانت أسباب ذلك ، وان 

تتخذ الوسائل الالزمة لحماٌة شخصه وأمواله الخاصة ، ومسكنه الخاص أو المؤقت ومقر عمله 

دون موافقته صراحة مهما كان السبب فً ذلك ، وان صدر  الرسمً ، وعدم جواز الدخول إلٌها

حكم قضائً بقٌام الجهات المختصة او المحكمة ذاتها بالكشؾ على الدار التً ٌسكنها المبعوث 

الدبلوماسً ومقر عمله الرسمً ، وتضمن الدولة المستقبلة سالمة مراسالت المبعوث الدبلوماسً 

أو خضوعها للرقابة المحلٌة وال ٌجوز أن تكون أمتعته وأوراقه الخاصة وعدم االطالع علٌها 

الشخصٌة موضعا للتفتٌش من قبل السلطات األمنٌة أو الجمركٌة أثناء دخوله أو خروجه من الدولة 

 .( .17)المستقبلة وعدم التعرض ألمتعته المعدة الستعماله الشخصً و ألمواله األخرى

ات شخصٌة ال ٌتمتع بها مواطنو الدولة المستقبلة أو كما ٌتمتع المبعوث الدبلوماسً بعدة امتٌاز

األجانب المقٌمون فٌها ومن ضمن هذه االمتٌازات حقه فً دخول الدولة المستقبلة والتنقل فٌها 

والخروج منها وكذلك ال ٌخضع شخص المبعوث الدبلوماسً للتكالٌؾ الشخصٌة لتوفٌر راحته  

أن المبعوث الدبلوماسً ٌتمتع بالحقوق كافة التً  وضمان ممارسة حقوقه الشخصٌة باإلضافة إلى

 .  (18)ٌتمتع بها األجنبً

ومع ذلك لم تصبح هذه القواعد قانونٌة ملزمة للدول إال مع إبرام اتفاقٌة فٌٌنا بشان العالقات 

م والتً انطوت على أحكام تفصٌلٌة واضحة فً هذا الشأن تلتزم جمٌع 1961الدبلوماسٌة لعام 

ؾ بالعمل بموجبها ، وكذلك فقد عمدت معظم الدول إلى تقنٌن هذه اإلعفاءات ضمن الدول األطرا

تشرٌعات وطنٌة خاصة التزمت بها ، كما سعت إلى عقد االتفاقٌات الثنائٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة من 

اجل تسهٌل عمل المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن ، حٌث أصبحت هذه اإلعفاءات جزءاً من العمل 

أعلنت بشكل عام بأن المبعوث  1961من اتفاقٌة فٌٌنا من عام  34المادة الدبلوماسً . ف

 .   (19)الدبلوماسً ٌعفى من جمٌع الرسوم والضرائب الشخصٌة أو العٌنٌة أو اإلقلٌمٌة أو البلدٌة
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 -المبحث الثاني :

 نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي :

ند تنظٌمها لقواعد االختصاص الدولً فهً تمنح من أهم القٌود الواردة على حرٌة الدولة ع

ألشخاص معٌنٌن ولٌس للجمٌع وذلك بهدؾ تمكٌن من ٌتمتع بها من العمل بحرٌة واطمئنان بعٌدا 

 .( 20عن تدخل السلطات القضائٌة المحلٌة)

فالهدؾ من هذه الحصانة واضح وصرٌح ، وهو ضمان االستقاللٌة التامة للموظؾ الدبلوماسً 

لحر بمهامه دون أي تدخل من قبل السلطات القضائٌة للدولة المستقبلة وطٌلة فترة إقامته للتفرغ ا

 فٌها .

وهذه الحصانة ال تحرر المبعوث الدبلوماسً من احترام  القوانٌن واللوائح للدولة الموفد إلٌها ، أي 

لقوانٌن واللوائح أنه ) أصبح فوق القانون ( بل الحقٌقة أنه ٌتوجب علٌه أن ٌحترم وٌراعً كافة ا

والقٌود التً تفرضها الدولة الموفد إلٌها وٌكٌؾ تصرفاته فً حدود ما تسمح به تلك القوانٌن 

 واللوائح والُعرؾ فً الدولة الموفد إلٌها .

 وٌمكن دراسة هذا المبحث فً مطلبٌن وفقا لما ٌلً : 

 : المطلب األول : الحصانة من القضاء الجنائي

سً ٌتمتع بالحصانة بمعنى أنه ٌعفى من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد إلٌها إن المبعوث الدبلوما

، وهذه الحصانة ال تعفٌه من الخضوع لقضاء دولته ، وتهدؾ الحصانة القضائٌة إلى تمٌٌز 

المبعوث الدبلوماسً من خالل تجنب مخالفة قوانٌن ولوائح وأنظمة الدولة الموفد لدٌها ، إال أنه  

لقوانٌن فإنه ٌعفى من الخضوع للقضاء الوطنً  بها سواء كان هذا القضاء جنائٌا إذا أخل ببعض ا

( 31أو مدنٌا أو إدارٌا  داخل الدولة المعتمد لدٌها ، وهذا اإلعفاء تأكٌد لما جاء فً نص المادة )

من اتفاقٌة فٌٌنا المطلقة و دون استثناء فً مطلقه للقضاء بنوعٌه ولكن ٌجوز له اللجوء إلى 

 .( 21ضاء المدنً)الق

( من اتفاقٌة فٌٌنا لم تبٌن حدودا لهذه الحصانة فهً مطلقة ، حٌث  31الفقرة األولى من المادة )   

نصت هذه المادة على أن " ٌتمتع المبعوث الدبلوماسً بالحصانة القضائٌة حٌال القضاء الجنائً 

 للدولة الموفد إلٌها " .

نة جنائٌة مطلقة ال ٌعنً انه ٌستطٌع أن ٌفعل ما ٌشاء بل ؼٌر أن تمتع المبعوث الدبلوماسً بحصا

ٌجب علٌه احترام قوانٌن البلد الموفد إلٌها ، إذ أن أبعاد الحصانة الجنائٌة للمبعوث قد تصطدم 

 بوسائل متشابكة تنطوي على المساس بأمن الدولة الموفد إلٌها .

القبض والحبس والمحاكمة و إٌقاع فلو أجٌز لسلطات الدولة الموفد إلٌها أن تتخذ إجراءات  

العقوبات ضد المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن فً حالة وقوع جرٌمة من أحدهم أو مجرد االشتباه فً ذلك 

 ( .22)، ألصبحوا تحت رحمة الحكومات الموفدٌن إلٌها

وبالتالً ال ٌجوز اتخاذ أي إجراء قضائً من طرؾ الدولة الموفد إلٌها بٌنما لها الحق فً 

ئه وتقوم بتقدٌم شكوى بحقه إلى وزٌر خارجٌته ، وعند اللزوم لها الحق فً استدعائه إذا استدعا

 .( 23)استؽل صفته الدبلوماسٌة وطرده 
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وعدم خضوع المبعوث الدبلوماسً للقضاء الجنائً للدولة الموفد إلٌها ال ٌعنً انه ال ٌسأل عن 

مسؤولٌته  شًء آخر ، وللدولة الموفد  الجرائم التً تقع منه فً هذه الدولة ، فمحاكمته شًء و

إلٌها فً هذه الحالة أن تطلب من الدولة الموفدة إجراء محاكمة مبعوثها وتوقٌع العقوبة علٌه إذا ما 

 . (24)ثبتت إدانته

وٌالحظ أن العمل الدولً ٌشهد اتجاها قوٌا نحو تقٌٌد الحصانة الجنائٌة السٌما عندما ٌمثل السلوك 

ا ألمن وسالمة الدولة الموفد إلٌها ، وهناك أمثلة على ذلك ، إذ أن هناك مبعوثٌن الدبلوماسً تهدٌد

دبلوماسٌٌن ٌكلفون بمؽادرة إقلٌم الدولة الموفدٌن إلٌها ألسباب أمنٌة أو ٌطردون منها الرتكاب 

  -جرائم ضد األفراد أو المصلحة العامة ومنها :

واستبعاده من البالد من قبل محكمة  إدانة الدبلوماسً الهندي فً بكٌن بتهمة التجسس -

 م .1967الشعب العلٌا بالصٌن سنة 

م بإدانة السكرتٌر األول فً السفارة 1953قامت السلطات القضائٌة الٌونانٌة فً عام  -

 .   (25)البرٌطانٌة فً أثنٌا ، حٌث ثبت أن تصرفه الجنائً لٌس له أي عالقة بوظائفه

خضاع بعض العملٌات القانونٌة التً تتم داخل مبنى السفارة وكذلك ٌترتب على حرمة مقر البعثة إ

إلى قانون دولة البعثة و ٌمٌل العرؾ الدولً إلى تقٌٌد هذه العملٌات بالقدر الذي ٌسمح بحرٌة 

العمل الدبلوماسً ، وحصانة المقر وما توجد فٌه من أسانٌد وحقائب ووثائق دبلوماسٌة تتحدد 

ة عمل المبعوث ولحصانة الوثائق الرسمٌة والمحفوظات ، وإذا بالقدر الضروري الستقالل وحرٌ

ما أساء مبعوث استخدام هذه الحصانة فال ٌوجد ما ٌجبر حكومة الدولة المستقبلة على الوقوؾ 

 ( .26)موقؾ المتفرج

وٌرى جزء كبٌر من الفقهاء ضرورة تسلٌم الجناة الذٌن ال ٌتمتعون بالحصانة الدبلوماسٌة ،  

بون جرٌمة داخل المبانً الدبلوماسٌة للسلطات المحلٌة ، وٌمٌل القضاء فً ؼالبٌة والذٌن ٌرتك

الدول إلى رفض نظرٌة االعتداء اإلقلٌمً والى إخضاع اإلجراءات واألعمال ؼٌر المشروعة 

 التً تتم داخل المبانً الدبلوماسٌة للقانون والقضاء اإلقلٌمً .

ئٌة للمبعوث الدبلوماسً بحٌث ال ٌخضع رجال وعلى هذا األساس نبحث فً الحصانة القضا 

السلك الدبلوماسً سواء هم كأشخاص أو ما ٌشرفون علٌه من أشٌاء نٌابة عن دولتهم الموفدة من 

أمكنة وحقائب و أراشٌؾ دبلوماسٌة سرٌة لوالٌة المحاكم من الدولة الموفدة إلٌها بالنسبة لما 

مخالفات ( وحتى لو كانت الجرٌمة  –جنح  –اٌات ٌرتكبونه من جرائم على اختالؾ أنواعها ) جن

عبارة عن مؤامرة ضد سالمة وأمن الدولة الموفد إلٌها وهً حصانة مطلقة ، وفً هذه األحوال ال 

، أو تحقٌق أو تفتٌش أو توجٌه اتهام أو محاكمة ضد (  27)ٌجوز اتخاذ أي إجراء قضائً من قبض

ة الموفد إلٌها بتبلٌػ األمر إلى الدولة الموفدة كما أن لها أحد رجال السلك الدبلوماسً ، وتقوم الدول

أن تعتبر الجانً شخصا ؼٌر مرؼوب فٌه وتطلب استدعائه ، وفً الجرائم الخطٌرة للدولة 

 .( 28)المستقبلة حق طرده من إقلٌمها

 المطلب الثاني : الحصانة من القضاء المدني : 

ضاء المدنً للدولة التً ٌعمل بها ، ؼٌر أن هذه كما ٌتمتع المبعوث بالحصانة من الخضوع للق

 فٌها المبعوث لالختصاص المدنً الحصانة لٌست مطلقة بل هناك العدٌد من الحاالت التً ٌخضع 
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م علٌها واتفق ؼالبٌة خبراء الفقه 1961وقد نصت اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة الدائمة 

  ثناء على قواعد االختصاص القضائً للمحاكم الوطنٌةالدولً على أن الحصانة القضائٌة تعد است

، حٌث تستقل كل دولة بتحدٌد االختصاص الدولً لمحاكمها فً المنازعات التً تتضمن عنصرا 

أجنبٌا بصورة عامة بما ٌحقق مصالحها االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة التً تهدؾ إلٌها 

صة باالختصاص القضائً الدولً للمحاكم الوطنٌة سٌاستها التشرٌعٌة ؼٌر أن بعض القواعد الخا

تخضع لقواعد القانون الدولً العام ، أو ٌتعٌن على الدولة استبعاد بعض المنازعات من اختصاص 

محاكمها الوطنٌة كالقواعد المتعلقة بالحصانة القضائٌة للدولة األجنبٌة ولرؤسائها ولمبعوثٌها 

د معٌنة ، وقد نظمت قوانٌن الدولة االختصاص القضائً الدبلوماسٌٌن واألجانب اآلخرٌن فً حدو

فً الدول لمحاكمها الوطنٌة فأجازت لألجنبً مقاضاة الوطنً عما ٌترتب بذمته من التزامات حتى 

ما نشأ منها خارج دولته ، وأجاز مقاضاة األجنبً بصفة مدعى علٌه فً حاالت معٌنة ، وعلٌه 

، وأقر معهد (29)ص القضائً الدولً للمحاكم الدولٌةفإن الحصانة هنا تعد قٌد على االختصا

م فً المادة السادسة عشر على أنه " ال ٌجوز التمسك 1895القانون الدولً فً اجتماعه عام 

بالحصانة القضائٌة فً حالة المقاضاة بسبب التزامات متعاقد علٌها المبعوث خالل قٌامه بممارسة 

البلد  المعتمد لدٌها ، كما ال ٌجوز التمسك بهذه الحصانة  مهنة أخرى بجانب مهامه الدبلوماسٌة فً

فً الدعاوي العٌنٌة ، ومنها الدعاوي الخاصة بمال موجود فً هذا البلد سواء كان هذا المال عقارا 

 .( 30)أو منقوال

كما ٌتجه قضاء المحاكم إلى إخضاع العقود والتصرفات القانونٌة التً ُتَتم داخل مقر البعثات إلى 

كام القوانٌن المحلٌة ، إال أنها جمٌعا تقضً  ببطالن التنفٌذ  أو     الحجز على مقر البعثات ، أح

 ( من مشروع لجنة القانون الدولً  .20/1وقد أخذ بذلك مشروع لجنة القانون الدولً  المادة )

من  م قرر المعهد المذكور فً مشروعه أال ٌشمل اإلعفاء1929وفً اجتماعه فً نٌوٌورك سنة  

 القضاء اإلقلٌمً فً الحاالت التالٌة :

 إذا كانت الدعوى تتعلق بأموال عقارٌة ٌملكها المبعوث فً إقلٌم الدولة المعتمد لدٌها . -1

إذا كانت الدعوى متفرعة عن دعوى أصلٌة تقدم بها المبعوث بنفسه إلى قضاء الدولة  -2

لدول ٌمٌل نحو تقٌٌد اإلعفاء من القضاء باعتباره مدعٌا " وبالفعل بدأ االتجاه لدى الفقهاء وقضاة ا

 . ( 31)المدنً

كما ٌتمتع المبعوث الدبلوماسً أٌضا بعدم الخضوع للقضاء اإلداري وفقا لما جاء وصرٌح نص 

لسنةم ألن الحصانة هنا عامة ولٌست مخصصة بنوع 1961( من اتفاقٌة فٌٌنا  1/  31المادة )

 .  للوائح اإلدارٌة ولوائح البولٌس وإجراءات األمنمّعٌن من القضاء ، فعلى المبعوث مراعاة ا

رؾ اللوائح اإلدارٌة ولوائح البولٌس بأنها " مجموعة من القواعد التً تنظم المجتمع وتهدؾ  وتعَّ

إلى المحافظة علٌه كاألعمال الخاصة بأعمال البناء والهدم ، تفادٌا للسالمة العامة ومراعاة  

للمرور ، وٌشمل إجراءات األمن ، كمنع التواجد فً أماكن ٌمنع للتنسٌق داخل المدن ، ومراعاة 

لدولة ، واألفراد التواجد فٌها فً أوقات معٌنة ، أو أماكن ٌمنع ارتٌادها ، وذلك حفاظا على أمن  ا

 فهنا ٌجب على الدبلوماسً  أن ٌلتزم بها وأال ٌخالفها ، وإال ستقوم الدولة المعتمد داخل المجتمع ،
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الدولة الموفدة له عن هذه التصرفات ، وبالتالً محاكمته الدعوى ضده بعد أخذ تبلٌػ  لدٌها برفع

 . ( 32)أو ترحٌله ، ألنه شخص ؼٌر مرؼوب فٌه 

 اإلعفاء من اإلدالء بالشهادة أمام المحاكم :    -

م ، على أنه " ٌستطٌع 1929( من مقّررات معهد القانون الدولً العام  17تنص المادة ) 

ص الذٌن ٌتمتعون بالحصانة القضائٌة أن ٌرفضوا اإلدالء بالشهادة أمام المحاكم المحلٌة األشخا

للدولة المستقبلة " ما لم  ٌطلب منهم ذلك بالطرق الدبلوماسٌة ، فٌؤدونها فً مقر البعثة أمام قاٍض 

 منتدب لهذه الؽاٌة " .

، على انه ٌمكن لألشخاص م 1928انا " كوبا " لعام ڤ( من اتفاقٌة ها 21ونصت المادة )  

المتمتعٌن بالحصانة القضائٌة أن ٌرفضوا الحضور كشهود أمام المحاكم المحلٌة " ، كما نصت 

م ، على أنه " ٌتمتع 1961( من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة الدائمة عام  2/  31المادة ) 

 المبعوث الدبلوماسً باإلعفاء من إدالء الشهادة ".

( المشار إلٌه أعاله ال ٌعنً وال  2/  31ً تعلٌق لجنة القانون الدولً أن نص المادة ) وقد جاء ف

بحال من األحوال أنه ٌجب على المبعوث الدبلوماسً أن ٌرفض التعاون مع السلطات المحلٌة ، 

 .     ( 33)كما ٌجوز له أن ٌتنازل عن هذه الحصانة

ى فقهاء القانون الدولً العام بأن المبعوث الدبلوماسً ومهما ٌكن من أمر فان الرأي الراجح لد

ؼٌر ملزم بأداء الشهادة أمام المحاكم الجزئٌة أو المدنٌة المحلٌة للدولة المستقبلة ، ولٌس من حق 

قاضً التحقٌق استدعاء المبعوث الدبلوماسً لالستماع إلى شهادته ، بل ٌجب علٌه أن ٌذهب إلى 

ة المطلوب أداؤها بناء على طلب تقدمه النٌابة العامة عن طرٌق وزارة مبنى البعثة لتدوٌن الشهاد

 .( 34)الخارجٌة

 . استثناءات على مبدأ الحصانة القضائٌة 

وعلٌه ٌتمتع المبعوثون الدبلوماسٌون بالحصانة القضائٌة بفروعها مجتمعة إال  فً الحاالت      

 التالٌة : 

ارٌة الخاصة الكائنة فً إقلٌم الدولة المعتمد لدٌها ، الدعاوى العٌنٌة المتعلقة باألموال العق -1

 ما لم تكن حٌازته لها نٌابة عن الدولة المعتمدة ، الستخدامها فً أؼراض البعثة .

الدعاوى المتعلقة بشؤون اإلرث والتركات والتً ٌدخل فٌها بوصفه  منفذا أو مدٌرا أو  -2

 ورٌثا أو موصى به ، وذلك باسمه الخاص .

متعلقة بأي نشاط مهنً أو تجاري ٌمارسه فً الدولة المعتمد لدٌها خارج وظائفه الدعاوي ال

 الرسمٌة . 

  -مع  العلم بأن المبعوث الدبلوماسً :

 ٌعفى من أداء الشهادة . -1

 ال ٌجوز اتخاذ أٌة إجراءات تنفٌذٌة ضده باستثناء الحاالت الثالث السابقة . -2

ة فً الدولة المعتمد لدٌها ال ٌعفٌه من قضاء تمتع المبعوث الدبلوماسً بالحصانة القضائٌ -3

 . (35)الدولة المعتمدة
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 الخاتمة

بعد دراسة موضوع الحصانة القضائٌة للمبعوث الدبلوماسً تم التوصل إلى مجموعة من النتائج  
 : ((  ثانٌا)) وتوصٌات (( أوال )) 

 النتائج  :   -أوالً  

الدولة الموفدة ، أما مفهوم األمن القومً تتمتع به الدولة إن الحصانة القضائٌة تتمسك بها  -1

المضٌفة باعتبار أن الحصانة واألمن مفهومان متعارضان ، وفً حالة الخالؾ بٌنهما ٌجب 

 عرض النزاع على محكمة العدل الدولٌة .

 إن النظام الدولً لحصانات المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن قام على أساس عرفً . -2

ٌشهد اتجاها قوٌا نحو تفضٌل مقتضٌات امن الدولة على مقتضٌات  إن العمل الدولً -3

الحصانات ، فالدولة ال تستجٌب إال لمقتضٌات أمنها أوال وبذلك تلجا إلى الوسائل القانونٌة الواردة 

 فً القانون الدولً .

انتهاك العضو الدبلوماسً للحصانة ٌترتب علٌه مسؤولٌة الدولة استنادا إلى مسؤولٌتها  -4

 أعمال سلطاتها .عن 

 التوصيات :   -ثانياً 

ضرورة إضافة نص جدٌد فً اتفاقٌة فٌٌنا بعد تعدٌلها ٌتضمن إلزام المبعوث الدبلوماسً  -1

حال أنتها وظٌفته ، أن ٌقدم إلى سلطات الدولة الموفد إلٌها وبالطرق الدبلوماسٌة ) وثٌقة 

شأت أثناء وجوده فً الدولة خطٌة ( تفٌد براءة ذمته من أي دٌون أو التزامات مالٌة ن

 الموفد إلٌها .

 إنشاء دورات وتنظٌم ندوات لكً ٌعرؾ المبعوث وظائفه وحقوقه وواجباته. -2

أن تحدد اتفاقٌة فٌٌنا بصورة واضحة درجات الوظائؾ التً ٌتمتع أشخاصها بالحصانة  -3

 القضائٌة .
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 الهوامش

 . 119م ، ص 1956بٌروت ، دار  13اإلمام ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد  -1

 .80سورة األنبٌاء ، اآلٌة  -2

 .14سورة الحشر ، اآلٌة  -3

 . 24سورة النساء ، اآلٌة  -4

كمال بٌاع خلؾ ،  الحصانة القضائٌة للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن ، رسالة دكتوراه ، كلٌة  -5

 . 22م ، ص 1998جامعة القاهرة ،  –الحقوق 

متٌازات الدبلوماسٌة فً الواقع النظري فاوي المالح ، سلطات األمن والحصانات واال -6

 . 310، ص1993والعملً مقارنا بالشرٌعة اإلسالمٌة ، دار المطبوعات الجامعٌة ، القاهرة ،

علً حسٌن الشامً ، الدبلوماسٌة ، نشأتها وتطورها ونظام الحصانات واالمتٌازات  -7

 421، ص  1990الدبلوماسٌة ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، لبنان ، 

،  13/4/1961من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة الدائمة المبرمة فً  29المادة  -8

 ،  2الملحق 

 134ص 

بصراوي الكّراؾ ، حصانة الدبلوماسً والعامل الدولً ، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحقوق ،  -9

  25، ص 1994جامعة دمشق 

ة )علما وعمال ( ، دار النهضة احمد أبو الوفاء ، قانون العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌ -10

 .174،  ص   2003العربٌة ، القاهرة  ، 

 1998على إبراهٌم ، العالقات الدولٌة فً وقت السلم ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،   -11

 573،   ص 

 547على ابراهٌم ، العالقات الدولٌة فً وقت السلم ، المرجع السابق ، ص  -12

والدبلوماسٌة فً القانون والممارسة ، منشورات البحر عاصم جابر ، الوظٌفة القنصلٌة  -13

  444، ص1986المتوسط ، بٌروت ، لبنان ، 

،  1969احمد عبد المجٌد ، أضواء على الدبلوماسٌة ، المكتبة االنجلومصرٌة ، القاهرة ،  -14

 44ص

عبد الرحمن لحرش ، التعسؾ فً استعمال الحصانة الدبلوماسٌة فً ضوء اتفاقٌة فٌٌنا  -15

، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحقوق ، جامعة عنابه ، الجزائر ، 1961قات الدبلوماسٌة سنة للعال

 .5م ،  ص 2005

م ،    1963محمد حافظ ؼانم ، مبادئ القانون الدولً العام مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ،  -16

  177ص 

،  1ط عائشة راتب ، التنظٌم الدبلوماسً والقنصلً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، -17

 م1961

سهٌل حسن الفتالوي ، الحصانة الدبلوماسٌة للمبعوث الدبلوماسً دراسة قانونٌة مقارنة ،  -18

 القاهرة ، 
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 .  42م ، ص 2002

عاطؾ فهد المؽارٌز ، الحصانة الدبلوماسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، دار النهضة ، عمان   -19

 . 125م ، ص 2010،  1، ط

دبلوماسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،رسالة ماجستٌر،  عاطؾ فهد المؽارٌز ، الحصانة ال -20

 م . 1998كلٌة الحقوق جامعة القاهرة  ، 

،  1سٌد إبراهٌم الدسوقً ، العالقات الدبلوماسٌة المعاصرة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، ط  -21

 113م ،  ص  2007دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  سنة 

،  1ن الدولً العام ، دار النهضة العربٌة ، طصالح الدٌن عامر ، مقدمة لدراسة القانو -22

 . 684م ، ص1995

نجٌب جحا ، الدلٌل العام للبعثات الدبلوماسٌة األردنٌة ، مطبعة القوات المسلحة األردنٌة ،  -23

 .   527م ، ص1975عمان ، 

،  1علً صادق ابو هٌؾ ، القانون الدولً العام ، منشأة المعارؾ ، اإلسكندرٌة ، ط -24

  183م ، ص1962

ناظم عبد الواحد الجاسور ، أسس وقواعد العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة ، دار مجدالوي  -25

 . 269م ، ص 2001،  1للنشر والتوزٌع ، عمان ، ط

 .138عائشة راتب ، مرجع سابق ،  ص  -26

ص  – 2الملحق  –م 1961من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة  الدائمة سنة  31المادة  -27

134 

دراسة ألحكام القانون الدولً  –العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة  –فظ ؼانم محمد حا -28

 –محاضرة ألقٌت على طلبة الدراسات القانونٌة العربٌة  –ولتطبٌقاته التً تهم الدول العربٌة 

 .  72م  ، ص  1965،  1962 –القاهرة 

فة للنشر والتوزٌع ، سهل حسٌن الصالوي ، الدبلوماسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، دار الثقا -29

  183، ص   2009،    1عمان ، األردن  ،  ط 

،   3علً صادق أبو هٌؾ ،  القانون الدبلوماسً ، اإلسكندرٌة ، منشاة المعارؾ ،  ط  -30

 . 146م ،  ص  1975

 . 555علً حسٌن الشامً ، مرجع سابق ، ص  -31

 .124سٌد إبراهٌم الدسوقً ، مرجع سابق ،  ص  -32

 . 102،  ص  2م ، الجزء  1985لجنة القانون الدولً ،  سنة الكتاب السنوي ل -33

 م ،  2002،  1ؼازي حسٌن صبارٌنً ، الدبلوماسٌة المعاصرة ،  دار الثقافة للنشر ، ط- 34

 .168ص        

 . 556علً حسٌن الشامً ، مرجع سابق ، ص   -35
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 المراجع

 أوال / القرآن الكريم .

 ثانيا / الكتب :

 م .1956، دار بٌروت ،  13ر  ، لسان العرب ، المجلد ابن منظو -1

احمد ابو ألوفا ، قانون العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  -2

 م .2003،  1ط 

 م 1969احمد عبد المجٌد ، أضواء على الدبلوماسٌة ، المكتبة االنجلو مصرٌة ، القاهرة ،  -3

بلوماسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، سهل حسٌن الصالوي ، الد -4

 م . 2009،  1عمان ، األردن ، ط 

سهٌل حسن الفتالوي ، الحصانة الدبلوماسٌة للمبعوث الدبلوماسً ، دراسة قانونٌة مقارنة  -5

 م .2002، القاهرة ، 

،  1ة والتطبٌق  ، ط سٌد إبراهٌم الدسوقً ، العالقات الدبلوماسٌة المعاصرة بٌن النظرٌ -6

 م  . 2007دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، 

،  1صالح الدٌن عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولً العام ، دار النهضة العربٌة ، ط -7

 م .1995

عاصم جابر ، الوظٌفة القنصلٌة والدبلوماسٌة فً القانون والممارسة ، منشورات البحر  -8

 م .1986المتوسط ،  بٌروت ،  لبنان ، 

عاطؾ فهد المؽارٌز ، الحصانة الدبلوماسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، دار النهضة ، عمان  -9

 م  2010،  1، ط

،  1عائشة راتب ، التنظٌم الدبلوماسً والقنصلً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، ط -10

 م .1961سنة 

العربٌة ،  القاهرة ،  على إبراهٌم ، العالقات الدولٌة فً وقت السلم ،  دار النهضة -11

 م .1998

علً حسٌن الشامً ،  الدبلوماسٌة ) نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات  -12

 م .1990،  1واالمتٌازات الدبلوماسٌة (  ،  بٌروت ، لبنان ، دار العلم للمالٌٌن ،  ط 

،  1ة ، طعلً صادق أبو هٌؾ ، القانون الدولً العام ، منشأة المعارؾ ، اإلسكندرٌ  -13

 م . 1962

،   3علً صادق أبو هٌؾ ، القانون الدبلوماسً ، اإلسكندرٌة ، منشاة المعارؾ ،  ط  -

 م . 1975

 ؼازي حسٌن صبارٌنً ،  الدبلوماسٌة المعاصرة ،  دار الثقافة للنشر ،    -14

 م . 2002،   1ط 
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قع النظري فأوي المالح ، سلطات األمن والحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة فً الوا  -15

 م .1993والعملً مقارنا بالشرٌعة اإلسالمٌة ، دار المطبوعات الجامعٌة ،  القاهرة ،  

دراسة ألحكام القانون الدولً  –العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة  –محمد حافظ ؼانم   -16

محاضرة ألقٌت على طلبة الدراسات القانونٌة  –ولتطبٌقاته التً تهم الدول العربٌة 

 م  . 1965،  1962 –القاهرة  –العربٌة 

 م . 1963محمد حافظ ؼانم ، مبادئ القانون الدولً العام مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ،  -

ناظم عبد الواحد الجاسور ، أسس وقواعد العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة ، دار   -17

 م  .2001،  1مجدالوي للنشر والتوزٌع ، عمان ، ط

بعثات الدبلوماسٌة األردنٌة ، مطبعة القوات المسلحة األردنٌة نجٌب جحا ، الدلٌل العام لل  -18

 م  .  1975، عمان ، 

 ثالثا / األطروحات والرسائل :

بصراوي الكّراؾ ، حصانة الدبلوماسً والعامل الدولً ، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحقوق ،  -1

 م .1994جامعة دمشق  

ظرٌة والتطبٌق ، رسالة ماجستٌر فً عاطؾ فهد المؽارٌز ، الحصانة الدبلوماسٌة بٌن الن -2

 م  1998القانون الدولً العام ، جامعة القاهرة ، مصر ، 

عبد الرحمن لحرش ، التعسؾ فً استعمال الحصانة الدبلوماسٌة فً ضوء اتفاقٌة فٌٌنا  -3

، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحقوق ، جامعة عنابه ، 1961للعالقات الدبلوماسٌة سنة 

 م . 2005

خلؾ ، الحصانة القضائٌة للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن ، رسالة دكتوراه ،  كلٌة  كمال بٌاع -4

 م .1998الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 رابعا  / االتفاقيات الدولية : 

 م 1961اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة الدائمة لعام  -1

 خامسا / التقارير :  

 م ،  الجزء الثانً .1982سنة لجنة األمم المتحدة ، لجنة القانون الدولً ، ل  -1

 

 


