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First:- Research Plot:- 
Everlasting known by human kind the cruelty of life and the damage 

caused by wars and destruction under the perspectives of power , 

sabotage and rage as languages among governments and the way 

of gaining the depredated rights or to have what belongs to others 

to survive , so with those perspectives there was no shelter for poor 

and weak people at that era and obviously declared the methods of 

lacking civilized paths to solve struggles. 
 

That difficult circumstances reflected the need of peace and 

stability to survive and to save and protect lives, so far there is no 

need for more wars , on the other hand the wide spread of capitals 



which had needed more opportunities to be exploited by 

governments all over the world to protect its citizens and it's 

interests out of its borders.  
 

All that reasons had obliged that governments to create what is 

called nowadays " the diplomatic representation " which meant  to 

be as messengers to represent the governments and its citizens 

and their interests , those messengers were usually well-dressed 

and open minded and well educated .Due to the importance and 

sensitivity of that position of those messengers because any insult 

or attack they might face it will be against their nations , and so far 

they had to be covered by all protection, care and expect aspects 

as far as to be out of any legal inquiry which may cause an obstacle 

through their free performance , nevertheless many privileges and 

immunities had been set for them for the purpose of living in peace 

together. 
 

All that basics had framed a tradition which made all the nations 

proud of what had been performed and also increased their respect 

for the messengers (ambassadors) working at their lands till the 

outstanding international concord that had been announced in Wien 

1961 to proclaim all the legal and basic respective which known 

later by "Wien convention for diplomatic affairs" since the 

international law is wide substantial so we would focus in this study 



to the subject of "Penal Immunity" as an aspect of "legal Immunity " 

since it shows the real view of respect by nations towards the 

international bonds and commitments that figured by many eras 

and been changed by many specific features ,if we know , that the 

aspect of protection deals with penal procedures and the diplomatic 

ambassador himself as well in the regard of investigation ,search 

,custody and other legal procedures which the government takes 

towards any violation of the international laws. 

 

The study will deal only with the legal and penal immunity for any 

diplomatic emissary and the problems which are caused by abusing 

that immunity according to the convention of Wien 1961 so we can 

configure the crimes committed by (Ad hoc) ,NGOs employee ,and 

presidents of hosting governments when they violate that immunity 

legal rules as well . 
 

Second:- Reasons of choosing the subject:-       
1-The increasing of crimes committed by diplomatic expeditions in 

spite of many attempts by international law geniuses to illustrate the 

straight path that must be followed in the diplomatic basics due to 

its importance to achieve good international relations , but most 

studies that had dealt with penal immunity were not heightened , 

because they were  aside studies through diplomatic relations and 



legal immunity studies and without explanations or details for the 

inside secrete of that violations in spite of the importance of that 

regard and it's connection to the human rights on the other hand. 

2-The continuousness of the abuse of immunity conducted by 

diplomatic expeditions which may be an obstacle in the way of 

diplomatic relations and the function of the expeditions , which 

makes them interfere with the objectives of legal penal immunity , 

since the benefit from that immunity does not mean ever to violate 

the rules , rights and safe of the hosting government and it's citizen 

as well. 

3-The conation to study legal penal immunity of the diplomatic 

emissary and expedition particularly and to dig deeper to illustrate 

the whole reality .Thus we would try to find a balance  between the 

need of that immunity and the need of facing all the appearances 

which extremely needs a certain legal and objective study that goes 

through with the main objectives of that immunity and also goes 

with the spirit of the objective of Wien 1961 convention , taking with 

consideration the importance of the steps which figured that 

immunity and made it necessary to enable all expeditions personals 

to perform their diplomatic duties effectively to guarantee good 

international relations .          



4-The study of legal penal immunity takes great advantage in the 

aspects of international relations due to the dangerous negative 

results that appointed the international relations and citizen's 

interests as well and also to the victims of oppression  caused by 

expeditions employees which made the hosting governments to 

proclaim certain procedures in order to fix that problem but these 

procedures are still controversial yet. 

Here we can see the importance of the subject in the field of 

international relations as an index which effectively enables the 

government to face the problem provoked by that immunity for the 

interest of expeditions employees.                                            
 

Third:- Research Problem:-                                              

The political ,social and economic changes had affected the 

international society and lead to some indications especially after 

the second world war towards framing the legal penal immunity and 

one of the most important indications was the path of international 

communication. 
 

Many governments find themselves obliged to perform it's legal 

procedures against the expeditions employees working on their 

lands especially for those who commit real threat to their national 

security . 
 



As a result of the previous mentioned items and in order to add 

more indications although there are many studies for that , but we 

will start with that by answering the following  
 

Question:-                                                               
What are the limits of legal penal immunity for the approved 

expedition employees in the international law issues? 

But that leads us to other sub questions , such as:- 

1-What are the justifications that had been announced when they 

had illustrated the legal basics of that immunity ? 

2-How could we harmonize between adopting that kind of immunity 

and respecting the human rights? 

3-Is that immunity connected to courts, and current legal 

procedures or try to provoke previous ones that had been shown to 

that courts? 

4-Is their oppression in performing that procedures on courts? 

5-Does that immunity lead to include the executive procedures of 

changes taken by courts? 

6-Could we consider the dangerous aspects born by that 

oppression on expeditions employees much bigger than violating or 

banding immunity? 



We will try to answer that question supported by Wien 

convention1961 protocols . 
 

Forth:- Research Perspective:- 
Legal penal immunity is consider as one of the most important legal 

issues because it provokes many complication in the field of 

immunity regarding the sensitive kind of job of diplomatic 

expeditions employees who are appointed by governments for the 

sake of global peace among nations which gives them many 

immunity privileges to perform their duties and for the purpose of 

respecting their governments, but with regards for the national law 

and legal issues . 
 

To make the study much perfect by all aspects we preferred to 

handle it with creative analysis, comparative and historical protocol 

, but we have overcome the political aspect because immunity is 

much affected with policy , so we depend on creative protocol to 

seek theoretical and clenching reality by dealing with theoretical 

principles of that immunity and that what made us able to have 

clear and perfect perspective and made us proposing solutions to 

correct the mistakes and damages if there anyone the other hand 

we would not ignore the legal analyzing protocols which resolve 

legal conditions in that immunity given to that employees , so we 

can figure the canons that had been taken to match them both by 



harmonizing them with the protocols adopted by Wien convention 

1961 . 
 

A comparison had been taken as a path to compare between that 

immunity given to the diplomatic expedition employees according to 

Wien 1961 convention and the legal immunity given to special 

expeditions employees (Ad hoc) adopted by Wien convention 1961 

, or the immunity awarded by international organizations for 

instance "Arab league organization '' and we have tried to use the 

historical perspective to appoint the deferent eras that had affected 

the legal penal immunity till now , especially if we know , that the 

majority of immunity diplomatic basics had born by traditions , and 

that what illustrates the importance of taking the historical aspects 

in consideration. 
 

Fifth:- Research Objective:- 
The research aims to discuss and estimate the modern direction 

that chains the legal penal immunity to seek a certain result shows 

how much that immunity is effective in the diplomatic relations and 

how much it is unavoidable in spite of the negative indications that 

might appear by performing it , or could we sacrifice that immunity 

to avoid some dangerous reflections in specific conditions . 
 

Sixth:- Research Plan:-   



According to the wide interest of our research with many legal 

issues , we have divided it in to two divisions preceded by an 

initiative section dealing with diplomatic immunity perspective and 

with historical improvement and it's legal principle , as well as some 

indicators for the shapes of immunity and personals who have had 

it. We have specified the first division to study the theoretical 

principles of legal penal immunity with two sections .We have 

handled the first one with the international actions about 

determining the legal penal immunity nature for the diplomatic 

expedition employees .The other section includes the bands, 

launching and performing that immunity regarding place and time. 

The second division deals with the applications of that immunity , 

so far we have divided that in to three sections, as follows:- 
 

Section -1- 
The diplomatic expedition employees immunity against committing 

crimes and law experts relations. 

Section -2-   
Studying the diplomatic expeditions employee's immunity against 

different kinds of penal procedures of international law which could 

be taken against them as well as studying the aspects of 

oppression which had been recorded by nations . 

Section -3- 



We have dealt with discussion and evaluation of the procedures 

that could be performed by the hosting governments to face all 

kinds of oppression used by abusing of legal immunity according to 

the proclaimed or adopted protocols approved by Wien convention 

1961 or its procedures or other proposed protocols that never been 

mentioned or approved by Wien conventions. 
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This topic is a short introduction to my study I made, mankind 

knew since ancient times the cruelty of life and the bitterness of 

war and destruction, under the rule of the concepts of power 

and dominance and means of violence and destruction as a 

language of dialogue between governments, and a way to 

obtain the usurped rights, or to usurp rights belong to non to 

ensure its survival and control in accordance with this 

authoritarian concepts because there is no deterrent and no 

objection prevents the domination and control of the powerful at 

the expense of weak peoples, resulting to clarify the ways 

followed in that period of time, and the lack of civilized upscale 

behavior to be followed in conflict resolution. 

This difficult situation experienced by mankind at the beginning 

of its march was reflected in its approach to seeking peace and 

stability, and try to find peaceful and mechanisms of solutions 

and survival, in order to ensure the protection of its permanence 

on the one hand, ,and to ensure its national interests ways of 

prevention on the other hand, to be in richness of resorting to 

war and getting lost in its tragedies and woes . As well as the 

breadth of the movement of persons and money, looking for 

opportunities to work or field of investment across countries of 

five continents ruled that states think about the ways in which 

they can protect its citizens and their interests ,and their money 

outside the borders of the mother country, that was guided at 

the end to what is called today the diplomatic system , which 



took at that period the form of messenger takes the task of 

representing  his country and speak on its behalf and to 

defend its national interests in the country sent to it, , and be in 

the habit of those who are characterized by culture , 

discernment , elegant grooming and sapience , and because of 

the sensitivity of the position occupied by the messenger as 

representing the sovereignty of state which sent him a great 

impact given of any aggression may happen upon is considered 

an assault on the sanctity and sovereignty of his state . 

So It was necessary to inform him of all aspects of protection 

and care ,out of respect for his state, and that by Foreword 

ceremonies and circumstances that would keep him far from 

any follow-up judicial or non-judicial may cause to obstruct the 

free Walk of the tasks was dispatched by state by giving him a 

set of of personal and judicial immunities that are essential to 

reach the position of peaceful 

coexistence between these nations. 

 These rules were frequent through history composing a 

tradition has become the center of pride among nations and 

their respect for ambassadors accredited to it , until the 

emergence of the famous international concord , which was 

held in Vienna in 1961, in order to devote these concepts in a 

legal form, known as Vienna Convention on Diplomatic 

Relations. 



Because the international law was rich in its themes, we will 

concentrate in this study on the subject of penal immunity as a 

form of judicial immunity, in that it highlights the true picture of 

the extent to which states respect for covenants and 

international norms, formed through long historical process, was 

broken by many variables and special factors if we know that 

the issue of protection is not limited to litigation criminal 

proceedings only but also extend to the person of a diplomatic 

agent about other measures, of inspection, seizure and 

investigation to other comments legal, that are being taken 

usually at breaches of the domestic laws of States. 

This research will be limited to the issue of judicial penal of 

diplomatic agents and the raised problems as a result of the 

misuse of this immunity by members of permanent missions 

who represent these states, and those who enjoy diplomatic 

immunity under Vienna Convention of 1961, and goes out of the 

scope of this , crimes committed by the special missions Ad 

hoc, and the staff of international organizations, as well as the 

Heads of States and host countries when violation of judicial 

immunity. 

Therefore, our interest in this subject said according to 

the objective considerations based on the following elements: 

1- The increase of crimes and abuses committed by diplomatic 

agents, with a lots of efforts by international law scholars to 

clarify the proper approach to be followed in the rules of 



Diplomacy due to their importance in achieving the peaceful 

Walk of International Relations, however the majority of studies 

that addressed the issue of judicial immunity Penal were not in- 

depth as it taught Partially on the subject of diplomatic relations 

or judicial immunity, without trying to explain or detail the merits 

of this issue and reveal the details and secrets with its 

importance and problems raised by because of Its association 

with the targets for which the report of diplomatic immunities 

was developed and its connection with the subject of human 

rights the other hand. 

2-The continuation of such abuses Issued by diplomatic envoys 

will lead to obstruction of Diplomatic relations, and the effective 

performance of the functions of diplomatic missions, making it 

contradict with the aims of judicial immunity penal, and the 

enjoyment of these immunities do not mean at all to be used in 

a manner that makes the interests of the host country ,its 

security and rights of its citizens at risk. 

3- The desire to deepen the study of penal judicial immunity of 

the diplomatic envoy ,and delve into most accurate details of 

this issue explained and highlight its truth in the international 

reality, especially that most of scholars focused their efforts on 

the idea of launch for the penal judicial immunity and the 

necessity of its work In favor of a diplomatic agent for all crimes 

committed were simple or serious, whether committed in his 

capacity as official or private, that was enshrined in Vienna 



Convention on Diplomatic Relations 1961. Accordingly, we will 

try through this subject to find a balance between the need 

for the continuation of penal judicial immunity and the need 

to address all aspects of crime and abuse of the diplomatic 

envoys, which requires from us study to be a procedural 

,scientific , objective, and legal consistent with the goals of this 

immunity and also in line with the spirit of goals of Vienna 

Convention of Diplomatic Relations 1961, keeping in mind the 

importance of this immunity which evolved through different 

historical stages as it has become necessary to enable 

members of diplomatic missions performing their diplomatic 

jobs effectively, and to ensure the proper functioning and 

effectiveness of international relations. 

4- The study of penal judicial immunity gaining great importance 

in the field of international relations, because of its negative 

results and the serious reflection on the functioning of 

diplomatic relations and the interests and even citizens who 

were victims of abuses caused by the members of diplomatic 

missions spread across the world, which prompted the host 

country to take some action to deal with this problem, however, 

these procedures still pose a problem over the legitimacy and 

effectiveness, and here appears the importance of this subject 

in the field of diplomatic relations as a reference States 

can use it in the face of the problems posed by penal judicial 

immunity to diplomatic agents legally and effectively. 



The political changes and social and economic developments 

that took place on the international community have led to some 

indicators and the most notably the conduct of international 

relations, especially after the Second World War to restrict the 

judicial immunity penal. 

As many countries may find themselves compelled to exercise its 

jurisdiction actually about some diplomats accredited to it, 

especially when their behavior represents a real threat to their 

national security, based on the above and in the hope of adding 

another brick in the edifice of diplomatic law especially with Arab 

Jurisprudence and with the presence of previous academic 

studies on this subject but it remains few, to get there We will try 

to answer the following question: 

 What are the limits of judicial immunity penal afforded or 

recognized to the diplomatic envoy in the international custom 

and conventional law? 

From this question many sub-questions will be Included : 

1- What are the justification that the scholars based on in their 

interpretation of legal basis for the penal judicial immunity?.  

2- How one can reconcile between the adoption of the judicial 

immunity penal and respect of human rights?  

3- - Does the judicial immunity related to the trial and its 

procedures only or extend even to the previous procedures to 

trial, which will prove the crime and collect the evidence relating 

to by inspection, capture and arrest?  



4- Is there any abuse in international work In the direct of pre-trial 

procedures?  

5-- Does this immunity extends to include the executive 

procedures for the issuance of the ruling?  

6- Could we consider the dangers arising from the cases of 

abuse from diplomatic envoys bigger than dangers that result 

from the restriction or violations of these immunities?  

We will try to answer these questions reinforcing with attitude by 

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, and all these 

questions are important, especially under the unusual 

circumstances experienced by the contemporary diplomatic after 

the departure of diplomatic missions from their specific targets. 

I followed the following steps to get the suitable answers, the 

subject of judicial immunity penal is very important subjects 

because of the problems which raised about this immunity, the 

sensitive position occupied by a diplomatic representative to 

represent his state( state sovereignty )and the peaceful 

coexistence between nations require grant him many of 

privileges and personal immunities and judicial to enable him to 

perform his functions as required and in the same time respect 

for the state that sent him, taking into account the diplomatic 

agent to the laws and regulations of the host country. 

We tried to adopt in this research the deductive approach, the 

analytical legal approach , the comparative approach and 

historical approach so the study be integrated in all its aspects 



however, this does not mean that we shy away from the political 

approach, because it often the policies of States influence on 

penal judicial immunity for diplomatic envoy, because we have 

adopted the deductive approach in order to reach a Clarification 

of the theoretical and practical fact the for penal judicial 

immunity,  b y addressing the theoretical principles of the judicial 

immunity Penal, and legal and scientific  applications in 

the international reality, in the end we will be qualified reach to 

reach a clear and integrated perception in this field and propose 

solutions or conditions that will correct the error or pay the 

damages, if any. 

On the other hand we did not lose sight of the legal and analytical 

approach which means analyze the  position of the international 

jurisprudence and Judiciary concerning the subject of penal legal 

immunity enjoyed by diplomatic envoys , so we can identify the 

standards that have been taken in their adaptation to this 

immunity, and try to analyze it with the texts contained in Vienna 

Convention of diplomatic relations of 1961, which organized the 

judicial immunity of diplomats. 

Also we take the approach of comparison a way to compare this 

penal judicial immunity accorded to diplomatic envoys enshrined 

in Vienna Convention 1961, and  judicial immunity given to 

members of special missions the Ad hoc Set out in Vienna 

Convention on 1961, or with the immunity enjoyed by the 

members of international organizations ,for instance , the Arab 



League, also we used the historical approach in order to identify 

the different stages undergone by the judicial immunity penal 

until it reached as it is now especially when we know that the 

majority of rules organized for the diplomatic immunity is derived 

from norms , from here become clearer to us the importance of 

this historical study . 

These are the findings; 

1-The need to keep up with the new international reality about 

the restriction in the field of judicial immunity penal for the 

diplomatic envoy and dedicating within legal rules, Especially 

that concerning dangerous crimes dire the political system, 

economic or social of the state, as well as for war crimes in the 

border where there is no obscene departure from what is 

accepted to the abstract of legal logic, and not collide with the 

diplomatic status of the envoy, which supposed where his 

presence, as a representative to his country and not spying for 

her. 

2- Reconsider of the Vienna Convention of 1961 on Diplomatic 

Relations, as it should be noted that the Vienna Convention on 

Diplomatic Relations of 1961,but only a response to the 

practices of western countries in a certain period of time, the 

Arab nation in particular and the third World countries in general 

were on the sidelines of international events, which confirms the 

expression of goals and interests of Western countries, which 

throws on our researchers the burden of conducted the legal 



studies about search in these rules in light of the new indicators 

targeted by the international community, and the extent of 

respond to them ,to take its rightful place which is qualify it in 

the end to says its word to exclude what harm its security 

interests, and labor on reflecting its aspirations and the 

legitimate national objectives in the map of the new international 

order. 

On this basis, we must reconsider the Vienna Convention of 

1961 on the following topics: 

A - The need to reconsider the immunity of a diplomatic agent 

against the procedures for arrest, by adding a paragraph or an 

article in Vienna Convention, including the treatment of those 

arrested diplomats , to maintain their dignity as representatives 

of their countries' sovereignty. 

B-The need to reconsider the principle of reciprocity set out in 

Article (47) of the Vienna Convention on relations Diplomacy of 

1961, with regard to the negative side of it, Judge swap ill-

treatment as bad, through exclusion by replacing it by peaceful 

means, such the resort to International Court of Justice or 

dialogue ... etc. and to retain it In the field of courtesy of 

privileges because the ill-treatment to bad would disturb the 

international relations. 

c- The need to reconsider the waiver clause of independence 

for the implementation procedures penal ,in that clearing the 

way for States to take advantage of it the verdicts that issued in 



favor of the its envoys, without those involving punishment 

penal against them, which is contrary to the requirements of 

justice ,for this should be add a paragraph or article of the 

Vienna Convention of 1961 a logical solution consistent and the 

interests of justice, such as text on the two states agreement 

the host and the sender to discuss appropriate means to 

enforce the sentence actually.  

3- Until there no is diplomats without trial, especially if we know 

that the sending state rarely do punish its diplomats when they 

return, we propose the establishment of permanent diplomatic 

court penal authority to try diplomats who commit serious 

crimes, especially those relating to war crimes, spying and 

drugs, and this of course requires either a new international 

convention or amending the convention on Diplomatic Relations 

of 1961 by including texts consistent with the privacy Diplomatic 

function. in the case of not being able to create an international 

criminal court,, so that extends jurisdiction to consider the 

serious crimes committed by diplomatic , keep up with the 

punishment to the heads of State to lift the immunity in case of 

committing crimes set forth in Article 5 of the basis system of 

the international court of Justice.  

 4- If the previous proposal hard to achieve practically, because 

it requires consensus among certain number of countries to 

enter the agreement establishing this court into force we see 

the establishment of mixed tribunals in the ministries of Foreign 



Affairs to prosecute diplomats, in the Ministry of Foreign Affairs 

for the host country appointed a member of her in, also the 

diplomatic mission nominate another member , and its chairman 

is selected by Dean of diplomatic corps.  

5- Establishing or setting up a fund of allegations handled for 

the benefit of host country, where the latter's request for 

compensation from the permanent missions of their members 

who committed crimes, and then shall pay appropriate 

compensation to the victims for damages caused by these 

crimes. 

6- Tighten control over all the movements of diplomatic envoys, 

especially in cases they are not doing their official work in. 

7- Not allowing any diplomatic envoy declared that he is 

unwanted person to be appoint in another country, because that 

would strengthen international cooperation in the field of 

advancement job of diplomacy and make it exclusively to those 

who meet the scientific and literary qualifications , this matter 

has been reinforced at the level of the European Community in 

the Conference of Foreign Ministers in London in 1986 Where a 

decision was taken not to allow any diplomatic representative 

announced that he is unwanted person in one of the countries 

of the European Community Appointed by as a diplomat 

representative in another country. 

8- Does The international responsibility of the sending state 

represented by the diplomatic agent which adjusts when he 



committed some serious crimes such as spying, because the 

host state cannot follow him up because of his immunity ,and in 

this case  responsibility in this case as following; 

A- Either host country to sue the diplomatic envoy in front of the 

judicial authorities of the State followed by the diplomatic agent. 

B- Lift the immunity of a diplomatic agent from his country 

and be tried in front of the judicial authorities of the host 

country. And the responsibility of the sending State remain 

under international law for spying practiced by its envoy as an 

illegal act.  

This responsibility is based on the Consideration to official 

business as works of sovereignty , any acts of the sending state 

as an employee the envoy of his state, and that the real 

beneficiary of acts of espionage practiced by the envoy is the 

sending state. 

9- The increased size of the permanent missions and their 

entry into fields do not have a previous era by, added to the 

missions and delegations the states to international 

organizations,  as well as representatives of special missions, 

for this huge number of diplomatic representatives should 

provided an atmosphere where they feel freedom and comfort 

to perform the tasks assigned to them perfectly and the best 

safety to them that they enjoy immunity protects them from the 

judiciary of the state which they are accredited, but they often 

misuse this immunity for the purposes of prejudice to the 



security of host country and the lives of its citizens, so we 

suggest reducing the size of the diplomatic mission and the 

need to notify host country the names of all members of the 

diplomatic mission, without exception, before adopting them. 

10- The host state can resorting to the application of the 

principles of international customary law to address the abuse 

of diplomatic immunity judicial penal by diplomats because it 

consistent with the preamble of the Vienna convention, which 

confirmed frankly on "the necessity of continuing rules of 

international customary law in the organization of issues which 

are not regulated by the provisions of this convention", and in 

this case the host state will depend only on the principle of 

legitimate defense , and the principle of the highness of human 

rights as an exception to the absolute immunity of criminal 

justice, but that must be applied in a narrower range, and the 

host country does not resort to it only in the extraordinary and 

rare cases. 

11- The proposed procedures previously mentioned are 

not the perfect solution for victims of traffic accidents committed 

by diplomatic envoys, , because most of them does not 

guarantee compensation for damages due to arbitrariness of 

members of diplomatic missions, so the suggestion of some of 

these procedures has become inevitable and one of these 

procedures to establish a system of compulsory insurance on 

the cars of the diplomatic corps accredited in the host country,  



which is taken by Algeria in 1980 on compulsory insurance for 

vehicles of the diplomatic corps, even though we know that the 

application of this system may contain several problems,  

including the principle of reciprocity, which the sending country 

may resort to it and may be that is the reason which made the 

Algerian legislature back down in its last amendment. 

12- We must mention that the issue of judicial immunity 

penal of envoy and the problems that may be raises ,is an 

international, general and comprehensive problem, so the 

treatment requires the efforts of a multilateral international by all 

countries, especially with regard to the mainstreaming 

procedures in order to be applied universally to prevent the 

occurrence of abuse, such as compensation provided to 

affected people for the crimes committed by diplomats such as 

murder, and this would put an end to the principle of reciprocity, 

which viewed as the largest obstacle to the states when want to 

use the application of the procedures in Vienna Convention of 

1961, and even some other proposed actions. 

It must be noted here that the sending state can play a 

major role to reduce crimes committed by diplomatic envoys 

through enabling the host state to punish any member of its 

diplomatic mission through the immediate and explicit waiver for 

their immunity, as we pointed from the beginning that the 

sending state often hesitate to waive the immunity of one or 

some members of missions who are found to be involved in 



doing some crimes, , as it was supposed that the text of article 

32 for the waiver of immunity must be with cram format , so the 

host country can take action of arrest or detention or trial by a 

judicial destinations, especially when he commit the crimes 

affecting the national security. 

Finally we should mention that the phenomenon of abuse 

of judicial immunity penal by diplomatic envoys, as well as the 

lack of respect for laws and regulations of the state increased 

and spread a lot add to that violation of some host countries for 

immunity of a diplomatic agent of judicial penal, which calls for 

finding ways to achieve a kind of balance between the notions 

of judicial immunity penal and respect for national security and 

human rights in the host country, and that was what we tried to 

reach it through the study of this topic in the theoretical and 

practical aspects, by taking the Vienna Convention of diplomatic 

relations 1961 the axis of research ,we also hope that the topics 

of diplomatic law to gain its right of study and research in 

Algeria. 

The end result reached by the: 

1-Shown by the extensive study of penal judicial immunity 

between launch and restrictive, that in spite of the sovereignty 

of the idea the need to launch it for diplomatic agents for the 

application of the text of article 31(P 1) of the Vienna 

Convention Diplomatic Relations of 1961, but a judicial direction 

taking its way toward the restriction,, where some of them called 



for the need to distinguish between the official work for 

diplomatic agent and his own work , and give him legal 

immunity for all crimes committed in his official capacity, and 

the others look at the crime and the range of  its seriousness , 

and made a distinction between serious crimes and non-

hazardous. 

2- The International Labor Tends to favor national security 

considerations on the requirements of the judicial immunity of 

criminal, particularly with what is related to dangerous crimes 

and war crimes In other words, when diplomatic agent commits 

actions threatening the security and safety of the state which 

has adopted him , In this case the host country should manage 

its back on the immunity of a diplomatic agent and prefer its 

security and integrity of his immunity, and then subject to its 

local courts which suggests that judicial immunity penal has lost 

what was have the status of traditional absolute . 

3-. Major countries have the lion's share of jurisdictional 

immunities ,due to the availability of potential for these countries 

to send a major and lasting missions in terms of quantity and 

quality, all at the expense of small countries which often do not 

improve the exploitation of diplomatic representation. In terms 

of the number of members of diplomatic missions, for example, 

the number of U.S. diplomatic representatives in 1968, more 

than 11,000 U.S. including 7000 are working with diplomacy 

embassies of various states, also in Britain we find the number 



of diplomatic representatives abroad in 1969 had reached to 

6400 diplomat. 

4- The principle of reciprocity Imposes its dominance in terms of 

diplomatic relations which made many countries resorted to it , 

even in the cases that prove the conviction of their envoys, that 

gives mostly a negative reflection on the level of relations 

between them. 

5- Among the consequences on the enjoyment of a diplomat of 

immunity Criminal Judicial that it causes in most cases to the 

loss of the rights of victims to compensation because of the 

actions of diplomatic representatives, as resort to Judiciary of 

the sending State is not free of problems and difficulties 

especially those related to the high costs incurred by ordinary 

person , cumbersome procedures and the unsecured results . 

6- Recently witnessed a rise in the proportion of offenses and 

traffic accidents by diplomatic envoys, according to what is 

indicated by statistics, and the reason for this is due to the 

disregard of systems of traffic, speeding, and the assurance of 

diplomatic envoy judicial immunity penal to protect him from 

these regulations, which prompted a lot of writers and analysts 

to propose lifting the diplomatic immunity immediately as soon 

as the misreading of the use of his immunity to the prejudice to 

highest human rights Which is the right to life. 

7-An example of the serious abuses of judicial immunity use, 

smuggling of drugs and pieces of art , carried out by diplomatic 



envoys to make huge profits, In addition crimes of kidnapping, 

espionage , and also crimes committed by the sons of 

diplomats, ignoring that these immunities is not to their persons 

and themselves, but to their status for they represent an 

independent and sovereign states, and good job performance. 

8-Explained the study of legal and practical immunity of judicial 

penal against the pre-trial proceedings such as booking , arrest 

, search and the right to its work towards the diplomats under 

the self-defense, many countries have use this right arbitrarily , 

especially with regard with procedures for arrest,( the logic of 

precedents at hand) beyond the limits of the defense of the 

permissible move in scope, through its work within the aspects 

in which to avoid capture originally , or through overestimate the 

seriousness of damage, not to mention ill-treatment of the 

diplomat when arrested him, which makes us say that the 

immunity of a diplomatic agent in this field has lost its absolute 

conventional status. 

9- We found through our study of immunity a diplomatic agent 

against the executive procedures penal to explain the 

independent and express waiver by the sending state so that 

the host state can take action of execution against him and we 

saw how this requirement is a double-edged weapon, and its 

use frequently may conflict with the interests of justice, Where it 

open the way for States to uphold the judgments in favor of the 

envoys, without those rationale for punishment. 



10- The problem of misuse of the judicial immunity penal by 

diplomatic envoys raised the attention of the international 

community, so that it began to think seriously about the possible 

and proposed actions to put an end to this problem which 

remained unresolved and are not likely to wait, especially that 

procedures set out in Vienna Convention of 1961 not achieved 

the please target. 
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"إهداء"  



 إلى مــالعل وطلب الخير حب بذرة فّي بذر الذي إلى جهدي ثمرة اهدي

 يــدرب ارةـومن تيـمربي إلىو) اهللا رحمه(لهـمع فاضل والدي

 الحسني باقر نزهــت المحامية والدتي حياتي في الطمأنينة ةـــــوباعث

 الدآتور وولدي العلوان الصاحب عبد ندى الدآتورة يزوجت إلى و

 أزري بها ددتــش ما وجهدهم وقتهم منحوني الذين مينا وابنتي فيصل

 النخيل شمخت معافى آمنا أراه أن انتظر من والى عاـجمي هؤالء إلى

.ــــراقالع بلدي إلى رافديه ضفاف على  

  
 

الباحث                                                        
 
                                              
  

 
 

 

 

 

 شكر وعرفان



 الذي علي آاظم المساعد األستاذ الدآتور إلى وامتناني شكري أسجل

 بلوغي اجل من وقته من الكثير وإعطائي توجيهي في مميزا جهدا بذل

الدآتوراه شهادة نيل في المأمول هدفي إلى . 

 منحوني الذين وأبنائي يوزوجت والدتي إلى عرفانيو شكري وأسجل

وجهدهم وقتهم من . 

 نيساعد من  سيما ال و رسالتي إآمال في ساعدني من آل اشكر آما

 ووزارة الخارجية وزارة لىإ التابعة المكتبات في المصادر توفير في

 المحلية والمكاتب المتحدة األمم وبعثة العربية والجامعة العالي التعليم

الصيد نادي في االنترنت ومكاتب . 

سآلمنت سانت جامعة آادر دور على اثني أن يفوتني وال . 

الباحث                                                         

                
 
 
 
                                          

 الملخص
 تقييد إلى الداعي الحديث االتجاه يموتقو مناقشة إلى البحث هذا يهدف     

 لهذه هل مفادها نتيجة إلى الوصول اجل من الجزائية القضائية الحصانة



 مع ،عنها االستغناء يمكن وال الدبلوماسية العالقات في أهميتها الحصانة

 الحاالت بعض في يمكن انه أم ؟ الحصانة هذه وراء تنجر التي لبياتالس

الخطيرة؟ انعكاساتها تفادي سبيل في بها التضحية  

الموضوع خطة  
 فكان القانونية المسائل من العديد يشمل إذ وتشعبه البحث لسعة نظرا     

 فصل يسبقهما بابين إلى الموضوع هذا يقتضيه ما حسبب البحث لخطة توزيعنا

 ،وأسسها التاريخي وتطورها لدبلوماسي،ل الحصانة مفهوم حول تمهيدي

 بها، المتمتعين واألشخاص الحصانة هذه أشكال تحديد مع والقانونية، التاريخية

 القضائية للحصانة النظرية المبادئ لدراسة منه األول الباب وخصصنا

 الدولي الفقه وقفم منه األول الفصل في تناولنا فصلين إلى وقسمناه ، الجزائية

الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية للمسألة القانونية الطبيعة تحديد بشأن  

 حيث من الجزائية القضائية الحصانة لدراسة فيه تعرضنا الثاني الفصل أما

نياوالزم المكاني تطبيقها ونطاق واإلطالق التقييد . 

  القضائية الحصانة لتطبيقات هفي تطرقنا فقد ، الدراسة من الثاني الباب أما     

حصانة منه األول الفصل في ناولنافصول،ت ثالثة إلى ،وقسمناه الجزائية  

 الجسيمة،وموقف أو ،الخطرة بأنواعها الجرائم ارتكاب ضد الدبلوماسي المبعوث

 المبعوث حصانة فيه درسنا الثاني الفصل آله،إما ذلك من الدوليين والعمل القانون

 على سابقا أي قضائيا منها آان ما بأنواعها الجزائية اإلجراءات ضد الدبلوماسي

 اتخاذها من الدولي القانون وموقف وتفتيش، وقبض حجز من وإجراءاتها المحاآمة

الدبلوماسيين بحق .  الدولي العمل سجلها التي التعسف أوضاع دراسة إلى باإلضافة 

 بذلك الحكم،ونعني روصدو المحاآمة على الحقا منها آان ،وما الصدد هذا في



 الدولي القانون وموقف الجزائية التنفيذ إجراءات ضد الدبلوماسي المبعوث حصانة

آله ذلك من  أالتفاقي و العرفي بشقيه . 

 للدولة يمكن التي اإلجراءات وتقويم مناقشة فيه تناولنا الثالث الفصل أما     

 هذه استعمال في لتعسفا عن الناتجة الجرائم آافة لمواجهة تتخذها أن المضيفة

 فيينا، اتفاقية عليها نصت التي لإلجراءات بالنسبة سواء الجزائية، القضائية الحصانة

فيينا اتفاقية عليها تنص لم مقترحة أخرى إجراءات إلى أم وتعديلها . 

 في يحمل ، حي لموضوع تصدينا بأننا نقول أن إال النهاية في يسعنا وال هذا     

 أوفينا قد أننا ونتمنى والتعقيد، الحساسية شديدة األمور من كثيروال الكثير طياته

تنزيله محكم في تعالى قال حقه، بعض الموضوع :  قليال إال العلم من أوتيتم وما"

". العظيم اهللا صدق . 
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 المقدمة
الدراسة موضوع : أوال  

األزل، ذمن البشرية عرفت       سيادة ظل والدمار،في الحروب ومرارة الحياة قساوة 
 ًاوطريق الحكومات، بين للتحاور آلغة والتخريب العنف ووسائل والغلبة القوة مفاهيم



 لبقاءا لها يضمن بما للغير المملوآة  الحقوق لسلب أو المسلوبة، الحقوق على للحصول
 األقوياء تسلط دون يحول مانع وال رادع ال االستبدادية،إذ المفاهيم لهذه وفقا والسيطرة
 جلية واضحة بصورة رزاب الذي األمر ، الضعيفة الشعوب حساب على وسيطرتهم

 الواجب الراقي الحضاري المسلك إلى وافتقارها الزمنية، الحقبة تلك في ةالمتبع السبل
اتالنزاع فض في إتباعه . 

 نهجها على انعكست مسيرتها بداية في البشرية عاشتها التي الصعبة الوضعية هذه إن     
 والبقاء، السلمية الحلول ميكانزمات إلى االهتداء ومحاولة واالستقرار، السالم التماس في
 جهة من الوقاية سبل القومية لمصالحها ،ويكفل جهة من ديمومتها حماية لها يكفل بما

 يهامآس في والتخبط  الحروب إلى للجوءا عن غنى في ذلك في كونفت ، أخرى
.وويالتها  مجال أو للعمل فرص عن بحثا ، واألموال األشخاص حرآة اتساع  إن فضال

 خاللها من التي السبل في التفكير الدول  على اوجب الخمس القارات دول عبر لالستثمار
 في اهتدت إن فكان ، األم الدولة حدود خارج وأموالهم ومصالحهم مواطنيها حماية تستطيع
 رسول شكل المدة تلك في اخذ الذي ، بلوماسيالد بالنظام اليوم عليه يطلق ما إلى النهاية
 المرسل الدولة في القومية مصالحها عن والدفاع باسمها والتحدث دولته تمثيل مهمة يتولى
 وآان،الهندام وأناقة العقل جاحةور والفطنة بالثقافة يتصفون ممن العادة في ويكون ، إليها

 األثر بالغ أرسلته التي الدولة سيادة يمثل بوصفه الرسول يشغله الذي المنصب لحساسية
(وسيادتها دولته حرمة على االعتداء بمثابة يعد عليه يقع قد اعتداء أي إلى بالنظر 1( 

 _______________ 
)1  ،"المرسل على والرسول ، الكاتب على والكتاب المهدي، على الهدية ، ةثالث "على ثالثة : إن العرب حكماء أقوال من ورد)

"أرسله من عقل على يدل  لرسول"ا :إن أقوالهم ومن .  والخلق المعرفة ذوي من واختيارهم ، بالرسل القدم منذ العرب عني وقد
ما ذلك ويؤيد والصبر والذآاء البديهة وسرعة  عند ،وبث خلسة فأنها الفرصة أحفظ:تقول الرسل ألحد توصية في الواقدي رواه 

الظفر سبب فانه بالصبر وعليك مرآب اوطأ فانه والعجز وإياك ، وسيلة فاضع فانه مهينا شفيعا وإياك ، ذنبه ال األمر رأس … ” 
 عةالطب الجديد، الكتاب دار المنجد، الدين صالح تحقيق ن والسفارة للرسالة يصلح ومن الملوك  رسل آتاب الفراء، انظر -

28،38 ،ص 1921، القاهرة ، الثانية . 
 

،وذلك لدولته احتراما والرعاية الحماية مظاهر بكل أحاطته ضرورة اقتضى الذي األمر  

 أو قضائية متابعة أي عن منأى في تبقيه أن شأنها من التي والظروف الطقوس بتوطئة
طرف من إيفاده آان اجلها من  التي للمهام الحر السير عرقلة في تسبب قد قضائية غير  

 غنى ال التي والقضائية الشخصية الحصانات من مجموعة له منحت أن فكان دولته،
األمم تلك بين السلمي التعايش من وضعية إلى للوصول عنها  
              بين تفاخر محط بات عرفًا لةمشّك التاريخ عبر القواعد هذه تواترت وقد     

                                                                                                  
 المعتمدين للسفراء واحترامها األمم                                                        

 هذه ليكرس ،1961 سنة فيينا في عقد الذي الشهير  الدولي الوفاق جاء أن ،إلى لديها
الدبلوماسية للعالقات فيينا باتفاقية ،عرف قانوني قالب في والقواعد المفاهيم . 

 على هذه دراستنا في سنقتصر ،فإننا موضوعاته في ثريا الدولي القانون آان وإذا    

 تبرزا إنها حيث ،من القضائية الحصانة أشكال من آشكل الجزائية الحصانة موضوع

 مسيرة عبر تشكلت التي لدوليةا واألعراف للعهود الدول احترام لمدى الحقيقية الصورة



 موضوع أن علمنا إذا الخاصة والعوامل المتغيرات من العديد ،تخللتها طويلة تاريخية

ال هذه الحماية  شخص لتشمل تمتد ،بل فحسب الجزائية التقاضي إجراءات على تقتصر 

 ذلك غير إلى وتحقيق وحجز تفتيش ،من األخرى اإلجراءات حيال الدبلوماسي المبعوث

 الداخلية القوانين خرق إزاء العادة في اتخاذها يجري التي ، القانونية  التعقيبات نم

 .للدول

 للمبعوثين الجزائية القضائية المسالة على فقط تقتصر سوف الرسالة هذه أن آما    

 أفراد قبل من الحصانة هذه استعمال إساءة نتيجة إشكاالت من تثيره وما الدبلوماسيين

 الحصانة بهذه يتمتعون والذين ، الدول هذه يمثلون الذين الدائمة  وماسيةالدبل البعثات

 الدراسة هذه نطاق من يخرج وذلك ،1961 لسنة فيينا اتفاقية ظل في الدبلوماسية

 ، الدولية المنظمات وموظفي ،  Ad hoc الخاصة البعثات قبل من المرتكبة الجرائم

القضائية للحصانة تهاآهاان عند المضيفة والدول  الدول رؤساء وآذا . 

 
 
 

:الموضوع اختيار أسباب:ثانيا  
 على قائمة موضوعية اعتبارات وفق جاء الموضوع بهذا اهتمامنا فأن وعليه

:يةتاآل العناصر  
 محاولة مع ،إذ الدبلوماسيين المبعوثين قبل من المرتكبة والتعسفات الجرائم ازدياد-1

 القواعد في أتباعه الواجب السليم النهج توضيحل الدولي القانون فقهاء من الكثير

 أغلبية أن إال  ، الدولية للعالقات السلمي  السير تحقيق في ألهميتها الدبلوماسية

 تدرس إذ معمقة، تكن لم الجزائية القضائية الحصانة موضوع تناولت التي الدراسات

 الشرح حاولةم ،دون القضائية الحصانة أو الدبلوماسية العالقات  موضوع في آجزئية

 أهميته مع وأسراره تفاصيله عن والكشف الموضوع هذا حيثيات في التفصيل أو

 الحصانات تقرير آان اجلها من التي بالغايات الرتباطه يثيرها التي  واإلشكاالت

 . أخرى جهة من اإلنسان حقوق بموضوع والتصالها بمجملها، الدبلوماسية



 تؤدي أن شأنها من الدبلوماسيين المبعوثين من  الصادرة اإلساءات تلك استمرار إن-2

 ،مما الدبلوماسية البعثات لوظائف الفعال واألداء ، الدبلوماسية العالقات سير عرقلة إلى

 الحصانات بهذه التمتع أن آما ، الجزائية القضائية الحصانة أهداف مع تتعارض يجعلها

 مواطنيها وحقوق وأمنها يفةالمض الدولة مصالح يجعل بشكل استعمالها أبدا تعني ال

للخطر عرضة . 

 الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة دراسة في التعمق في الرغبة-3

 الدولي الواقع في حقيقته رازوإب إليضاحه الموضوع هذا وتفاصيل دقائق في والخوض

 قضائيةال للحصانة بالنسبة اإلطالق فكرة حول جهودهم رآزوا الفقهاء جل أن سيما،ال

 المرتكبة الجرائم جميع عن الدبلوماسي المبعوث لصالح أعمالها وضرورة الجزائية

 آرسته ما وهو ، الخاصة مأ  الرسمية بصفته كبهاتار وسواء ، جسيمة أم آانت بسيطة

1961 الدبلوماسية للعالقات فيينا  اتفاقية  الموضوع هذا خالل من سنحاول وعليه .

 إلى والحاجة الجزائية القضائية الحصانة هذه استمرار إلى الحاجة بين التوازن أيجاد

 أمر وهو ، الدبلوماسيين المبعوثين من الصادرة والتعسف األجرام مظاهر  آافة مواجهة

 الحصانة هذه أهداف مع تتماشى وقانونية وموضوعية علمية إجرائية دراسة منا  يتطلب

 ،اخذين1961 لسنة  الدبلوماسية عالقاتلل فيينا اتفاقية أهداف روح مع أيضا تتماشى آما

 ، مختلفة تاريخية ومراحل عصور عبر تطورت التي الحصانة هذه أهمية االعتبار بعين

 الدبلوماسية وظائفهم أداء من الدبلوماسية البعثات أفراد لتمكين ضرورية أصبحت إذ

الدولية العالقات وفعالية سير حسن وضمان ، فعال بشكل . 

 الدولية العالقات مجال في آبرى أهمية تكتسي الجزائية القضائية صانةالح دراسة إن -4

 الدبلوماسية العالقات سير على خطيرًا وانعكاسا سلبية نتائج من هاعن نجم لما نظرا ،

 أفراد فيها تسبب التي التعسف حاالت ضحايا آانوا الذين الرعايا وحتى مصالحال وعلى

 بعض اتخاذ إلى  المضيفة الدولة دفع ،مما العالم عبر المنتشرة الدبلوماسية البعثات 

 مدى مشكلة تثير الزالت اإلجراءات هذه أن غير ، المشكل هذا لمعالجة اإلجراءات

 لعالقاتا  مجال في الموضوع هذا أهمية تظهر هنا ومن ، وفعاليتها مشروعيتها



 الحصانة تثيرها التي المشاآل مواجهة في به تستعين أن للدول يمكن آمرجع الدبلوماسية

وفعال قانوني بشكل الدبلوماسيين للمبعوثين الجزائية القضائية  

. :البحث إشكالية:ثالثا  

 على طرأت التي واالقتصادية االجتماعية والتطورات السياسية المتغيرات أدت     

 الحرب بعد السيما الدولي التعامل سير أبرزها المؤشرات بعض ىإل الدولي المجتمع

 . الجزائية القضائية الحصانة تقييد نحو الثانية العالمية
 القضائي اختصاصها تمارس الن مضطرة نفسها تجد قد الدول من العديد أن اذ      

 فعليا تهديدا سلوآهم يمثل عندما السيما لديها، المعتمدين الدبلوماسيين بعض حيال فعال

 القانون صرح في أخرى لبنة إضافة في وامآل تقدم ما على وبناء ، القومي ألمنها

 هذا في سابقة أآاديمية دراسات وجود ومع العربي الفقه في خاصة الدبلوماسي

:يتاآل السؤال عن اإلجابة سنحاول ذلك إلى وللوصول ، قليلة تبقى أنها أال  الموضوع  

 بها المعترف أو الممنوحة الجزائية القضائية  الحصانة حدود هي ما
أالتفاقي؟ والقانون الدولي رفالع في الدبلوماسي للمبعوث  
:فرعية أسئلة عدة التساؤل هذه تحت وتندرج  

 الحصانة لهذه القانوني لألساس تفسيرهم عند الفقهاء إليها استند التي المبررات هي ما-1

 .؟الجزائية القضائية

 اإلنسان؟ حقوق واحترام الجزائية القضائية الحصانة إقرار بين التوفيق يمكن آيف-2

 إلى حتى تمتد أم وإجراءاتها بالمحاآمة فقط متعلقة الجزائية القضائية  حصانةال هل-3

 األدلة وجمع الجريمة وقوع إثبات شأنها من والتي ، المحاآمة على السابقة اإلجراءات

 وحجز؟ وقبض تفتيش من بها المتعلقة

 ؟المحاآمة على السابقة اإلجراءات مباشرة في الدولي العمل في تعسف هناك هل-4

 الحكم؟ لصدور التنفيذية اإلجراءات لتشمل تمتد الحصانة هذه هل-5

 الدبلوماسيين المبعوثين من التعسف حاالت عن المترتبة األخطار اعتبار يمكن هل-6

 الحصانات؟ هذه انتهاك أو تقييد عن تنجم التي األخطار من اآبر



 للعالقات فيينا ةاتفاقي بموقف ذلك مدعمين التساؤالت هذه عن اإلجابة نحاول سوف

 غير الظروف ظل  في السيما أهميتها لها التساؤالت هذه وآل 1961 لسنة الدبلوماسية

 األهداف عن الدبلوماسية المهام خروج بعد المعاصرة الدبلوماسية تعيشها التي العادية

 . لها المحددة

 :البحث منهج:رابعا
 من يثيره لما جدًا هامةال المواضيع من الجزائية القضائية الحصانة موضوع يعد

 الدبلوماسي الممثل يشغله الذي المرآز حساسية إن ، الحصانة هذه بخصوص إشكاليات

 منح يقتضيان الدول بين السلمي والتعايش أوفدته التي)الدولة سيادة (للدولة بتمثيله

 له تمكينا والقضائية الشخصية والحصانات االمتيازات من العديد الدبلوماسي المبعوث

 ولكن أوفدته، التي لدولته احتراما الوقت نفس وفي المطلوب الوجه على مهامه أداء نم

 .المضيفة الدولة ولوائح لقوانين الدبلوماسي المبعوث مراعاة مع

 المنهج هذا بحثنا في نعتمد أن أثرنا جوانبها جميع في متكاملة الدراسة تكون وحتى

 ال هذا إن غير التاريخي والمنهج المقارن نهجوالم القانوني التحليلي والمنهج االستنباطي

 الحصانة تتأثر ما آثيرا ألنه ، السياسي المنهج  المجال هذا في استبعدنا إننا يعني

  االستنباطي المنهج اعتمدنا إذ ، الدول سياسات الدبلوماسي للمبعوث الجنائية القضائية

 من ، الجزائية القضائية انةللحص والتطبيقي النظري الواقع  بيان إلى الوصول اجل من

 القانونية وتطبيقاتها ، الجزائية القضائية الحصانة في النظرية المبادئ تناول خالل

 ومتكامل واضح بتصور الخروج إلى النهاية في يؤهلنا بما ، الدولي الواقع في والعلمية

 دفع أو الخطأ تصحيح شأنها من التي  األوضاع أو الحلول واقتراح الميدان هذا في

 . وجدت إن األضرار

 القانون موقف تحليل مفاده والذي التحليلي القانوني المنهج نغفل لم أخرى جهة ومن

 المبعوثين بها يتمتع التي الجزائية القضائية الحصانة موضوع شأن في الدوليين والفقه

 لهذه تكييفهم في  اتخذت التي المعايير على التعرف من نتمكن حتى ، الدبلوماسيين

 التي 1961 لسنة فيينا اتفاقية  في الواردة النصوص مع ذلك تحليل ومحاولة ، الحصانة

 . القضائية الدبلوماسيين حصانة نظمت



  الجزائية القضائية الحصانة هذه بين للمقارنة سبيال المقارنة منهج من أخذنا آما

 القضائية لحصانة،وا1961 فيينا اتفاقية في والمكرسة الدبلوماسيين للمبعوثين منوحةمال

 لسنة فيينا اتفاقية عليها نصت والتي Ad hoc  الخاصة البعثات ألعضاء الممنوحة

 سبيل وعلى ، الدولية المنظمات أعضاء مثال بها يتمتع التي الحصانة مع ،أو1969

 على الوقوف بغية التاريخي بالمنهج استعنا وآما ، العربية الدول جامعة منظمة المثال

 هي ما على صارت أن إلى الجنائية القضائية الحصانة بها مرت التي تلفةالمخ المراحل

 مستمدة الدبلوماسية للحصانة المنظمة القواعد أغلبية إن علمنا إذا سيما وال ، اآلن عليه

 .التاريخية الدراسة هذه أهمية لنا تبرز هنا ومن األعراف من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي
 التاريخي وتطوها الدبلوماسي عوثللمب دبلوماسيةال الحصانة مفهوم         

 

 .الدبلوماسية الحصانة تعريف:األول المطلب         •

.الدبلوماسية بالحصانات المتمتعون األشخاص: الثاني المطلب          

. الدبلوماسيون المبعوثون بها يتمتع التي الحصانة أشكال:الثالث المطلب          



.الدبلوماسية للحصانات القانوني األساس:الرابع المطلب          
 

 

 

 

 

 

 

 وتطورها الدبلوماسي للمبعوث الدبلوماسية الحصانة مفهوم     
 بقسط تمتعه ،ضرورة الدبلوماسي المبعوث مهمة تتطلب               :التاريخي

وقد ، المطلوب الوجه على مهمته أداء من له تمكينا ، واالستقالل الحرية وافرمن  

 بكل الدبلوماسي المبعوث بإحاطة يقضي قديم تقليد نتاج الفكرة هذه ودوج آان

 هانةإ و ولتهد على اعتداء يعد عليه يقع اعتداء أي الن ، والرعاية الحرمة مظاهر

 يعد الدبلوماسية الحصانات ومنحه احترامه وان آما ، عنها ممثال بوصفه ، لكرامتها

)1(دولته بين ودية عالقات إلقامة مبيتةال النوايا حسن على ودليال المته تقديرا . 

 الدبلوماسية الحصانة مفهوم حول الصدد هذا في مطروحا يبقى التساؤل أن غير        

 مبحثين، ىعل الفصل هذا تقسيم إلى بنا حدا ما الدبلوماسي؟وهو المبعوث بها يتمتع التي

 المتمتعين ألشخاصوا الدبلوماسية الحصانة مفهوم إلى األول المبحث في نتعرض حيث

الحصانة لهذه التاريخي للتطور نخصصه فسوف الثاني المبحث أما وإشكالها، بها . 

  الدبلوماسية الحصانة مفهوم:األول المبحث
 دراسة على ذلك في  معتمدين الدبلوماسية الحصانة مدلول على نتعرف  أن نحاول      

 تعريف إلى األول المطلب يف نتعرض إذ ، رئيسة مطالب أربعة لىع مقسمة تنظيمية

 لألشخاص التعرض الثاني المطلب في يمكننا نحو على وذلك ، الدبلوماسية الحصانة

 بها يتمتع التي الحصانة إشكال الثالث المطلب في ونتناول الحصانة، بهذه المتمتعين



الدبلوماسيون المبعوثون .  لهذه القانوني لألساس نخصصه فسوف الرابع المطلب أما

اتالحصان . 

الدبلوماسية الحصانة تعريف: األول المطلب  

  وآذا الحصانة آلمة بتعريف أوال نقوم أن الدبلوماسية الحصانة تعريف يقتضي     

 _________________ 
 ،مطبعة العراقي القانون في الدبلوماسي للمبعوث القضائية ،ألحصانه الفتالوي حسين سهيل.د :انظر)1(

.17 ص ، 1980، العراق ، بغداد جامعة  

 ثالثة لىع المطلب هذا تقسيم ارتأينا ذلك لاج من الدبلوماسية، مصطلح تحديد
 الفرع أما الحصانة، مصطلح مفهوم تحديد إلى منها األول في ،نتعرض فروع

 نخصصه فسوف الثالث الفرع أما ، الدبلوماسية مصطلح مفهوم فيه نتناول الثاني

بلوماسيةالد واالمتيازات الحصانة بين للتمييز . 

  :      الحصانة تعريف: األول الفرع
 التعريف من آل إلى التعرض من البد الحصانة ودالالت بمعاني نحيط حتى    

.القانوني التعريف إلى إضافة االصطالحي التعريف وآذا اللغوي  
 أصلها في يرجع الحصانة مصطلح فأن اللغوية الناحية من:اللغوي التعريف : أوال

 )1(جوفه في ما إلى يوصل ال حصين موضع آل هو والحصن ، منع أي حصن فعل إلى

 في هتنزيل محكم في تعالى اهللا يقول  هذا وفي ، به واحتمى الحصن دخل إذا ،وتحصن

 انتم فهل بأسكم من لتحصنكم لكم لبوس صنعة هوعلمن"السالم عليه داود قصة

)2("شاآرون . 

 بالحصانة يتمتع  من أن على للداللة وذلك منع أي  حصن معنى في تعالى اهللا ويقول

 قرى في إال جميعا يقاتلونكم ال"سواها أو اآلخرين يد تطاله أن من منيعا يجعله

         )3("ٍةمحصن

 أو إليهن الوصول يمكن ال اللواتي أي )4("النساء من توالمحصن : "تعالى قوله وآذلك

منهن  النيل  

:االصطالحي التعريف : ثانيا    



______________________  
 جامعة الحقوق، آلية ، دآتوراه رسالة ، الدبلوماسيين للمبعوثين القضائية الحصانة ، خلف بياع آمال.د )1(

 .22 ،ص1998 القاهرة

80 اآلية ، األنبياء سورة     (2) . 
14 اآلية الحشر سورة) 3(     . 
24 اآلية النساء سورة)4(      

 أو اليه التعرض تمنع حال في بها التمتع جعل بمعنى الحصانة، معنى جاء هنا ومن     

 ةبالنسب الدولية، العالقات مجال في الدولي القانون ينظمها السباب اومقاضاته          

 االجتماعية المصطلحات معجم عرف.حكمه في ومن الدبلوماسي         للمبعوث

 تطبيق من آأعفائهم ، اومسؤولية التزام من االفراد اعفاء " بانها عام بشكل الحصانة

 بأنها الدبلوماسية الحصانة عرف آما)1("المالية او القضائية المسائل في العامة القواعد

 ، فيها يعتمدون التي الدولة في القضاء والية من الهيئات او االشخاص بعض اعفاء"

 الدولية والهيئات االجنبية الدول ممثلي ونيشمل وهؤالء ، عليهم االدعاء حالة في وذلك

)2("بها المعترف  

:القانوني التعريف: ثالثا  
 يقضي مبدأ:"بانها الدبلوماسية الحصانة القانونية المصطلحات معجم عرف       
 ن فيها دولته يمثل التي للدولة المحلي للقشاء الدبلوماسي المبعوث خضوع بعدم
 لموظفي يجوز ال والحرمة،بحيث بالحماية وماسيةالدبل البعثة ودار داره وتمتع

".الحكومة رئيس من او منه بموافقة اال اليها الدخول الحكومة  
 تعني  الحصانة :"بقولها الدولية واالتفاقات المتحدة االمم مجموعة وعرفتها        

 ماعند وذلك"المحلية السلطات هيمنة ،او القضائية الوالية ممارسة من امتيازاالعفاء
:ذآرت  

"Immunitynmeans the privilege of exemption from,or 
suspension of or non emenabilityto the exercia of 

jurisdiction by the competent authorities of a territorial 
state".(3) 

 تلك بانها الحصانة عرفت فقد المصرية الخارجية بوزارة المراسيم ادارة اما
 المواطن لها يخضع التي االجرائية والنظم المالية االعباء بعض من ءاتاالعفا

لمبدأ االجنبيةاحتراما الفئة لتلك الوطني التشريع ويقررها  المعمول بالمثل المعاملة 
  مع وتجاوبا ، دوليا به

______________ 
.سابق مرجع ، خلف بياع آمال.د )1(  



 للماليين العلم دار الدبلوماسية، الحصاناتواالمتيازات ونظام هاوتطور الدبلوماسية الشامي حسين علي.د )2(
.421،ص1990، لبنان ، بيروت ،  

) 3  . 26ص سابق، مرجع ، خلف بياع آمال.د )
 

 بمهام واعضائها البعثات هذه لقيام  تسهيال  الدوليين والعرف القانون احكام
)1("وظائفها  

 عليه انطوى الذي التعريف من وصحة دقة اآثر التعريف هذا ان نرى ونحن         
 ان فيه ذآر قد االخير هذا الن  ، انفا اليه المشار القانونية المصطلحات معجم

 آذلك آانت فان حقوقا، االمتيازات من جعل وبهذا اوحق، ميزة عن عبارة االمتياز
 وهذا الدول، بين بالمثل المعاملة اطار في التعامل دائرة من اخراجها يجب فأنه
 يخلق النه جائز، غير وهذا الحصانة مفهوم في ،ويدخلها االمتياز صفة عنها ينزعما

 ردود من عنه يتمخض وما التطبيق في اساءة ثم منو  ، المصطلحين بين تداخال
 معاملة اية بتكييف قيامها اثناء الدول بين العالقات نمو على سلبا تنعكس قد افعال

 من بانها المضيفة الدولة في  المحلية سلطاتال من الدبلوماسي المبعوث لها يتعرض
 للمعاملة خاضعة االخيرة هذة ،يجعل الحصانات من هي حين في االمتيازات، قبيل
 بها يتمتع التي الحصانة  مايفرغ وهذا ، المضيفة والدولة الموفدة الدولة بين بالمثل

 اداء من وتمكينه حمايته عن قصورها ثم منو مضمونها من الدبلوماسي المبعوث
)2(واستقالل بحرية عمله مهام  

 من تضيق او تحد قواعد بأنها التعريفات اجمعت للحصانات،فقد بالنسبة اما   
)3(.المستقبلة للدولة القضائي االختصاص  

 الدقيق بالمفهوم االحاطة مدى لنا يتبين الناحية هذه على التأآيد وفي         
 عن تنجم قد التي االخرى المفاهيم بعض على ترآيز من يتطلب للحصانات،وما

 كاروان التقاضي حق لمفهومي التعرض من البد للحصانة،لذلك المفهوم هذا تطبيق
)4(.الموضوع بهذا صلة من لها لما العدالة  

__________________  
 ارنامق والعلمي النظري الواقع في واالمتيازاتالدبلوماسية والحصانات االمن ،سلطات المالح فادي .د )1 (

  310 ،ص  1993، القاهرة الجامعية، المطبوعات دار االسالمية، بالشريعة
 جامعة ن الحقوق آلية دآتوراه، اطروحة ، الدولي والعامل الدبلوماسي حصانة الكراف، بصراوي.د )2(

25ص 1994دمشق، . 
 جرسيوس مثل فقهاءال من الساحقة الغالبية جانب من وايضا الدول جميع من به مسلما االعفاء هذا يعد)3(

.الداخلية التشريعات بعض في العبارة بصريح عليه منصوص االعفاء هذا ان آما وطوماسيوس . 
275ص 1986القاهرة، ، شمس عين مطبعة والقنصلية  الدبلوماسية العالقات العزيزسرحان،قانون عبد.د -  

 التدليس او الممارسة الواضح الخطأ وا الظاهر الظلم بأنه الفقهاء بعض طرف من العدالة انكار عرف) 4(     
   الهوى او التحكم على القائم الحمك او الحكم في النية سوء او الحكم في

 النهضة دار االولى الطبعة العام، الدولي عامر،القانون الدين ،صالح راتب عائشة.د سلطان، حامد د انظرفي
.315ص 1978،القاهرة، العربية  
 1986 ،مصر باالسكندرية المعارف ،منشأة العدالة انكار مفهوم ، ادفؤ احمد مصطفى.د آذلك وانظر
114ص .  

 شخص ضد المحلية المحاآم الى بدعوى الدبلوماسي المبعوث يتقدم عندما فمثال    
 قضيته في المرافعة ويستطيع حصانته من يتجرد فانه منازعة أي بصدد ما

 بل مطالبه حيال القانوية الناحية نم مناسبا تراه ما واتخاذ ، اليه االستماع وللمحكمة
  تاثير بها،وال يتمتع التي الدبلوماسية للمكانة اعتبار او تاثير أي دون ذلك وعليها



 امام متساوون الحالة هذه في الدعوى،فاالطراف هذه في خصمه على لحصانته
 وروالد ، الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي للحصانة مكانة وال )1(،نظريا القضاء

.القضية لتلك القضائية النتائج تحديد في لها  

 غير للتصرف الكالسيكية االفكار احد اعتباره من العدالة انكار غموض ويتبين     
)2(.اخرى دولة  رعايا احد ضد ما دولة عن الصادر المشروع  

 خطير مبدأ تحقق ، بالتبعية الدولية  المسؤولية واثيرت االنكار وجود ثبت ما واذا
 الدولة فيها تتسبب التي االضرار حالة في اال الثأر على واليترتب ، الثأر وهو

 حيث الوسطى العصور في الفقه عليه استقر ما  وهذا ، العدالة انكرت ما اذا خاصة
)3(الثأر بفكرة العدالة انكار مفهوم ارتبط . 

 جهزةا هناك بل الدولة في يةالقضائ  السلطة على العدالة ممارسة تقتصر وال   
  ، احكامها في الطعن االجنبي يستطيع ،وال نهائية احكام باصدار تقوم اخرى
 من عليها ويصادق نهائية احكام تصدر التي العسكرية المحاآم فأن لذلك وتطبيقا
 في تعسف آحالة نصنفها أن للتنفيذ،يمكن قابلة تصبح حتى عليا قضائية جهات

 الدولة في العسكري الحاآم تبعية من مالرغ على ،هذا انكارللعدالة الحقوق،فإنها
 أن يمكن التي القضائية الوظيفة بممارسة يقوم ذلك ومع القضائية ال التنفيذية للسلطة
دعوى في تفصل   
  .)4(أجنبي اطرافها أحد

 
 

___________ 
114 ،ص السابق ،مرجع فؤاد احمد مصطفى.د )1( . 

Generales de la paix,R.C.A.D,1933,P.113. Sabioil,les Regles ) 2(  
(3) Charles de Vissecher,Le deni de justice en droit international 

"R.C.A.D.,1935,T,52,pp.370,371.  
.113السابق،ص مرجع ، فؤاد احمد  مصطفى.د )4(  
 

:الدبلوماسية تعريف :الثاني الفرع  
 االصل الى دةبالعو نقوم ان اوال علينا"الدبلوماسية "آلمة مدلول لتحديد      

 في نتمكن حتى الدولي القانون فقهاء تعريفات نتناول الكلمة،ثم لهذه االصطالحي
.الدبلوماسية لكلمة شامل تعريف اعطاء من االخير  
  :االصطالحي التعريف: اوال

دبلوماسية آلمة ان         "Diplooma"  القديمة اليونانية الى اصلها يرجع التي
 خاصة ترتيبات تحوي او معينة امتيازات حاملها تعطي ،"المطلوبة الوثيقة " تعني
 التي المهنة على دبلوماسيةداللة لفظ استعمال ويجري ،.)1(االجنبية الجاليات مع

 تصريف تتولى التي الهيئة الى لالشارة تستعمل قد آما الدبلوماسي، يمارسها
 آلمة معنى اتسع الزمن مرور ،ومع)2(للدولة الخارجية الشؤؤن

"ادبلوم Diploma  ظل وهكذا. )3( والمعاهدات واالوراق الرسمية الوثائق ليشمل"
 والمعاهدات المحفوظات دراسة على يقتصر طويلة مدةول دبلوماسية آلمة اصطالح



 العالقات توجيه في دبلوماسية لفظ يستعمل الدول،ولم بين العالقات بتاريخ وااللمام
.)4(عشر الخامس القرن اواخر في اال الدولية  
:الفقهي التعريف: ثانيا  

 الدبلوماسية العالقات بدراسة نالمهتمو سيما وال الدولي القانون فقهاء اختلف       
 يأتي وفيما المذهبية، انتماءاتهم الختالف وذلك ، الدبلوماسية معنى تحديد في

:التعريفات هذه أهم إلى نتعرض  
فودير براديه فيتعر-1 Pradier Fodere  

 البالد ومصالح الحكومة تمثيل فن:"بأنها الدبلوماسية براديه األستاذ يعرف         
 قانونلل تطبيق وسيلة هي عنده فالدبلوماسية ،)5(األجنبية الدول وفي الحكومات لدى

  الدولي
_________________________ 

 ة،الرياض،التجاري الفرزدق مطابع ، ومستقبلها وحاضرها ماضيها الدبلوماسية ، برآات جمال.د )1 (
  .السعودية

93 ،ص1973 مصر باالسكندرية، المعارف منشأة الدبلوماسي، هيفنالقانون ابو صادق علي .د) 2(  
 الدلية العلمية قانونية،الدار ،دراسة المعاصرة الدبلوماسية صباريني، حسن غازي .د )3(

.11،ص2002االولى، الطبعة للنشروالتوزيع،عمان،  
.11 نفسه،ص المرجع)4(  

(5)Pradier Fodere,Cours de droit diplomatiqueq,Paris,Vol,1,1899,P.2 
 

 والعالقات السياسية المفاوضات ومتابعة الدولية الشؤون إدارة مجال في العام
 في المتبادلة عالقاتها في والحكومات للشعوب الوطنية المصالح ورعاية الخارجية
.والحرب السلم حالتي  

  Rivier Albert :ريفييه تعريف-2
 وإجراء الدول تمثيل وفن علم: بأنها قائال الدبلوماسية ريفييه األستاذ عرف       

.)1(المفاوضات  
 :Ernest Satow :ساتو األستاذ تعريف -3

 الذآاء استعمال: "بأنها الدبلوماسية ساتو ارنست البريطاني الدبلوماسي عرف        
.)2(المستقلة الدول وماتحك بين الرسمية العالقات إدارة في والكياسة  

مارتينس دي شارل تعريف -4  Charles De Martenes:  
 أو الخارجية العالقات علم" بأنها الدبلوماسية مارتينس دي الفقيه عرف       
)3(.المفاوضات فن أو علم هي أخر وبمعنى للدول الخارجية الشؤون  

: آالفو تعريف-5   Charles Calvo 

 الدولي   القانون بمصطلحات الخاص قاموسه في  الدبلوماسية آالفو شارل  عرف      
  فن ابسط بتعبير أوهي لدولا مختلف بين القائمة العالقات علم "بأنها

)4(.مفاوضاتال إجراء      
:العادة فوق سموحي الدآتور تعريف-6  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Rivier Albert, Principe du droit des gens, Paris, Vol, 11, 1896, P.432. 

(2) Satow Emest,Aguide to diplomatic Practice,London,1958,p.10. 
(3)Charles de Martenes, Le guide diplomatique, Leipzig, Vol, 1, 5, 2,1866, 
(La diplomatique est la science des relations extérieures ou des affaires 



étrangères des états et dans un sens plus précis la science ou l'art  de 
négociation). 

.13 ص سابق، مرجع صباريني، حسن غازي.د عن نقال  
(4)Charles Calvo, Dictionnaire du droit international, T.I, Paris, 1885, 

P.250. 
 القواعد مجموعة :"بأنها الدبلوماسية العادة فوق سموحي األستاذ يعرف     

 أشخاص بين العالقات بتنظيم تهتم التي والشكليات والمراسم الدولية واألعراف
 مدى بيان مع ، الدبلوماسيين والممثلين والمنظمات الدول أي الدولي القانون
 يتعين التي واألصول الرسمية، مهامهم ممارسة وشروط وواجباتهم حقوقهم
 الدول مصالح بين والتوفيق ، ومبادئه الدولي القانون أحكام لتطبيق  أتباعها
 واالجتماعات المؤتمرات في السياسية المفاوضات إجراء فن هي آما ، المتباينة
 السابقة التعريفات جميع نحلل أن أردنا إذا،)1(والمعاهدات االتفاقات وعقد الدولية
:مهمتين مالحظتين حولها نبدي أن يمكن  

ال الدول الن الدولية، بالعالقات تهتم الدبلوماسية إن:أولهما  تعيش أن تستطيع 
ال اسيةالدبلوم هذه وان نفسها، على منطوية  أشخاص بين إال ممارستها يمكن 

 لدى الوطني التحرر وحرآات الدولية والمنظمات الدول أي العام الدولي القانون
    .)2(بها المعترف الدول

 في الدبلوماسية األساس الوظيفة هي المفاوضة فاتالتعري هذه عّدت: ثانيا 
 والشخصيات الدول مع عالقاتها في الخارجية الدولية العالقات تسيير

 األمن تغفل أن دون القومية مصالحها تحقيق دولة أي تسعى حين الدولية،ألنه
أن لها البد األخرى، القومية والمصالح  بين للتوفيق المفاوضة أسلوب تستعمل 

)3(.المتعارضة المصالح  قد الدبلوماسية مفهوم أن األخير في لنا يتضح وهكذا 
  نطاقها اتسع

_________________ 
 األولى الطبعة ، دمشق ، والنشر والترجمة للتأليف النهضة ،دار الحديثة الدبلوماسية العادة، فوق سموحي .د (1) 

.3،ص1973،  
 فيه يوصي قرارا) 1975فيينا (الدولية بالمنظمات عالقاتها في الدول بتمثيل الخاص المتحدة األمم مؤتمر تبنى) 2 (

 انجاز من يمكنهم بما الحرآات بتلك الخاصة والحصانات والمزايا نيالقانو الوضع مسالة ببحث العامة الجمعية
 الفلسطينية التحرير منظمة ان المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر) 29 (3237 قرار حدد وهكذا مهامهم،
 سبيل في عراقيل وضع عدم(11 الفصل : المتحدة الواليات مع المبرم المقر التفاق التالية النصوص من تستفيد
 بغض 11 الفصل تطبيق(12 والفصل ،)ذلك  أثناء الضرورية الحماية منح وآذلك المقر ومن إلى والرجوع الذهاب
 مجانية تأشيرات منح (13 والفصل ،)المعنيين األشخاص وحكومات المقر دولة بين الموجودة العالقة عن النظر

) الرسمية بصفتهم يرتكبونها التي األفعال بسبب نيينالمع األشخاص  مغادرة المقر دولة طلب وعدم يمكن ما وبأسرع
 أعضاء يتمتع الميثاق من 105 المادة على تفريعا أنه المتحدة األمم لسكرتارية قانوني رأي يقرر ذلك جانب والى
 وآذلك والمكتوبة الشفوية األقوال بخصوص القانونية اإلجراءات آل ضد  بالحصانة الفلسطينية  التحرير منظمة وفد
.المنظمة أجهزة مختلف إمام الرسمية بصفتهم  يتخذونها التي األعمال آل  
-359ص 2003 القاهرة، العربية، النهضة دار والقنصلية، الدبلوماسية العالقات قانون ألوفا، أبو احمد.د  راجع-

وأيضا.360 U.N.J.Y, 1969, PP-170. 
.21 ص ،1971 القاهرة النشر،و للتأليف المصرية الهيئة الدبلوماسية، التمهيدي، عز.د)3(  

يشمل وأصبح  والمواصالت والفنية االقتصادية العالقات السياسية األمور جانب إلى 
:أنواعها بشتى  



Philippe Cahier األستاذ يعرف سبق ما ضوء وعلى       بأنها الدبلوماسية 
لتسيير الدولي القانون أشخاص احد يتبعها التي الوسيلة"   الخارجية نالشؤو 

)1(المفاوضة بطريقة وخاصة السلمية لوسائلبا  
 هو  Rivier األستاذ تعريف أن يجد للدبلوماسية المختلفة للتعريفات المالحظ    

 عناصر جمع انه إال اإليجاز، من بنوع يتسم انه رغم الصواب إلى األقرب
 في يفترض ألنه علم فهي ، الوقت نفس في والفن العلم وهما الدبلوماسي العمل
 ،وفن الدول بين القائمة والسياسة القانونية بالعالقات تامة  معرفة مارسهاي من
 على والمقدرة المالحظة دقة يتطلب وهذا ، الدولية الشؤون إدارة مجالها الن

.)2(ومهارة بحذق المفاوضات ومتابعة األحداث وتتبع واإلقناع التوجيه  
 بين العالقات علم:بأنها اسيةالدبلوم تعريف نقترح فأننا سبق ما على واعتمادا    

 حرآات وآذا الدولية والمنظمات الدول أي العام الدولي القانون أشخاص
 وفن المتبادلة مصالحها على والحفاظ بها، المعترف الدول لدى الوطنية التحرر
.العام الدولي القانون تطبيق وسيلة أنها أي المفاوضات وإجراء تمثيلها  
 فرع بأنه ويعرف الدبلوماسي، بالقانون الدبلوماسية ينظم الذي القانون ويسمى

 العالقات بتنظيم تهتم التي القانونية القواعد يضم الذي الدولي القانون فروع من
.)3(العام الدولي القانون أشخاص بين السلمية  

________________ 
 (1)Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain", librairie, 

DROZ, Genève, 1962, P.5. 
 

.15 ص سابق، مرجع ، صباريني حسن غازي. د )2(  
األستاذ يعرف المعنى هذا وفي)3( Philippe Cahier بأنها الدبلوماسية"  

L'ensemble des normes juridiques destinées a' régler les rapports qui se 
forment entre les différent organes de sujet, de manière  permanentes ou 
temporaires de relations extérieures. 

  ذلك في انظر
‐Philippe Cahier, OP.Cit. PP.5,6. 

 
` الدبلوماسية الحصانة خصائص:الثالث الفرع  

 وذلك وحدته، عن تبعده التي عناصرال بعض يفتقد عام بشكل الحصانة مفهوم ان    
 محاولة آل يجعل مما القانوني، النظام يف خاص نوع إلى ينتمي منها نوع آل الن

 تعريف إيجاد الممكن غير من ثم منو ، السهل باألمر ليس واحد نسق في لتنظيمها
)1(.الحصانة لفكرة واحد  

 أسلوب مع تتشابه الحصانات وبعض متجانسا ليس الحصانة مفهوم إن-أ
 الرآن أن ،بمعنىالمدنية أو الجنائية المسؤولية عن استحالة يعني ،وهذا)2(اإلباحة
 األمر ولكن ،)3(السياسية للحصانات بالنسبة الحال هو آما يختفي للجريمة الشرعي
 ، المشروعة غير خصائصها للجريمة تترك التي الدبلوماسية للحصانة بالنسبة يختلف
الفاعل مواجهة في الجنائية الدعوى تحريك تمنع أنها من الرغم على  



 ضرورية نتيجة هو المحلية للسلطة الدبلوماسيين المبعوثين خضوع عدم سبب نإ-ب
 دولة يمثل منهم آل لكون  وقبولهم المبعوثين بإرسال لخاصةوا المحيطة للظروف

 وامتيازات حصانات بالتقابل الدول منحت فقد الضرورة لهذه ونتيجة سيادة ذات
و العمل في االستقالل هذا تضمن الدبلوماسيين بالمبعوثين خاصة  أحسن على أدائه 

 الحصانة مفهوم أصبح أن البعض بعضها الدول بين العالقات تطور وأدى )4(وجه
.)5( األعضاء الدول بين المجاملة قاعدة على يستند ما يشمل إذ أوسع،  

 دون ليحول مؤسسة آو لشخصية يمنح حق هي العام بمفهومها الحصانة-ج  
 قول بأي يرتبط ال بيعتهطب سلبي الحق وهذا عليها سلطاتها المضيفة الدولة ةممارس
 على مثال القضائية سلطاتها المضيفة الدولة ممارسة عدم على يقوم إذ  ايجابي
  بعض

 
__________________ 

 ،166 ص ،1937 القاهرة العربية، النهضة دار األولى، الطبعة الدولي، القانون جابر، محمد حسن.د )1 (
 التجريم

 علة باعتباره المرتكب السلوك عن المشروعة غير  الصفة تلغي تيال الظروف تلك في اإلباحة تمثل) 2(
.التحريم  

.306 ص ،1981القاهرة،مصر، جامعة  مطبعة العقوبات، قانون في الوسيط سرور، فتحي. د :انظر-  
. 573ص ،1988 القاهرة، العربية، النهضة دار ن السلم وقت في الدولية العالقات إبراهيم، علي. د)3(  
.24سابق،ص مرجع خلف، بياع آمال. د)4(  
25سابق،ص مرجع، الكراف بصراوي .د)5(  

)1(.أراضيها فوق المقيمين األجانب  
 أو تطبيقه دون تحول حصانة بل القانون ضد الحصانة ليست الواقع في فالحصانة 

 زعتن ال القضائية فالحصانة ، منه ئيةاإلجرا الجوانب تطبيق دون تحول األصح
 محاآمة دون تحول وإنما آافة، عناصره توفرت إذا المرتكب الفعل عن الجرم صفة
 محاآمته دون تحول وال المستقبلة أو المضيفة الدولة في عليه القبض إلقاء أو الفاعل

.)2(دولته في عليه القبض إلقاء أو  
 أمام محاآمته بذلك مجيزة حصانة24ص عن، ترفع أن  لدولته يمكن آذلك -د

 يصبح دولته محاآم أمام اإلجراءات  إتباع جواز أن آما المضيفة، الدولة محاآم
 التي الدولة طلب على بناء إجراؤها يمكن التي التقاضي في اإلحالة أو اإلنابة بمثابة
 العمل توقيف يتم التي هي القانونية ،فاإلجراءات أرضها على الجريمة بها ارتكبت

 عودة لحين قائمة حيالها ةالمسؤولي تبقى ماثلة،آما فتبقى ذاتها الجريمة إما ، بها
 الدول ألنظمة المبعوث احترام عدم ابدا تعني ال الحصانة وهذه.دولته إلى المبعوث
 عام فيينا اتفاقية في المقرر الدولي للعرف طبقا احترامها عليه بل المضيفة،

1961)3(.  
 يتضح للدبلوماسيين،ومنها القضائية الحصانة تحكم التي الضوابط أهم هي تلكم    
 تقع التي األعمال آافة على تسري عامة هي أو لالنقسام، قابلة غير حصانة أنها

 المحاآم ان ذآرها،يعني السابق للضوابط ووفقا الخاصة الحياة في أو رسمية بصفة
 ضد ترفع التي بالدعاوي الشخصية الناحية من أو العينية الناحية من مختصة ليست

.)4( الدبلوماسي  



 
_____________ 

 لدى معتمد دبلوماسي محاآمة لها آان إذا بما تتعلق مسألة االنجليزية المحاآم أمام عرفت1888 عام في)1.(
ذلك إمكانية عدم إلى االنكليزي القضاء انتهى ،وقد دولتها  

174ص سابق، مرجع والقنصلية، الدبلوماسية العالقات قانون ألوفا، أبو احمد. د: انظر-  
.165سابق،ص مرجع المعاصرة،  لدبلوماسيةصباريني،ا حسن غازي. د) 2 (  
.1961الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من 41 المادة ذلك في راجع)3 (  
 مما الوظيفة، ممارسة اجل من تتم التي باألعمال الحصانة تتعلق أن القضاء يشترط الدول بعض في)4 (

.الوظيفة وممارسة المرتكب الفعل بين العالقة وجود يقتضي  
173ص سابق، مرجع ألوفا، أبو احمد.د:جعرا-  
 

:الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات بين التمييز:الرابع الفرع  
 بين والتميز التفرقة العام،حول الدولي القانون شراح عند تفاقاال يسود       

 حرمة تعني الحصانة أن باعتبار الدبلوماسية، واالمتيازات الدبلوماسية الحصانات
 يجعل إذا . الدبلوماسي المبعوث شخص الدبلوماسية البعثة مقر نم لكل خاصة
 في واإلدارية والجنائية المدنية المحاآم واختصاص القانون طائلة عن بمنأى البعثة
 يد على تكليف أو إعالن أو رسمي إنذار توجيه يمكن لديها،فال الموفدة الدولة
.                               محضر  

 في الوطني القانون سريان ضد حرمته الدبلوماسي المبعوث بحصانة ويقصد      
 القضائية،فال واليتها ممارسة في الوطنية المحاآم اختصاص وتعطيل ،مواجهته
 إحالته احتياطيا،أو حبسا حبسه أو معه التحقيق بإجراء والقيام عليه القبض يمكن
 إال أخرى، جهة وبين بينه يمدن نزاع أو ارتكبها جريمة بسبب الوطنية المحاآم أمام
.)1(الحصانة هذه عن التنازل على دولته وافقت إذا  

 المزايا من مجموعة تكون أن تعدو ال الدبلوماسية االمتيازات ان حين في     
 المالية الجوانب إلى تنصرف ما غالبا فهي العرف، أو المجاملة أساس على القائمة

 ومن  الدبلوماسيين، المبعوثين وآذلك بعثةال مقر لتشمل أيضا تمتدف واالقتصادية،
 بوصفه مهامه أداء على مهمته،وإعانته تسهيل  في المساهمة االمتيازات هذه شأن
.)2(دولته لسيادة ممثال  
 إذا البعثة مبنى على محلية أو مرآزية عقارية ضرائب فرض يجوز ال  فمثال      
 الالزمة األشياء على ماركج أو رسوم تفرض وال الموفدة، للدولة  مملوآا آان

  .)3(االتصال وأجهزة والمكاتب األثاث مثل البعثة مقر في لالستعمال
 آانت والحصانات االمتيازات مصطلحي من آل مفهومي أن اإلشارة من والبد     
  فيينا  اتفاقية مشروع حول الدولي  القانون  لجنة مناقشات إثناء آبير نقاش محل

Verdross األستاذ ذهب ،حيث الدبلوماسية للعالقات  اتـالمناقش ذهــه اللــخ 
  أن ىــإل

_______________ 
. 

.547ص سابق، جعمر إبراهيم، علي. د)1 (  
البحر منشورات والممارسة، القانون في الدبلوماسية القنصلية جابر،الوظيفة عاصم. د)2 (  
44،ص1969مصرية،القاهرة لواالنج الدبلوماسية،المكتبة على المجيد،أضواء عبد احمد. د)3 (  

Vedross in I.L.C.yearbook, Vol.I, 1957, P.52 



 أما)1(شاملة بصفة الدبلوماسي المبعوث حقوق عن للتعبير آافية وحدها االمتيازات
 عدم تعني إذ االمتيازات، مفهوم ضمن يتدرج ضيق مفهوم ذات فهي الحصانات

 المبعوث  على  القضائي  الختصاصها المضيفة الدولة سلطات ممارسة جواز
.)2( الدبلوماسي  

إليه ذهب ما مع نتفق ال بدورنا ونحن      Verdross  االمتيازات أن أساس على 
 الشخصية للحصانات بالنسبة الشأن هو آما االلتزام مرتبة إلى بدورها تسمو ال

. )3(والقضائية  
 يحق منحها،فال عدم من االمتيازات هذه منح في الكاملة الحرية لها المضيفة فالدولة
 دولته بين اتفاق هناك وجد إذا إال بخصوصها حقا يدعي أن الدبلوماسي للمبعوث
.إليها الموفد والدولة  

 القانون قواعد تحميه حق هي الدبلوماسية الحصانات أن  القول إلى هيتونن    
 هذا زاءإ الدولية المسؤولية عنها يترتب القواعد هذه مخالفة حالة العام،وفي الدولي
 تلك فهي الدبلوماسية االمتيازات بالمثل،أما المعاملة سبيل على ذلك آان ولو اإلهدار
 الدولية المسؤولية تترتب فال  قانوني التزام بدون المجاملة ساسأ على القائمة

 الدولة طرف من بالمثل المعاملة مبدأ إلى اللجوء عدا ما في إهدارها إزاء)4(
 الدولي القانون أن باالمتياز المتعلقة القواعد إلزامية عدم على والدليل.)5(األخرى
 من 36 ادةـــالم عليه تـنص ما  وهذا آمره وليست جوازيه بصفة عنها تحدث العام
 المعتمدة الدولة تمنح"اـــبقوله 1961 امـــلع الدبلوماسية للعالقات  اــفين اقيةــاتف

  والتنظيمية التشريعية لألحكام وفقا لديها،

__________ 
 فيينا اتفاقية ضوء في الدبلوماسية الحصانة استعمال في التعسف لحرش، الرحمن عبد. د:آذلك انظر)1(

.5،ص2005عنابه، الحقوق،جامعة دآتوراه،آلية ،رسالة1961الدبلوماسيةسنة للعالقات  
. 5نفسه،ص المرجع)2(  
 الحصانة منها ،فصنفوا العام الدولي ونالقان من المستمدة االمتيازات بين يميزون الفقهاء آان لقد)3(

 المالية الحصانات فيها فصنوا المجامالت قواعد من المستمدة تلك ،وبين القضائية والحصانة الشخصية
المالية واإلعفاءات  

.214،ص1983عريفي،دمشق، الدوادي ،مطبعة ،الدبلوماسية الشباط فؤاد.د -  
 أشخاص احد على بمقتضاها يتوجب قانونية، مؤسسة أو ظامن أنها على الدولية المسؤولية تعريف يمكن)4(

 المجتمع أشخاص من أخر بشخص ضررا المشروع غير بعمله انزل الذي الدولي القانون
.الشخص هذا الدولي،تعويض  

 والتوزيع،بيروت والنشر للدارسة الجامعية المؤسسة الدولية، العالقات قانون الدبلوماسية اح، ذلك، في انظر-
.384،ص1990،،لبنان  

 الكتب والتطبيق،سلسلة النظرية في محمد،الدبلوماسية زآي فاضل.د)5(
.165،ص1968الحديثة،دمشق،سوريا،  

 
.)1( ...."الجمرآية والفوائد الرسوم من واإلعفاء الدخول ، بها تأخذ التي  

 هذه أن التشريعية،تعني لألحكام وفقا الدولة تمنح عبارة أن هنا ونالحظ         
 يؤآد ما وهذا ذلك في حرة فهي ذًاإ.االمتيازات هذه تقرر أو تعطي التي هي يرةاألخ

 قواعد ضمن ندخلها أن إال يسعنا ال والتي . االمتيازات هذه إلزامية عدم بالضبط
 الدولة من منحة شكل على جاء بل األمر بصفة يأت لم النص ،الن المجامالت
)2(.لديها الموفدة  



 في قال لحرش،الذي الرحمن عبد الدآتور أستاذه يؤيد ال الباحث فأن وعليه      
 وان بينهما الفصل يمكن ال وانه الحصانات، من اشمل االمتيازات أن رسالته

 المنطق من آثير فيه تحليله آان وان،)3(معا غالبا يستعمالن المصطلحين
 بين طلنخ ال أن يجب إننا معا،إال المصطلحين لترادف نظرا والموضوعية

Immunite تعني والتي الحصانة طلحين،المص منها والمقصود واالمتياز   
Privilege  التي الحقوق حيث المحدد،من مجاله المصطلحين من واحد لكل أن إذ

 على الصعب من انه نجد المضيفة،مثال الدولة في الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع
 من 31 المادة هاعلي نصت التي القاضية الحصانة مثال انتهاك المضيفة الدولة
 أنها حين في الدولي القانون بقواعد أخلت قد تكون ذلك فعلت  أن ألنها فيينا اتفاقية

 لن وذلك الجمرآية، آاإلعفاءات تقيدها أو االمتيازات بعض تمنح ال أن باإلمكان
.بالمثل المعاملة مبدأ تصرفها يقابل ان يمكن الدولية،وإنما للمسؤولية يعرضها  

La Zarev السوفيتي الفقيه مقولة إلى نخلص هايةالن وفي       الحصانات أن"
 تصير مهمته،وبدونها مباشرة من منها المستفيد يتمكن آي جدا ضرورية الدبلوماسية

 القيام تسهيل منها فالهدف الدبلوماسية واالمتيازات التسهيالت أما.ممكنة غير مهمته
 من يختلف مداها فان وعليه الوظيفة بهذه للقيام ليست الدبلوماسية،ولكنها بالوظيفة

)4(أخرى إلى دولة  
________________ 

  .1961 لسنة فيينا اتفاقية  من 36 المادة انظر)1 (
.548ص سابق، مرجع  إبراهيم، علي.د)2(  
.6سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد. د)3(  
.31سابق،ص خلف،مرجع بياع آمال.د)4(  
 
 

الدبلوماسية بالحصانات المتمتعون األشخاص: الثاني المطلب  
 بالغ موضوعا يشكل الدبلوماسية بالحصانة المتمتعون األشخاص هم من تحديد عملية أن    

 على نتعرف خاللها من إذ الدبلوماسية، الحصانة بموضوع الوثيق الرتباطه نظرا األهمية
.لها الشخصي النطاق  

 إفراد عبارة أن أآدت)ب (الفقرةاألولى، مادتها في 1961 لسنة فيينا اتفاقية أن ونجد    
 والفنيين اإلداريين الموظفين من المتكونين البعثة وموظفي البعثة رئيس تشمل البعثة

:اآلتي النحو على فئة آل دراسة نتولى  البعثة،وسوف ومستخدمي  
:الدبلوماسيون المبعوثون:األول الفرع  
 لدى دولهم يمثلون الذين األشخاص جميع على" الدبلوماسي المبعوث "تسمية يطلق     

 بوزارة المبعوثين قائمة في عادة أسمائهم تدرج من آل وهم األخرى، الدول حكومات
)1(.يتبعونها التي للدول الخارجية  

 آالملحق المختص والملحق والمستشار المفوض الوزير ليشمل المفهوم هذا ويمتد     
 أفراد أيضا يتمتع وآما إلعالميا التجاري،والمحلق العلمي،والمحلق العسكري،والملحق

 المبعوث بها  يتمتع التي)2(نفسها بالحصانات معه المقيمين ينالدبلوماسي نالمبعوثي أسر
 هم من تحدد لم 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات المرجع اتفاقية أن ونالحظ.)3(الدبلوماسي
.أخرى إلى دولة من يختلف األخيرة هذه مفهوم الن الدبلوماسي المبعوث أسرة أعضاء  



:والفنيون اإلداريون الموظفون:الثاني الفرع  
 مثل الدول الفئة،فبعض هذه بها تتمتع التي واالمتيازات الحصانات بشأن الفقه يختلف    

 في )4(الدبلوماسيون المبعوثون بها يتمتع التي الحصانات بنفس االستفادة لهم تقر بريطانيا
 الفئة هذه يخص ما في الدبلوماسية الحصانات من االستفادة حق الدول بعض قصرت حين
 اـبه تجاجــاالح انــإمك عدم بمعنى الرسمي عملهم مباشرة أثناء الصادرة التصرفات على
  في

_________________ 
.1961لسنة فيينا اتفاقية من)1 (المادة نص راجع)1 (  
.165سابق،ص زآي،مرجع محمد فاضل . د )2(  
 الكتب،القاهرة،بدون المجاملة،عالم البروتوآول،االتيكيت،قواعد يم،الدبلوماسية،إبراه حلمي احمد.د) 3(

.65تاريخ،ص  
)1 (37 المادة نص راجع)4 (  
38ص سابق، مرجع لحرش، الرحمن عبد.د آذلك انظر -  

 المادة نص على رسمي تحفظ شكل على ذلك وقدمت ، )1(الرسمية غير التصرفات
 أخذت والذي الدول من الكثير لدى الغالب هو ابقالس االتجاه أن ،ويبدو)2( )2(37
 الموظفين يخص فيما 37 المادة في 1961لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية به
  )3(.القبول دولة به تسمح الذي بالقدر مقرونة  نوالفنيي نداريياإل

 Marine) األمريكي قضية التحفظ، عملية تجسد التي الدولية القضايا ومن      
Corporal Jerry D.Rousseau)  الدبلوماسية البعثة أفراد من فرد ،وهو

 أمريكي مدرس باغتيال قام والذي والفنيين، اإلداريين فئة ضمن ،مصنف األمريكية
 ، األمريكية البعثة إلى نفسه سلم للجريمة ارتكابه بعد انه ،حيث 1978 عام بالرباط
 غضب أثار الذي ،األمر لمحاآمته يكيةاألمر المتحدة الواليات إلى أرسلته التي

 هذا أن مؤآدة ، ذاته حد في التصرف عارضت والتي بشدة المغربية السلطات
 الخاص التحفظ على ،اعتمادا المغرب في الدبلوماسية بالحصانة يتمتع ال الشخص

 ، 1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 2) (37 (المادة نص على المغرب وضعته الذي
 األمريكية المتحدة الواليات أن إال ، المغرب في محاآمته يجب عليه وبناءا

  .التحفظ هذا عارضت
 لسنة فيينا اتفاقية ظل في الفنيين و اإلداريين الموظفين حصانات أن القول ومجمل   

 في القضائية الحصانة باستثناء الدبلوماسيين المبعوثين بحصانات شبيهة 1961
 حيث ، الفنيين و اإلداريين للموظفين بالنسبة حددهم فهي اإلداري و المدني المجال

 أسرة أفراد ويتمتع )4( واجباتهم نطاق خارج هؤالء بها يقوم التي األعمال تشمل ال
    )5(. الفئة هذه أفراد بها يتمتع التي والحصانات االمتيازات بنفس أيضا الفئة هذه
 للممثلين إعطاؤها جبالوا الحصانات على بعد الدولي العرف يستقر ولم هذا   

 فيينا اتفاقية لهم أقرت فيما المضيفة، الدولة بجنسية يتمتعون الذين الدبلوماسيين
ةــــلسن  

_____________ 
194 ،ص سابق مرجع ، الدبلوماسي القانون ، هيف أبو صادق علي.د)1 (  
 ، الدولي للقانون المصرية مجلةال ، الدبلوماسية للعالقات فيينا واتفاقية العربية الدول ، فودة فرج. د)2 (

195-191ص ،18،1962 المجلد  



 2 الفقرة على تحفظت ،قد الدبلوماسية للعالقات فيينا مؤتمر في الحاضرة العربية الدول جميع أن والمالحظ
تونس ، المغرب ، ليبيا ، ،العراق ،لبنان السعودية ، مصر:هي و 1961 لسنة فيينا اتفاقية من 37 المادة من  
1961 لسنة فيينا اتفاقية من 37 المادة نص راجع )3 (  
1961 لعام فيينا اتفاقية من) 2 (37 المادة نص راجع)4 (  
نفسها المادة راجع)5 (  

 امتيازات االعتماد دولة تمنحهم لم ما الرسمية أعمالهم عن الحصانات هذه 1961
)1( . إضافية وحصانات  

:صونالخا والخدم البعثة مستخدمو : الثالث الفرع  
 بأعمال أساسا يقومون الذين األشخاص على ألبعثه مستخدمو مصطلح يطلق     

 الهاتف، وعمال آالفراشين الدبلوماسية، البعثة دار في والحراسة والصيانة ألخدمه
)2(.والحراس السيارات، وسائقي  

 احاد خالفا الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات الفئة هذه التنظيم ، أثارت لقد     
 الفئة هذه تمنح بريطانيا مثل الدول هذا بعض فيه نجد الذي الوقت في إذ ، الدول بين
 و فرنسا مثل أخرى دوال هناك نجد ، البعثة ألفراد تقرها التي الحصانات نفس
)3( . الدبلوماسية الوظيفة تقتضيه ما حدود في تقرها وايطاليا ألمانيا  
 التي األعمال إلى بالنسبة محددة صاناتبح يتمتعون الفئة هذه فأفراد  إذن     

 يتعلق فيما والضرائب الرسوم من ،وباإلعفاء لواجباتهم أدائهم أثناء بها يقومون
 . االجتماعي الضمان أحكام من وباإلعفاء ، خدمتهم لقاء يتقاضونها التي بالمرتبات

)4(  
 الدبلوماسية، ةالبعث ألفراد المنزلية الخدمة في يعملون الذين األشخاص أما       
 الرسوم من اإلعفاء في تتمثل خاصة بحصانة سوى يتمتعون فال الخاص، الخدم وهم

.خدمتهم لقاء يتقاضونها التي المرتبات على والضرائب  
 تسمح ما بقدر اال بها يتمتعون فال والحصانات االمتيازات من ذلك غير أما        

)5( . المضيفة الدولة به  
  :الدبلوماسيون سلالر : الرابع الفرع

 على  1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 3،6،7 (الفقرات 27 المادة نص تضمن لقد   
  الكامل بالمعنى الدبلوماسي الرسول:وهم الدبلوماسيين الرسل من أنواع ثةثال

  دبلوماسية بحقيبة إليه عهد التي ألتجاريه تالطائرا إحدى وربان الخاص والرسول
رــــاألخي هذا  

_______________  
 ص ،1963 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، والقنصلي الدبلوماسي راتب،التنظيم عائشة. د )1(

139. 
 .104 ص ، سابق مرجع ، الدبلوماسي القانون ، هيف أبو صادق علي.د )2(

 40 ص ، سابق مرجع ، لحرش الرحمن عبد. د )3(
 1961 لعام فيينا اتفاقية من) 2 (37 المادة نص راجع )4(

 المادة نفس من)4(37 المادة نص راجع )5(

 من آل يتمتع حين وفي)1(حصانة بأي يتمتع ال عليه و دبلوماسيا رسوال فعال يعد ال
 والرسول) 1961 لسنة فيينا اتفاقية من 27 المادة من 5 فقرة ( الدبلوماسي الرسول

 ألي إخضاعها يجوز ال ، شخصية بحرمة) 27 المادة من 6 فقرة (الخاص الدبلوماسي



 المضيفة الدولة قبل من بحماية أيضا يتمتعان و )2(. االعتقال أو القبض صور من صوره
)3(. بوظيفتهما قيامهما أثناء  

 انف ذلك رغم ، والجنائي المدني المجالين في القضائية بالحصانة يتمتعان ال أنهما اال 
 على القضائي اختصاصها ممارسة تريد عندما آبرى صعوبات تجد ألمضيفه الدولة

 إجراء أي اتخاذ دون تحول التي الشخصية بالحصانة تمتعه ،نتيجة الدبلوماسي الرسول
.االعتقال أو القبض إجراء من  

 القانوني بالوضع يتعلق مشروعا أعدت الدولي القانون لجنة أن اإلشارة من بد وال     
 ما آثير انه لىإ اإلشارة من بد وال ،هذا)4( الدبلوماسية للحقيبة آذا و الدبلوماسي للرسول
 خاصة بمهمات للقيام مبعوثين ، ذآرهم السابق الدائمين مبعوثيها جانب إلى الدول توفد
 جرت من وهم ذلك غير إلى جنازة أو رسمي حفل حضور أو ، ما أمر في اتفاق آعقد

)5( . العادة فوق بالمبعوثين تسميتهم  
 امــــالمه اقـــــبنط طةــــمرتب أنها إال الدبلوماسي بالحصانة يتمتعون وهؤالء   
   .مهامهم من االنتهاء بمجرد وتنتهي ، إليها واـلـأرس نـــالذي

  :الدبلوماسيون المبعوثون بها يتمتع التي الحصانة أشكال: الثالث المطلب
 الخاصة للقواعد األساس المصدر الحقا سنرى آما اليز وال الدولي العرف آان

 مصدرا شكلت التي الدولية المعاهدات ظهور من بالرغم ألنه ، الدبلوماسية بالحصانات
 بعيد حد إلى اقتصر دورها أن إال ، مجملها من الحصانات هذه تقرير في إليه يرجع رسميا
  ترجمة في

_____________ 
61 لعام فيينا اتفاقية من) 5،6،7 (27 المادة نص راجع)1( 19 

  .االتفاقية نفس من) 7 (27 المادة نص راجع)2(
  االتفاقية نفس من) 5،6 (27 المادة نص راجع)3(
 الدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسي للرسول القانوني الوضع حول الدولي القانون لجنة مشروع راجع)4(

:في رسول بدون  -I.L.C yearbook.20, Vol2, 1986 PP 25-29 
.41 ص ، سابق مرجع ، لحرش الرحمن عبد.د :آذلك انظر -  
.490 ،ص1973 مصر سكندريه، باال المعارف ،منشأة العام الدولي القانون ، هيف أبو صادق علي)5(  
 

 مفهوم تفاصيل في البحث سبيل أن على ، اتفاقيات صور في العرف عليه جرى ما قولبة أو
 والتي)1(الحصانات هذه  وإشكال لصور بتوضيحنا إال يكتمل لن الدبلوماسية الحصانات
:يأتي ما تتضمن  
:الشخصية الحصانة :األول الفرع  
 أو سالمتهم يهدد عدوان أي من الدبلوماسيين الممثلين حماية ألحصانه هذه تشمل
)2( مراسالتهم و وأثاثهم الخاصة منازلهم إلى مكاتبهم من بهم يتعلق ما آل يهدد  
 على يقع قد اعتداء أي منع على بالعمل يتعلق ما األول: مظهران الحصانة ولهذه
 عن صادرا االعتداء هذا آان متى ، مسكنه حرمة على أو ، وماسيالدبل المبعوث شخص
 المعتمد الدبلوماسي معاملة أساء الذي الموظف فصل طريق عن الدولة أعوان من عون
 لم إذا المادي التعويض  حد إلى األمر يصل وقد ، لدولته رسمي اعتذار تقديم مع ن لديها
)3( . آافيا االعتذار يكن  



 الصادرة االعتداءات من الدبلوماسي للمبعوث الحماية بضمان ،فيتعلق ثانيال المظهر أما   
 له المناسب الردع ، المعتدي فردال تكفل شديدة عقابية قوانين سن طريق عن األفراد عن

: هيو مهمة نتائج ذلك على ويترتب مصونة الدبلوماسي المبعوث ذات أن إذن فالقاعدة  
 .الحجر أو القبض اءاتإجر من إجراء ألي إخضاعه يجوز ال -1

  .له الواجب باالحترام تعامله أن لديها ،ةدالموف الدول على -2
 شخصه على اعتداء أي لمنع اسبةالمن الوسائل آل تتخذ أن الدولة تلك على -3

 )4(. آرامته أو حرمته أو

 أشخاص على ) الدولة موظفي هنا المقصود ( الدول اعتداء حوادث أن ومع     
 الحوادث بعض سجلت فقد ذلك مع لكن ، الدبلوماسي التاريخ في قليلة دبلوماسيين
 اليوناني  البحري للملحق اسطنبول شرطة مدير هانةإ و اعتداء حادثة منها المؤسفة

 بين العالقات رـــتوت  بــسب مما امـالع ارعـالش في 1925 عام
،واحـــتــــجـــتنــيــالدولت  

 ______________ 
  .بحثنا نطاق عن تخرج التي المجاملة امتيازات دون الدبلوماسية الحصانات ابحثن في نتناول) 1 (

 .139 ص ، سابق مرجع ، محمد زآي فاضل. د)2  (
 1961 سنة فيينا اتفاقية من 30 المادة راجع)3  (

 1961 لسنة فيينا اتفاقية من 29 المادة نص راجع)4  (
 

 النتيجة وآانت ، دولية لمبادئ هوانتهاآ الترآي الموظف معاملة سوء على  اليونان
 التعويض تقديم و الرسمي االعتذار بتقديم اليونان طلب الترآية الحكومة لبت ان

)1( . العمل عن فصلته و  شرطتها مدير عاقبت آما المالي  
 نفسه الدبلوماسي المبعوث يعرض حين تزول الحصانة أن المالحظة وتجدر     

 يجرح مقال آتابة أو أهلية حرب مهمة في أو جمهور وسط يتواجد آأن للخطر
  .المضيفة الدولة لدى المواطنين شعور

  :القضائية الحصانة : الثاني الفرع
 للسلطات سمح إذا للخطر عرضة ستكون الدبلوماسية الوظيفة أن شك ال    
 و ومحاآمه ، الدبلوماسي المبعوث على بالقبض لديها المعتمدة الدولة في المختصة
 خضوع عدم تقتضي األخيرة هذه الن ، له القضائية الحصانة قررت لذا ، حبسه

 Immunité de المضيفة للدولة اإلقليمي للقضاء الدبلوماسي المبعوث
Juridiction.  )2( 

 من ومنهم ، لها الفقهاء تقدير حسب ألحصانه هذا إليه التي،تسند األسس وتختلف    
 قواعد في تجده أساسها يرى وآخر ، تللعالقا ضرورتها في يكمن أساسها أن يرى

 وسيادتها ألدوله استقالل إلى االستناد إلى ثالث رأي ذهب حين في ، المجاملة
 .) 3( الحصانات من النوع هذا مثل لتقرير آأساس



 القضائي االختصاص ضد الحصانة بين التمييز ضرورة إلى هنا اإلشارة وتجدر   
 لقضاء الدبلوماسي المبعوث خضوع عدم نال  القانون ضد الحصانة وبين المادي

 عن اضاتهمق يمكن إذ أعمال من أتاه عما مسؤوليته قيام ينفي ال المعتمدة للدولة اإلقليمي
              )4(.دولته في الموجودة القضائي  االختصاص جهات أمام ذلك

 لقضاء الخضوع من األخير هذا إعفاء الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة وتتضمن
 لقضائها الخضوع من فاءهإع أيضا تتضمن آما  والجزائي المدني بشقيه المضيفة الدولة

  .بالشهادة لإلدالء المحكمة أمام المثول من إعفائه إلى باإلضافة اإلداري
  ىـــعل وهذا ائيةـالقض الحصانة ألشكال وتحليل تفسير ءإعطا بمحاولة نقوم وسوف    

 :اآلتي الوجه
 انه على 1961 لسنة فيينا اتفاقية من 31 المادة نصت الجزائي للقضاء بالنسبة:أوال

 يتمتع"

_________________________ 
140 ص ، السابق المرجع ، محمد زآي فاضل. د) 1 (  
162 ص سابق، مرجع الدبلوماسية، قاتالعال قانون ألوفا، أبو احمد. د) 2 (  

 ،1986 القاهرة للكتاب، المصرية الهيئة الثاني، الجزء الخاص، الدولي القانون اهللا، عبد الدين عز. د) 3(
 .722 ص

          966،ص 1973 ، ،مصر اإلسكندرية المعارف، منشأة ، السالم الغنيمي،قانون طلعت محمد .د )4 (
   

 لديها المعتمد للدولة الجنائي بالقضاء يتعلق فيما القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث
 . ")1( 

 الدولة لقضاء الدبلوماسي المبعوث إخضاع جواز عدم ، النص خالل من ويالحظ   
 أو ، مخالفة أو جنحة أو جناية يكون أن يستوي الذي ، الجرم شدة بلغت مهما المضيفة
 بصفة تم قد المخل الفعل يكون أن يستوي آما ، سيةالسيا أو العادية الجرائم من آان

 )2( . الخاصة بصفته أو ، الرسمية المبعوث
 الحصانة موضوع في دخولنا عند التفصيل من بمزيد الجانب لهذا نتعرض وسوف  

  .بحثنا جوهر تمثل التي الجزائية القضائية

ثانيا:بالنسبة لقضاء المدني نصت آذلك المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 1961 على 
 عدم النص خالل من ونلمس ، ..."المدني بقضائها يتعلق فيما وآذلك :"...يلي ما

 من بمنعه قيامها أو دين عن المعتمدة الدولة محاآم أمام الدبلوماسي المبعوث مقاضاة
  مساسال ذلك شأن من ِلان عليه، المستحقة بالديون إيفائه لحين ، البالد مغادرة
.)3( آرامته و لحرمته انتهاآا يشكل ذلك أن عن فضال  الدبلوماسي عوثالمب بحرية  
 القضاء من للحصانة بالنسبة الشأن هو آما ، هنا مطلقة ليست القاعدة هذه ان على

 وتصرفاته الدبلوماسي للمبعوث الرسمية التصرفات بين التفرقة يجب الجزائي،ألنه
 فيينا اتفاقية أوردتها  باستثناءاتو المدنية الحصانة نطاق من تخرج التي الخاصة



 بقولها 1961 لسنة فيينا اتفاقية من 31 المادة في الحصر سبيل على 1961 لسنة
 للدولة الجنائي بالقضاء يتعلق فيما القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث يتمتع"

:ةتياآل الحاالت في إال واإلداري المدني بقضائها يتعلق فيما وآذلك ، المعتمدة  
 الدولة إقليم في والكائنة الخاصة  العقارية المتعلقة،باألموال العينية الدعاوى-1

 في هالاعمالست المعتمدة الدولة عن بالنيابة لها حيازته تكن لم ما )4(لديها المعتمدة
.البعثة أغراض  

__________ 
 

 1961 لعام فيينا اتفاقية من 30 المادة انظر)1(
 244 ص ، سابق مرجع ، الدبلوماسي للمبعوث الدبلوماسية الحصانة ، يالفتالو حسين سهيل. د)2(

 يتعلق ما آل يشمل بحيث عام بمفهوم يؤخذ أن يجب اإلداري و المدني للقضاء الخضوع عدم ان يالحظ)3 (
 التجاري أو العمالي للقضاء الخضوع عدم يشمل فهو ،ولذلك المدني بالقضاء

 في الدولي القانون لجنة تعليق راجع-
Y.I.L.C.1971.2.Paris ,P.304. 

 القانون أي موقعه لقانون يخضع عينية حقوق من عليه يترتب قد العقار،وما بحيازة يتعلق ما آل أن إذ)4 (
 .للدولة اإلقليمي

 .792،ص1974باإلسكندرية،مصر، المعارف ،منشأة القوانين صادق،تنازع علي هشام. د انظر-

 مديرا أو منفذا بوصفه فيها يدخل والتي والترآات)1( اإلرث بشؤون المتعلقة الدعاوى-2
. المرسلة الدولة باسم وليس الشخصية بصفته وارثا أو إليه موصى أو  
 خارج لديها المعتمدة الدولة في يمارسه تجاري أو مهني نشاط بأي المتعلقة الدعاوى-3

...".الرسمية وظائفه  
 ال"...بقولها استثناء 1961 لعام فيينا اتفاقية من)3 ف32 (المادة أضافت وقد هذا

 بموجب قضائيةال بالحصانة المتمتع الشخص أو الدبلوماسي للمبعوث يحق
 طلب أي إلى بالنسبة القضائية بالحصانة االحتجاج دعوى أي أقام ان) 37(المادة

 )2 (األصلي بالطلب يتصل عارض

 على 1961لسنة ينافي اتفاقية من 31 المادة نصت : اإلداري للقضاء وبالنسبة:ثالثا
  )3(..."واإلداري المدني بقضائها يتعلق فيما وآذلك "...انه

 المتعلقة المخالفات ابرز من المرور وتعليقات أنظمة  بخرق المتعلقة المخالفات وتعد  
 الناجمة لإلضرار نظرا اليومية هاشؤون تنظيم بغية الدولة تصدرها التي بالنظام

          .للدولة العامة والسالمة العام بالنظام واإلخالل األفراد بأرواح ها،آالمساسعن
 بما المخالفات من النوع هذا حيال )4( اإلجراءات من بعضا تتخذ أن الدول وتستطيع  

  يضمن
_____________ 

 "Succession"بالفرنسية معناه اإلرث)1(
 .37،ص1967، المغرب ،الرباط العربي الوطن في التعريب لتنسيق الدائم ،المكتب والقانون الفقه معجم انظر-



 تفرض التي العدالة لمقتضيات المدنية القضائية الحصانة نطاق من باإلرث المتعلقة الدعاوى استثناء ويعود
 الدعوى في آخرين ورثة يظهر قد لكونه طرفا الدبلوماسي آان ولو حتى والترآة اإلرث دعاوى حظر عدم

 .حقوقهم ضياع إلى يؤدي أن شأنه من اإلرث،وحظرها حق لهم يكون
 .308السابق،ص ،المرجع العادة فوق سموحي انظر-

 بدعوى األخير هذا فتقدم عادي، شخص ضد دعواه المضيفة الدولة في الدبلوماسي الممثل أقام فإذا)2(
 بعين تأخذ أن للمحكمة فليس األصلية، بالدعوة المتعلقة القضايا بعض فيها يثير المحكمة أمام اعتراضية
.صالحه غير في تكون  قد أمور من ذلك عن ينجم قد عندها القضائية حصانته االعتبار  

:الدولي القانون لجنة تعليق راجع-  
Y.I.L.C,1958,2,P.99. 

- .369سابق،ص مرجع العادة، فوق سموحي. د آذلك انظر  
1961 لسنة فيينا اتفاقية من 31 المادة راجع) 3(  

 ."Procedure" بالفرنسية إجراءات آلمة تعنى) 4(
67 ص ، 1992 ، سراقرافيك مطبعة ، قانوني قاموس : انظر -  
 الـمث الدول بعض دـــفنج أن،ـــالش بها تصدرها التي والتعليمات األنظمة احترام لها
 بضرورة فيها لديها،تطالبهم المعتمدين البعثة رؤساء إلى مذآرات بتوجيه يــــتكتف

 على)اإللزامي التأمين ( فرض حد إلى األمر يصل دوق ، فيها المرور تعليمات احترام
. المرور حوادث جراء بهم تلحق قد التي األضرار جراء من لألفراد آضمان السيارات

)1(  
 األمر أن ،بل الموضوع هذا في تشددا البلدان أآثر من المتحدة الواليات وتعد هذا 
 كياألمري وابالن مجلس من مكونة مشترآة لجنة طرف من التصويت حد بلغ قد

 جراء من المستحقة المبالغ سحب اقتراح على 1993 سبتمبر في الشيوخ ومجلس
 يتجاهل التي الدول تلك إلى تقدم التي المساعدات قيمة من المرور مخالفات

)2(. القانوني غير وقوفهم غرامات دفع دبلوماسيوها  
 من الناشئة ررالض دعاوى في الدبلوماسي المبعوث مسؤولية فان  يكن ومهما    
 ميقد الذي المادي التعويض حدود تتجاوز ال )3(مدنية، مسؤولية تبقى المرور حوادث
 يحتفظ التي الجزائية الدعاوى ذلك يشمل أن دون السفارة دار من هدايا صورة في

 )4( .سنرى آما إجراءاتها ضد بحصانته الدبلوماسي
 
  

 ____________ 
 الذي التأمين آاشتراط الدبلوماسيين من تقع التي المرور مخالفات تجاه مشددة إجراءات الدول وتتخذ)1 (

 الدبلوماسي سحب ،وطلب القيادة تصريح سحب أو ووقف الحوادث عن الناجمة األضرار آل يغطي
 تعطي ال سويسرا أن بل ، متكررة أو ) الكحول تأثير تحت القيادة ( جسيمة المخافة آانت إذا خصوصا

 يغطي تأمين في الدبلوماسيون ذلك في بما المالك يشترك لم ما للسيارة الخاصة ألرقاما أو القيادة رخصة
 .دعوى رفع إلى حاجه دون حقوقهم على ذويه أو عليه المجني يحصل ،بحيث الغير تجاه الكاملة مسؤوليته

  :راجع -
‐Conf N.U.S.R.I.D ,Vol. 1, P.P 177‐180. 

 .57 ،ص سابق رجعم ، إبراهيم حلمي احمد.د : آذلك وانظر-
 للصحافة األطلس ،دار"المرور قواعد يخالفون دبلوماسيون "المقال ،عنوان األطلس رسالة جريدة: انظر) 2(

 .2 ص ، 32 عدد ،1993 أآتوبر 25 في ،الجزائر باتنة والنشر،



 على وهي سابق بالتزام اإلخالل ،نتيجة الضرر إصابة من بالتعويض االلتزام المدنية بالمسؤولية يقصد)3(
 :نوعين

 إلى المؤجرة العين بتسليم المؤجر آالتزام عقدي، بالتزام اإلخالل عن تنشأ التي وهي:العقدية المسؤولية/أ
 .المستأجر

 إلحاق عن حيوانه بمنع الحيوان حارس قانوني،آالتزام بالتزام اإلخالل عن وتنشأ:تقصيرية مسؤولية/ب
 .بالغير األضرار

 الجزائري المدني القانون ،في الحية غير األشياء عن الناشئة ،المسؤولية حمزة جالل محمود.د: انظر-
.15،ص1981، ،الجزائر الجامعية المطبوعات ،ديوان  

 جامعة مطبعة ، العراقي القانون في الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة ، الفتالوي حسن سهيل. د)4(
.350 ،ص 1980، العراق  بغداد،  

  بالشهادة دالءلإل بالنسبة: رابعا

  عفىي "يأتي ما على 1961 لستة فيينا اتفاقية من) 2 ف 31 (المادة نصت
 يملك ال التحقيق قاضي أن ذلك من نفهم و " الشهادة أداء من الدبلوماسي المبعوث
 السفارة مقر إلى استدعاء توجيه عدا ،فيما شهادته لتدوين الدبلوماسي استدعاء سلطة
 النائب قبل من مقدم طلب على بناءا )1(الممثل حكومة موافقة على الحصول بعد
 من آان ،إذا انه إلى هنا اإلشارة وتجدر)2(. لدولته الخارجية وزارة طريق عن العام
 ،فان المضيفة للدول الوطنية المحاآم أمام المثول رفض الدبلوماسي المبعوث حق
 إذا خاصة بشهادته الءاإلد عن واالمتناع الحق هذا استعمال في تعسفه يبرر ال ذلك
 اثبت العملي ،والواقع العدالة وإظهار الحق  إحقاق إلى يؤدي ان ذلك شأن من آان

)3( . المعتمدة الدولة ذلك رفضت ولو حتى بشهادته لإلدالء استدعاءه أمكانية  
 انه على ،1929 العام الدولي القانون معهد مقررات من 17 المادة نصت

 أمام بالشهادة اإلدالء يرفضوا أن القضائية بالحصانة متعونيت الذين األشخاص يستطيع"
 مقر في فيؤدونها ، الدبلوماسية بالطرق ذلك منهم يطلب لم ما المضيفة، للدولة المحاآم
 ،1928 هافانا اتفاقية من 21 المادة ونصت )4(،"  الغاية لهذه منتدب قاضي أمام البعثة

  هـــان لىـع"
_______________ 

 على الحصول بعد ،إال آشهود بالحضور األجانب تكليف جواز عدم على الجزائري التشريع نص لقد) 1 (
  .العدل وزير قبل من عليه األمر عرض يتم ،الذي الخارجية وزير من ترخيص

.262 ،ص1992،) الجزائر (باتنة ، قرفي عمار مطبعة ، الجزائية اإلجراءات ،تقنين العايش نواصر : انظر-  
 يخضع ان يجوز ال طهران في األمريكيين القناصل أو الدبلوماسيين من أيا أن الدولية العدل محكمة قالت)2  (
  آشاهد فيه يشارك أو ، الجنائي القضاء أشكال من شكل   ألي

 :    راجع-
  C.I.J .Rec. 1980. P3.- 

 . 302ص ، السابق ،المرجع العادة فوق سموحي .د : آذلك انظر -
 

.150 ص ، السابق ،المرجع زآي حمدم فاضل. د )3  (  
 

(4) (Les personne jouissant d'immunité de juridiction ,peuvent refuser 
decomparaitre comme témoin devant une , juridiction territorial a condition ,si elles 



en sont requises par voie diplomatique de donner leur témoignages dans l'hôpital 
de la  mission devant le magistrat du pays délégué auprès d‘elle a cette  effet.)  

 حسن غازي. د : آذلك وانظر ، 1929 لسنة العام الدولي القانون معهد مقررات من 19 الماد ذلك في راجع
168 ص ، سابق مرجع ، صباريني  

 أمام الشهادة داءأ  رفض القضاء من بالحصانة نالمتمتعو األشخاص ستطيعي
  ".المحلية المحاآم
: الدبلوماسية للحصانات القانوني األساس: الرابع المطلب  

 آاف بقدر يتمتع أن هدفها الدبلوماسي للمبعوث المعطاة المتيازاتا و الحصانات أن    
 تهمعامل تقتضي سيادة ذات لدولة آممثل صفته و تصرفاته في والحرية االستقالل من
 في مشترآة مصلحة جميعا للدول أن ثبت ولقد والرعاية االحترام من آبير بقدر

 الوجه على بمهامهم امالقي من األخرى لدى منها آل لمبعوثي تمكينا استمرارها
)1(. فيه المرغوب  

  قانوني سند عن بالبحث وذلك 1961 لسنة فيينا اتفاقية إبرام قبل )2(الفقهاء اجتهد     
 تبني إلى وتوصلوا ، الدبلوماسيون المبعوثون بها يتمتع التي الحصانات هذه وجود يبرر
)3(. قانونية نظرية عشر اثني عن 12 عددها يقل ال النظريات من العديد  

 إجمالها مكني المجال هذا في ظهرت التي النظريات أهم المطلب هذا في وسنتناول    
.الثانوية النظريات لبعض نتعرض ة،ثمرئيس نظريات ثالث في  

)4(الشخصي التمثيل نظرية:األول الفرع  
__________________ 

550 ص ، السابق المرجع ، إبراهيم علي .د )1(  
  :الحصر ال المثال سبيل على الخصوص هذا في انظر)2(
.126 – 162 ،ص السابق ،المرجع الدبلوماسي القانون ، هيف أبو صادق علي. د -  
.966 – 962 ص ، السابق المرجع السالم، انون،ق الغنيمي طلعت محمد. د -   
.173 – 170 ص السابق، المرجع ، والقنصلية الدبلوماسية العالقات قانون ، سرحان العزيز عبد. د -   

‐Mohamed Talaat AL Ghunaimi ,Diplomatic privilege and immunities,  
faculty of law University  of Alexandra , 1971, PP.2‐42. 

-Clifton E. Wilson, Diplomatic privilege and immunities, Tucson-
Arizona(university of -Arizona press),1967,P.125. 

-Philippe  Cahier, op.cit.,PP.183-194. 
- B.sen , A diplomat s handbook of international law and practice, the hague 

1965,P.81-89. 
 (3)Clifton  E. Wilson, op.cit. P.125 

(4) Théorie a caractère représentatif. 
 الثورة قبيل وحتى الوقت ذلك الوسطى،منذ العصور إلى النظرية هذه جذور تعود      

 مبعوثو واألمراء،وآان الملوك بين شخصية عالقات ُتعد الدولية العالقات الفرنسية،آانت
 هجوم أو اعتداء أي فأن ثم لهم،ومن الشخصيين الممثلين يعدون واألمراء الملوك هؤالء
.)1(نفسه الملك على الهجوم أو االعتداء يلقب من يعد آان آرامتهم على  
 في تتجسد الدول آانت الذين واألمراء الملوك بين المساواة مبدأ هو السائد المبدأ وآان

 انطباقه عدم  ثم منو أخر ملك على ما تشريع ينطبق ان التصور من وليس شخصهم
 على سلطان ألحدهم يكون ان يجوز ال النظراء بأن القائل المبدأ على ممثله على



 القديمة اليونانية المدن لدى وطبقت العصور تلك في قبوال النظرية هذه لقيت)2(.اآلخر
 ان أوضحوا القضائية،و األحكام من وبعضا الفقه من جانب أيدها آما الهند وآذلك

 بالحصانات المضيفة الدول في يتمتع له الممثل الحاآم نفسه هو آأنه ُيعد الدبلوماسي
  )3(.األخير لهذا تمنح التي واالمتيازات

 قانون ان يقول والذي النظرية هذه رأس على"مونتيسكيو"الفرنسي الفقيه ويعد    
 طبيعة من المستفادة والحكمة,البعض لبعضهم سفراء األمراء يرسل أن اقتضى الشعوب
 وال لقضائه يخصها ان وال أليه يوفدون الذي السفراء هؤالء يتبع بان تسمح  لم األمور
.)4(عقبة أية عملهم سبل تعترض  
:النظرية هذه على التعليق  

:منها البعض هذه انتقادات عدة إلى النظرية هذه تعرضت لقد        
 آالحصانات فعًال بها العمل الجاري األوضاع من لكثير تفسيرًا النظرية هذه تقدم  لم-1

 صفة له ليست انه مع ثالثة دولة في وجدوده أثناء الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي
 العام، للصالح المضيفة الدولة تفرضها قد التي اإلجراءات لبعض وآخضوعه ، تمثيلية
 الدولة لقوانين العقارية أمالآه التجول،وآإخضاع حظر أو معينة أشياء استيراد آخطر
 للالستعما يستورده ما على  آية الكمر الرسوم أداء من إعفائه آاعتبار و فيها توجد التي

من الشخصي  
__________________________. 

(1)Philippe Cahier, op.cit.,P.184 
)2 964 ص السابق، المرجع ، السالم قانون الغنيمي، طلعت محمد.د)   

)3  الحقوق،جامعة دآتوراه،آلية الدبلوماسية،رسالة واالمتيازات والحصانات األمن المالح،سلطات فاوي. د) 
.18،ص1980القاهرة،  

(4)Montesquieu, l'esprit des lois,liv,26 chapitre 1,21,Cite Par Philippe Cahier, 
OP.Cit, P.188. 

124السابق،ص الدبلوماسي،المرجع هيف،القانون أبو صادق علي .د -  
) 1( .بالمثل المعاملة ويشترط فقط المجاملة قبيل  

 المبعوث رةأس تتمتع اجله من الذي السبب تفسر أن تستطيع ال النظرية هذه-2
  )2(.الدولة ممثلي قبيل من ليسوا أنهم من الرغم على الدبلوماسية بالحصانات الدبلوماسي

 واالمتيازات بالحصانات يتمتع إنما ما، دولة يمثل الذي الدبلوماسي المبعوث آان  إذا-3
 يادةالس من القدر بنفس يتمتع يستقبله من فأن سيادة ذات دولة يمثل ألنه نظرا الدبلوماسية

 المبعوث يستقبل من يجبر اجله من الذي السبب نعرف أن نستطيع ال هنا ومن
 األخر هو نظريا يتمتع انه حين في سيادته من جزء عن التنازل على الدبلوماسي
)3(.بالسيادة  
 للحصانات وحيدا قانونيا أساس تكون أن النظرية لهذه يمكن ال األسباب لهذه       

 نظرية ضمن إدماجها يمكن بل جانبا ترآها يعني ال هذا أن إال ية،الدبلوماس واالمتيازات
 الفقيه يقول المجال هذا وفي ، بعد فيما إليها نتعرض سوف والتي )4(الوظيفة مصلحة

Fauchille  استقالله بمعنى التمثيلية، الممثل صفة لها الدبلوماسية الحصانات ان 
)5(.وظيفته ممارسة في الضروري  

:)6(اإلقليمي االمتداد ظريةن:الثاني الفرع  
__________________ 



550السابق،ص إبراهيم،المرجع علي.د)1. (  
Philippe Cahier ,OP.Cit ,P.185.        )2( 

(3)Ibid.,P.185 
(4) )Ibid.,P.186. 

(5) Les immunités  diplomatiques ,ayant pour raison d'être le caractère 
représentatif des agents ,c'est-à-dire la nécessite de leur indépendance 

nécessaire a l'exercice de leur mission et d'éviter toute atteinte la dignité 
respective des nations.     

(Paul Fauchille, Traite de droit international public ,Tome  I , troisième 
partie, libraire  Arthur Rousseau, Paris,1926,p.59). 

 
       (6)Théorie  de l'exterritorialite  

- .123-122 السابق،ص الدبلوماسي،المرجع القانون هيف، أبو صادق علي. د انظر  
.964-963السابق،ص المرجع السالم، الغنيمي،قانون طلعت محمد. د انظر-  
.171-170السابق،ص والقنصلية،المرجع الدبلوماسية العالقات سرحان،قانون العزيز عبد. د انظر-  

 واالمتيازات الحصانات تبرير في قيلت التي لنظرياتا أهم من النظرية هذه تعد          
()18(عشر الثامن القرن وبداية عشر السابع القرن طوال سائدة وآانت الدبلوماسية، 1 (، 

 لشخص ممثال افتراضا يعد‘ الدبلوماسي المبعوث أن مؤداه افتراض على تقوم وهي
 لم آأنه إي لمضيفة،ا للدولة اإلقليمي السلطان نطاق خارج انه دولته،ويفترض رئيس
 يغادر
 امتداد حكم في هي مهمته فيها يباشر التي الدولة في إقامته وان قط، دولته إقليم 

 بأعمال فيه يقوم الذي الدبلوماسية البعثة مقر أن أدق موطنه،وبعبارة في إلقامته
(.يمثلها التي الدولة إلقليم آامتداد عدُي وظيفته 2( 

" جرسيوس "وآان ، والقضاء الفقهاء قبل من تأيدٌا ما وقت في النظرية هذه لقيت        
 ملكه يمثل افتراضا السفير أن ،بما الدولي للقانون  طبقا انه : يقول إذ لها الشارحين أول
 لديها نشاطه يمارس التي الدولة إقليم خارج آأنه ُيعد مماثل وبافتراض عمال أيضا فانه
 عليها توجد التي األجنبية الدولة لذلك الوطني انونالق بمراعاة أاللتزام عليه فليس ثم منو

(.سفارته 3 (  
يقول السياق نفس وفي       Oppenheim  نالمبعوثي أن تفترض الحقيقة أن 

(.المضيفة الدولة بإقليم مقيمين غير آانوا لو آما يعاملوا أن يجب    الدبلوماسيين 4( 
 الفقيه بينهم ومن النظرية هذه نع بشدة دافعوا الفقهاء من العديد أن نجد آما       

Genet "جيني  ") 5  الجرائم أن نجد النظرية هذه عليها تقوم التي المبادئ طبقنا وإذا)
 الدولة قانون ويحكمها أجنبي إقليم داخل واقعة عدُت السفارة داخل تتم التي واألفعال
( .الملجأ حق تدعم النظرية هذه أن نالحظ السفير،وآما يمثلها التي 6( 

 1951عام ميالنو محكمة منها ، النظرية هذه المحاآم من العديد طبقت        
  بايطاليا

_________________  
 (1) Mohamed Talaat Alghonaimi,op.cit.,P.7. 

) 2 .123-122السابق،ص الدبلوماسي،المرجع القانون هيف، أبو صادق علي. د)  
(3)H. Crotisus , Le droit de la guerre et de la paix, livre 2, chapitre XVIII, 

Amsterdam,1724,P.540. 
-Cite par Philippe Cahier ,op.cit.,P.186. 

(4)((They  were not within the territory of the receiving state))  



- المالح،سلطات فاوي. د:انظر  دآتوراه،المرجع رسالة الدبلوماسية، والحصانات  واالمتيازات األمن  
23لسابق،صا  

 دآتوراه،المرجع الدبلوماسية،رسالة والحصانات واالمتيازات األمن المالح،سلطات فاوي. د)5(
 .23السابق،ص
Philippe Cahier op.cit.,P.187.                       ) 6( 

مقيما دعُي وانما بايطاليا مقيما دعُي ال ايطاليا في اليوغوسالفي السفير بأن قضت التي  
 اال خطابه يوجه أنما االيطالي القضائي لالختصاص يخضع وال ألصليةا بدولته

( فقط االيطاليين 1  يمتد ال األلمانية المحاآم بأن ، بألمانيا برلين محكمة قضت آما )
( .لديها المعتمدة األجنبية البعثات رؤساء إلى اختصاصها 2( 

 ،ففي ألمانيا اخلد قانونيال ثراأل لها يكون التي تلك عدا الدبلوماسية البعثات
 فأن معينة، إلغراض أجنبيا إقليما البعثة دعُت بأنه محاآمها، إحدى حكمت 1922عام

 من المحلي المنتج حماية إلى الضريبة بإعادة له عالقة ال إقليمية الال افتراض
 )3(.األجنبية البضائع منافسة

 في و رفض الدولي العمل أن ،إال قليميةإ الال لنظرية السريع االنتشار من وبالرغم
 .بها األخذ عدة مناسبات

Micki Lonhinkopp يدعى روسي شخص ارتكب 1865 عام في       جريمة 
 بناًء المتهم بضبط الفرنسي لبوليسا وقام فرنسا، في الروسي السفير قتل في شروع
 ان اعتبار على المتهم تسليم الروسية الحكومة طلبت ولما السفير، طلب على

 روسية أراضي إقليمية الال لنظرية وفقا تعد والتي السفارة، بمقر حدثت الجريمة
 وأسست المتهم تسليم الفرنسية السلطات رفضت الروسي القضاء بها ويختص
 هذه داخل الجرائم ارتكاب لتشمل تمتد ال البعثات دور حصانة ان على رفضها
(الدور 4 (.  

 جولييه 12 في األمريكية المتحدة بالواليات آولومبيا استئناف محكمة رفضت آما  
 األشخاص وأن ، المرسلة الدولة إقليم من جزءا تعد ال األجنبية السفارة بأن 1963
 تمتعهم حالة في محاآمتهم يمكن بداخلها، المحلي القانون ضد جرائم يرتكبون الذين

 من وعةـــمجم اعتصام واقعة في صدر الحكم هذا وآان الدبلوماسية، بالحصانة
ةـالطلب  

_____________  
 .23سابق،ص مرجعالدبلوماسية، والحصانات واالمتيازات األمن مالح،سلطات فاوي. د)1(

 24نفسه،ص المرجع) 2(

) 3 George Wilson. V. Tuzman قصة المقام هذا في تساق التي التقليدية القضايا ومن)  قال وفيها 
:الدولي القانون أن القاضي  

"Deprives Support from the legal fiction that on ambassador is not an in 
habitant of the country to which he is accredited but the country of 

origin and who sovereign  he represents and within whose territory in 
contemplation of law, who always resides" 

 :عن نقال. 964 – 963 ص السابق، المرجع لسالم،ا قانون الغنيمي، طلعت محمد.د: انظر -
Annuaire du droit international, (1931 – 1938), cases 184, P.333. 



(4)Cecil Hurst, Diplomatic immunities, modern developments, B.Y.B.I.L, 
1929 ,P.147. 

 سلطات واسطةب عليهم القبض وتم واشنطن، في اإليرانية السفارة داخل اإليرانيين
)1(. البعثة رئيس من آتابي طلب على ناًءب المحلي البوليس  

النظرية بهذه األخذ المحاآم فيها رفضت التي المواقف لنا تتجلى  سبق مما      
)2(: النظرية على التعليق  

 آان والذي القومية الدولة نظام تبرير هو النظرية هذه ظهور أسباب بين من أن  
  النظرية هذه هجرت و آنذاك سائدا آان الذي السيادة لفكرة مطلقال المفهوم يدعمها
:منها أسباب لعدة  

exterritorialité آلمة أن – 1  فهي  ثم منو مختلفة، معاني له واسع مفهوم ذات 
  جانب إلى هنالك ألنه الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات لشرح آأساس تصلح ال

inviolabilité مثل آخر مصطلح الكلمة هذا  النظرية هذه عمالاست فأن  ثم منو 
)3(مقبولة غير نتائج إلى يؤدي  

 ناحية ومن العملية، الحاالت مع تتفق ال و الواقع تمثل ال ، النظرية هذه أن –2
  .إطالقا مقبولة غير نتائج إلى بنا تؤدي قد أخرى

 الدولة في البوليس لوائح احترام الدبلوماسي المبعوث على انه يقتضي الواقع أن 
 تملك إذا وانه عليها، يحصل فعلية خدمات لقاء محلية رسوم أداء عليه المضيفة،وان

 وهذا الدولة، تلك لقوانين العقارات تلك بشأن خضع المضيفة الدولة لدى عقارات
 دولته إلقليم امتدادا المبعوث إقامة أو البعثة مقر اعتبار أو القول مع يستقيم ال الكالم
 مقر اعتبار على تترتب التي النتائج بين ومن وطنه، في إلقامته داامتدا       أو

 المقر داخل جريمة وقعت إذا انه فيها توجد التي الدولة إقليم عن أجنبيا مكانا البعثة
 المتهم، جنسية آانت أيا البعثة صاحبة الدولة وقضاء لقوانين دائما إخضاعها وجب
 خارجها، معينة جريمة ارتكاب بعد البعثة دار إلى مجرم لجأ إذا أنه ذلك إلى إضافة
  المحلية السلطات فان

  ____________________ 
(1)I.L.R, 1967,Vol.34, PP148 – 150. 

:النظرية هذه بنقد يتعلق فيما انظر)2 (  
- Henry Noel, Une critique de la fiction de l'exterritorialité des diplomates, J.D.I., 

1927. PP 283 – 287. 
- Cite par Philippe Cahier, op.cit, P.188. 

(3)Clifton E Wilson, op.cit,. P.12.  
 ألنه المجرمين بتسليم الخاصة اإلجراءات اتخاذ بعد إال عليه  القبض تستطيع لن 
 الدولة سيادة مع تتعارض النتائج هذه وطبعا أجنيي إقليم إلى فر قد آان لو آما دعُي

)1(. ذلك خالف على العمل جرى حيث تقبلها أن للدول يمكن ال و اإلقليم صاحبة  
 الحصانات في التوسع و المبالغة إلى يؤدي قد النظرية بهذه األخذ إن –3

)2( .الدبلوماسية واالمتيازات  



 أو الصورة إلى يحتاج ال الدولي والقانون االفتراض على النظرية هذه تقوم – 4
 اإلقليمية عدم ان Fauchille  الفقيه قولي هذا وفي قواعده، لتفسير االفتراض

 )3(.وخطير وغامض ومبهم مقيد غير افتراض
 ثالثة في تتمثل والتي مقبولة غير نتائج إلى يؤدي أن ذلك شأن من الن غامض فهو

 :هي فروض
 أنها لو آما اعتبارها لنا يمكن هل السفارة، داخل تقع التي للجريمة بالنسبة :أوال

  المستقبلة؟ دولةال إقليم خارج وقعت
 إجراءات إتباع يشترط هل الدبلوماسي الملجأ حالة في الالجئ والمجرم :ثانيا

 لتسليمه؟ بالنسبة التسليم
 )4(السفارة؟ داخل المدنية القوانين ممارسة لألجنبي يحق هل :ثالثا

 البعثة دار في يولد الذي الطفل أن اعتبار إلى يؤدي النظرية هذه منطق تطبيق إن-5
 منها الخروج أو السفارة لدخول انه آما أجنبية رض على ولد أجنبي ولد  انه على
 ًاأمر دهعُت ما وهو)5(منه، والخروج الدولة إقليم دخول في إجراءات إتباع من البد

  .مقبول غير
 افتراض اإلقليمية عدم أن في Fauchille الفقيه مع Philippe Cahierالفقيه ويتفق
 معهد أن إال ، النظرية لهذه وجهت التي االنتقادات ومع.)6(.وخطير ،ملفق مقيد غير

 حصانات لتبرير النظرية هذه اعتمد 1896عام آمبريدج دورة في الدولي القانون
____________________ 

  123 السابق،ص المرجع الدبلوماسي، القانون  هيف، أبو صادق علي.د)1(
171السابق،ص والقنصلية،المرجع وماسيةالدبل العالقات سرحان،قانون العزيز عبد. د)2(  

(3)"Gette  fiction est inutile, vague, fauss et dangereuse" Paul Fauchille 
,op.cit.,p.64. 

(4)Paul Fauchille , op.cit.,p.64. 
)5 .964 ،ص السابق المرجع ، السالم قانون الغنيمي، طلعت محمد. د)  

 ( 6)Philippe Cahier, op.cit.,p.188.   
 تبنى 1929 عام نيويورك دورة في انه ،غير الدبلوماسيين المبعوثين وامتيازات

 )1(.أخر معيار

(التاريخية القيمة سوى النظرية لهذه يبق لم انه ،المجال هذا في قوله يمكن وما    2 ( 
 وهي تقدما أآثر أخرى نظرية اجل من النظرية هذه عن االبتعاد من البد وآان

.تياآل الفرع في نتناولها سوف التي الوظيفة مقتضيات نظريات  
(الوظيفة مقتضيات نظرية:الثالث الفرع 3 (:  

 ثالثة نظرية نشوء إلى السابقة النظريات إلى وجهت التي الالذعة االنتقادات أدت   
 هذه مضمون ان الوظيفة، مصلحة نظرية أو الوظيفة مقتضيات  بنظرية تعرف
 تجد الدبلوماسيين للمبعوثين المقررة دبلوماسيةال الحصانات ان لنا يبين النظرية



 عن بعيدا الهدوء من جو في بواجباتهم للقيام باالستقالل التمتع ضرورة في تبريرها
(المضيف البلد في المحلية السلطة قبل من تدخالت أو مضايقات أي 4 (    .  

 من اتواالمتياز الحصانات لتبرير اسلم الفقهاء أغلبية حسبب النظرية هذه وتعد
(أخرى ناحية من ومؤداها مداها ولتحديد ناحية، 5  مع واتفاقا تماشيا أآثر تعد إذ)

(.القانونية النظم أساس في الحديثة االتجاهات 6( 
___________________ 

(1)Annuaire de l'institut de droit international 1895-1896,p.240. 
"Dans son rapport, Y. lehr affirmait que l'agent diplomatique est répute 

n'avoir pas quitte le territoire de son propre pays". cite par: 
 Philippe Cahier ,op,cit.,p.188 

   )2 .القضائية األحكام بعض في أثار النظرية لهذه الزلت)  
 طرد دعوى بنظر تختص ال االيطالية المحاآم بان االيطالية المحاآم احد حكمت 1974 عام ففي
 غير أنها المحكمة وقالت ، بها آاتبا يعمل آان حيث رومانيا سفارة ضد ايطالي مواطن رفعها تعسفي

 أعمال في وليس خاص آعامل بالسفارة يعمل آان انه الدعوى صاحب يثبت لم ما بالدعوى مختصة
  .دبلوماسية

 .28السابق،ص المرجعالدبلوماسية، والحصانات واالمتيازات األمن مالح،سلطات فاوي:راجع-
(3)Nécessite de la fonction.  

)       4 .125-124ص  سابق، الدبلوماسي،مرجع القانون هيف، أبو صادق علي. د)  
 965 سابق،ص السالم،مرجع قانون الغنيمي، طلعت محمد. د-     

 .125سابق،ص الدبلوماسي،مرجع القانون هيف، أبو صادق علي. د) 5 (
 .26سابق،ص الدبلوماسية،مرجع والحصانات واالمتيازات األمن لطاتالمالح،س فاوي. د-

 . 17سابق،ص الدبلوماسية،مرجع العالقات ،قانون سرحان العزيز عبد.د)6 (

Montell Ogdon النظرية هذه مؤيدي  ومن :يقول الذي   
 المبعوث ضد الدولة تتخذه معين إجراء آان أذا ما نعرف أن األمر يقتضي عندما  

 هذا يقرها التي بالحصانة يخل انه حيث ، الدولي للقانون مخالفا لديها المعتمد
 التي الطمأنينة يمس اإلجراء هذا آان أذا عما نبحث أن يجب ،ألمثاله القانون
 ياــدبلوماس ممثال بوصفه ميةــــــالرس تهــــوظيف  الـــــأعم ألداء المبعوث يحتاجها

)1(.الشأن هذا في أحكامه سوأسا القانون رـــــجوه إذن يـــــه  
يقول السياق هذا وفي    Cecil Hurst  أداء لحسن ضروريا ليس المؤآد من"

 الدولة في التجارة يمارس أن أو لعقارات مالكا يكون أن لمهمته الدبلوماسي المبعوث
)2(. لديها المعتمدة  

 لدبلوماسيةا العالقات قواعد لتجميع بذلت التي الحديثة المجهودات آل أن ونجد     
 ان "1924 فيينا دورة الدولي القانون أعمال تقرير ورد  إذالنظرية، هذه اعتمدت قد

)3(".الوظيفية المصلحة في يكمن الدبلوماسية الحصانات أساس  
 الممثلين أن " 1929عام بنيويورك دولته في المعهد نفس تقرير تتضمن آما     

 في محددة عديدة حصانات في لحقا وظائفهم مصلحة اجل من لهم  الدبلوماسيين
 حيث الحديثة القوانين مشروعات في النظرية هذه طبقت وآما. )4(الحاضر الوقت
.)6(هارفارد بجامعة خبراء وأيدها .)5(األمم عصبة عهد تبناها  

__________________ 



 (1)Montel Ogdon, juridical bases of diplomatic immunity ,John 
Byrne,1936,p.176.  

 (2)Assurément, il n'est pas nécessaire a la bonne exécution de sa 
mission qu'un agent diplomatique soit propriétaire d' immeubles ou qu'il 

fasse le commerce dans le pays ou il est accrédite. 
-Cecil Hurst,op.cit.,p.150. 

(3)Annuaire de l institut de droit international,1924 P.17. 
(4)Ibid, 1929, Vol. 11. P. 307. 

(5)Clifton E. Wilson ,op.cit.,P. 18. 
(6)Harvard law school. Research in international law, part I,(diplomatic 

privileges and immunities), published as supplement to the A.J.I.L,P. 26. 
Cite par: 

-Philippe Cahier. Op.cit., P. 191 
 الدول أن "فيه ورد 1961لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية أن ونجد 

 ســــلي ورةــالمذآ اتـانـوالحص اــالمزاي ان قدـــتعت اقيةـــاالتف هذه في األطراف
هاـــمن رضـالغ  

 بمهامها للقيام للدول ممثلة بوصفها الدبلوماسية البعثات تمكين وإنما األفراد تمييز
)1(".مجد وجه على  

 األمر والعملي النظري الصعيد على واسعا تأييدا لقيت النظرية هذه أن ونجد    
 هذه نجاح إلى أدت التي بابــــــــاألس ماهي: اآلتي التساؤل لطرح سيدفعنا لذيا

؟ النظرية  
 العوامل إلى تعود 1945 سنة منذ النظرية هذه نجاح إلى أدت التي األسباب أن     
  :يةاآلت
 مثال قبل، من عليه آانت عما التاريخ هذا منذ الدبلوماسية البعثات حجم ازدياد – 1
 في مرات عدة تضاعف بالخارج المتحدة الواليات بسفارات العاملين عدد أن نجد
 العالم أنحاء الظاهر هذه عمت و الستينات منتصف إلى 1924 بين الممتدة لمدةا

)2(. بسرعة تزداد أخذت التي الدبلوماسيين المبعوثين قوائم على ذلك كسأنع مما  
 العسكريون منهم الدبلوماسيين غير الموظفين عدد في العادية غير الزيادة – 2

 بالمعنى دبلوماسية ليست الوظائف هذه ان رغم اإلعالم، وخبراء واالقتصاديون
 إلى بالنظر الدبلوماسية المتيازاتوا بالحصانات يتمتعون بها القائمون ولكن الدقيق،

 الممكن من يكن ولم الدبلوماسية، الوظيفة من جزءا تعتبر بها يقومون التي المهام ان
 ال فإنهم قليميةإ الال نظرية أو الشخصي التمثيل يةلنظر وفقا الحصانات هذه منحهم

)3(. دبلوماسيون موظفون ندوعُي  
)4(.الثالثة بالدولة مرورهم عند بلوماسيينللد الحصانات منح تبرر النظرية هذه – 3  
 الثانية العالمية الحرب بعد خاصة و الدولية المنظمات عدد في السريعة الزيادة – 4

 ليسوا هم وأعضاء موظفون بها يعمل التي المتحدة األمم منظمة رأسها وعلى
 ئفهموظا يؤدوا لكي بالحصانات يتمتعون ولكن الدقيق ىبالمعن دبلوماسيين موظفين

  بحرية،وهذه
______________________ 

.27 ص سابق، مرجع الدبلوماسية، والحصانات تيازاتواالم األمن سلطات مالح، فاوي . د انظر )1 (  
(2)Clifton. Wilson, op.cit., P. 21. 



(3)Ibid. P. 21. 
 

 (4)Mohamed Talaat  Alghounaimi, op.cit., P. 35. 
 هذه أســـاس يكون أن يمكن وال تمثيلي أو ميإقلي وضع لها ليس المنظمات

اناتــالحص  
)1(.بها يقومون التي األعمال طبيعة إلى بالنظر إال  

 القانون في تطور قد جديدا مفهوما أن الكتاب احد المجال هذا في ويقول          
 للمنظمات الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات يمنح ذلك الدولية والمنظمات الدولي

)2(. الوظيفة مقتضيات إلى استنادا وموظفيها دوليةال  
 هذا نتائج بين من وآان آتلتين، إلى الثانية العالمية الحرب بعد العالم انقسام – 5

 معروفة تكن لم الدولية العالقات في الدبلوماسي التمثيل من أنماط ظهور االنقسام
 بالحصــانــات يتــمتعون ال الموظفين ءهؤال فان التقليدية للنظرية وطبقا قبل من

)3( الحصانات هذه تمنحهم الوظيفة ياتمقتض نظرية ولكن الدبلوماسية واالمتيازات  
:النظرية على التعليق  
 الدبلوماسية واالمتيازات للحصانات آأساس واسعا تأييدا النظرية هذه لقيت        
 المبعوث أسرة عتمت أسباب أوضحت آما قانونية، حيلة إلى تستند ال بأنها وتميزت

 بحرية بعمله القيام يستطيع ال الدبلوماسي المبعوث ألن الحصانات، بهذه الدبلوماسي
 الحصانات نم الحد نحو اتجهت أنها إضافة العنف، إلجراءات أسرته تعرضت إذا

)4(.الدبلوماسية الوظيفة مباشرة مع يتعارض ال الذي بالعذر والمزايا  
: عليها المالحظات بعض اءإبد من بد ال ذلك رغم انه إال  
 هذه تمنح أن يجب مدى أي إلى تحدد لم إنها إي بالغموض النظرية هذه تتسم-1 

Ogdon يرى المعنى هذا وفي .الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات  معيار أن 
 ونــالقان يتبعه أن بــيج الذي المعيار هو الدبلوماسية للوظيفة المالئمة الحماية

  يــف
________ ________  

(1)Clifton E. Wilson, op.cit., P21. 
(2)Edwin H. Feddar, functional bases of international privileges and 

immunities, a new concept in international law and 
organization(American university law review. IX, January 1960, P. 60. 

-Cite par Clifton E. Wilson, P. 21. 
(3)Mohamed Talaat  Alghounaimi, op.cit., P. 34  

(4)Ibid. P. 34. 
 

)1(. الدبلوماسية ازاتـــواالمتي اتـــانـــالحص امتداد دـــتحدي  
 المبعوثين تمتع سبب هو ما فيه لنا ينتب تفسيرا النظرية هذه لنا تعط لم – 2

 الكبرى الدول ممثلي مسؤوليات و وظائف أن مع متساوية بحصانات نالدبلوماسيي
.؟ الصغرى الدول ممثلي مسؤوليات تعظم و تكبر  
 الدبلوماسيين الممثلين جميع أن في يكمن بالطبع السؤال هذا عن اإلجابة نإ      

.متساوية وحقوق بمعاملة يتمتعوا أن يجب األجانب  



 ما مع يتفق الحرية من بقدر يتمتع أن يجب الدبلوماسية أن النظرية هذا ترى – 3
 حقيقة بالمقابل هناك انه إال تجاهلها لنا يمكن ال حقيقة هذه و مهامه لمباشرة الزم هو

 ثم منو االعتبار عين في يوضع أن يجب المستقبلة الدولة امن ان هي و أخرى
 الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات الدبلوماسي المبعوث تمتع ان القول لنا يمكن

 القومي األمن مقتضيات يحترم أن وهي بالمقابلة رهن هو وظيفته لمتطلبات استجابة
.لديها المعتمد للدولة  
 عين في يضع النظرية لهذه الموضوعي و الصحيح اإلطار فان ثم ومن     

)2(. المضيفة للدولة القومي األمن احترام مبدأ االعتبار  

:الثانوية النظريات بعض: الرابع الفرع  
 الحصانة بشان قيل الذي الفلسفي للتبرير السابقة المطالب في تعرضنا أن بعد        

 التكميلية أو الثانوية النظريات أهم المطلب هذا في نتناول نأ نحاول الدبلوماسية،
.المطلب هذا من خاصا فرعا منها لكل خصصنا إذ الحصانة، بشان قيلت التي  

:)Cecil Hurst )3 هيرست سيسل نظرية: أوال  
 بها يتمتع التي) واالمتيازات (الحصانات أن في يتمثل النظرية هذه مضمون أن     

 عدم شرط مع الدبلوماسيين هؤالء تستقبل الدولة أن أساسها وماسيونالدبل المبعوثون
 ينـــص الذي الدولـــي القانــون في لعـاما دأـالمب من آاستثناء لقضائها خضوعهم

  لىـــع
 

___________________ 
(1)Montel Ogden, juridical bases of diplomatic immunities, op.cit., P. 

175. 
966 ص السابق، المرجع السالم، قانون الغنيمي، لعتط محمد. د)2(  

 ص سابق، مرجع ، الدبلوماسية  والحصانات االمتيازات و األمن سلطات مالح، فاوي. د آذلك راجع -
33. 

(3)Cecil Hurst, op.cit., PP. 142 – 145. 
)1( لقضائها الدولة إقليم في الموجودة واألشياء أألشخاص آل خضوع  

Cecil Hurst ويضيف       من منأم وفي واليتها عن خارجون إنهم قوله)2( 
 قوانينها احترام هو عليهم الواقع الواحد االلتزام أن ذلك على ويترتب قوانينها،
 للقانون يخضع ال رأيه في الدبلوماسي المبعوث فأن وهكذا لها، الخضوع وليس
 تضع التي  التشريعية السلطة اختصاص يشملهم ممن ليس ألنه لديها المعتمد
)3(.القوانين  

 ال تساير ال نظرية ،ألنها الفقهاء قبل من شديد نقد محل لنظريةا هذه آانت وقد    
Philippe Cahier ويقول الحقيقة، عن بعيدة فهي الواقع وال المنطق  معرض في 

 المنطق تنكر ،فهي الحقيقة مع تتفق وال المنطق تنكر إنها النظرية هذه على تعليقه
 ،ومن للحصانات حاجة به تكن فلم للقانون يخضع ال الدبلوماسي انآ لو ألنه

 تطبيقها رفض عند القوانين خالفةم بتهمة المحاآم أمام يحاآم لن انه البديهي
 الن التلفيق على تحتوي فكرة وهي فائدة، بدون عندئذ الحصانة فكرة وتصبح،

 اثر من وليس ية،المحل أو الداخلية للقوانين يخضع معروف هو آما الدبلوماسي



 أن ويمكن سريانه للقانون يعود فانه الحصانة رفعت العقوبة،فإذا منع إال الحصانة
 ال الدبلوماسي آان لو هذا ليحدث آان وما المحلية المحاآم أمام الدبلوماسي يحاآم
 ذهــــه،و روعــالمش غير عمله فيه ارتكب الذي الوقت في المحلي للقانون يخضع
 ورةــص  يــطـــــتع ألنها  ورتهاــخط في ميةـاإلقلي عدم نظرية بهــــتش النظرية
)4(.قانون ألي يخضع ال بأنه الدبلوماسي الممثل  

Philippe Cahier رأي مع جانب من نتفق جانبنا ومن     ال النظرية هذه أن 
 غير ونتائج حلول إلى تؤدي أنها فضال العملي الواقع مع تتفق وال الواقع تمثل

مقبولة ،من حيث الواقع ،فمن المتفق عليه انه يتعين على المبعوث الدبلوماسي التزام 
لوائح البوليس في الدولة المبعوث لديها وان عليه أداء رسوم محلية معينة تمثل  

خدمات فعلية يحصل عليها وانه إذا مارس لحسابه الخاص عمليات تجارية خضعت 
هذه العمليات للقوانين المحلية ،فهل يستقيم آل هذا مع القول بان المبعوث 

لقوانينها؟ بالخضوع يلتزم وال لديها المبعوث الدولة والية خارج الدبلوماسي  
 __________________ 

 (1)Ibid.,P.143. 
 (2)"Ils sont hors de sa juridiction ,ils sont a l'abri des lois "Cecil Hurst 

,op.cit.,p.142. 
(3)Ibid.,p.143. 

.35ص سابق، مرجع الدبلوماسية، والحصانات واالمتيازات األمن سلطات ، مالح فاوي. د)4(  
 

 المبعوث فان الجنائية المسائل في انه النظرية هذه في نؤيده الذي الجانب ان اال
 اإلقليمي للقضاء يخضع ال فأنه مخالفة أو معينة جريمة يرتكب عندما الدبلوماسي

 اتخاذ حتى يجوز ال انه إذ ذلك من ابعد إلى تمتد نةالحصا بل لديها المعتمدة للدولة
.  ضده التحقيق  إجراءات بعض  

 مقر داخل جريمة وقعت إذا انه النظرية هذه إليها تؤدي التي النتائج حيث ومن    
 للقوانين خضوعها لعدم ةالمستقبل الدولة لقوانين تخضع ال فأنها لدبلوماسية البعثة

حسببو المحلية Cecil Hurst لديها المعتمدة الدولة سيادة من انتقاصا يمثل ال فانه 
. 
 جانب توضيح في ساهمت أنها إال النظرية  هذه منطقية عدم رغم انه نجد وهكذا    

.التجارية بالمسائل منها المتعلقة خاصة الحصانة هذه من  
)1(التمثيل حق نظرية:ثانيا  La doctrine du adroit  de legation  

 الدبلوماسية الحصانات وان طبيعيا حقا دعُي التمثيل دار حق أن النظرية هذه دعُت    
ويؤآد الحق، هذا ثمرة إال هي ما Gentili   عالمي ثابت الهي حق السفارة حق إن 

   )2(.البربرية الشعوب وأقرته به اعترفت التطبيق،
Philippe Cahier وينتقد   وقالحق إلى للعودة أهمية ال فيقول النظرية هذه  

  )3(.المعاصرون والدوليون الفقهاء رفضها التي الطبيعية
   La doctrine de l'accord Tacile  الضمني االتفاق نظرية:ثالثا

Duc D'Aiguillon إلى يعود النظرية هذه مضمون إن         خارجية وزير  
 الدبلوماسية الهيئات احتجاج على ردا له مذآرة في 1772عشر الخامس لويس
. األخير هذا من ذاتي إلحاح على بناء أجنبي لدبلوماسي مرور تأشيرة منح لرفضه  



___________ 
 (1)Philippe Cahier. Op.cit., P. 189-190. 

(2) "'Évertue de la divine providence, immuable d'application 
universelle, ,est admis et reconnu mémé par les peuples Barbares". 

.36 السابق،ص الدبلوماسية،المرجع والحصانات واالمتيازات األمن سلطات مالح، فاوي. د  انظر-  
(3)"II N'apparait  point  nécessaire de recourir a un droit  naturel que les 

internationalistes contemporains rejettent".                           
- Philippe Cahier. Op.cit., P.120.                           

 اآلخرين والوزراء السفراء حصانة ان  Duc D'Aiguillon الفقيه حسببو       
:مبدأين على تستند  

.ونقصانا زيادة اتشارآه التي التمثيلية الطبيعة على االعتماد-1  
 إلى باإلضافة األجنبي بالوزير االعتراف من تنشأ التي الضمنية لالتفاقية طبقا-2

)1(.الدولي والقانون العرف يمنحها التي الحقوق  
وبتعليق     Philippe Cahier  هذه مثل أن في يتمثل آان النظرية هذه على 

 مبرر عن يبحث آان لذيا  Duc D'Aiguillon إال يطبقها ولم يؤيدها لم النظرية
 ما يوجد ال الدبلوماسية العالقات يخص ما ففي  .الدبلوماسية الحصانات لمخالفة
 الشخص إلى يشير دبلوماسية عالقات خلق إلى يؤدي الذي الضمني باالتفاق يسمى

 بواسطة الدول على فرض ذلك آل ،الن له تمنح التي المزايا ونظام المبعوث
برأي التسليم إما القانونية القواعد  Duc D'Aiguillon  الممثل أن معناه 

 تستطيع التي لديها المبعوث الدولة حكومة رحمة تحت يكون سوف الدبلوماسي
 طبقا الدبلوماسي المبعوث ومحاآمة مبرر إي تحت الضمنية االتفاقية إلغاء بسهولة

represailles تأديبية إلجراءات  منح ترفض نأ أيضا للدول يمكن وآما 
 هذه فان األسباب لهذه)2(.عقال هـقبول يمكن ماال وهو الدبلوماسي للمثل اناتالحص
. احد بها يعترف ولم النجاح لها يكتب لم النظرية  
:1961 لعام فيينا اتفاقية موقف:الخامس الفرع  

 وثيقة أهم تعد 1961لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية أن المؤآد من        
 الكشف فأن العالقات،لذا هذه تحكم التي القواعد جميع ضمت نهاآو معاصرة دولية
.مهم أمر االتفاقية هذه في واالمتيازات للحصانات الفلسفي التبرير عن  

 تكون ان معيةللج المقدم تقريرها في الدولي نونالقا لجنة اقترحت 1959 سنة في 
 الدولية االتفاقية ليهإ تستند أن يمكن الذي األساس هي الدبلوماسية الوظيفة مقتضيات

المزمع إبرامها لتقرير الحد األدنى من المزايا والحصانات التي يجب ان يتمتع بها 
)3(.وظائفهم مهام يؤدون إذ الدبلوماسيين المبعوثون  

_____________ 
 (1)-Annuaire de la commission du droit international,1959,vol.II,P.161. 

.37ص سابق لمرجع الدبلوماسية، والحصانات واالمتيازات األمن مالح،سلطات فاوي.د)2(  
-- Philippe Cahier. Op.cit., P.190. 

.125ص ,سابق مرجع الدبلوماسي، هيف،القانون أبو صادق علي.د)3(  
 تأثر قد اللجنة رد أن إلى 1958 عام اللجنة لمشروع المرافق التعليق  أشار ولقد

 غموض بسبب حسمها من تتمكن لم التي  اآلالمش عند الوظيفة مصلحة بنظرية



 التمثيلية الصفة نظرية تهمل لم أنها آما العمل، في عليه جرى مما المستفادة الحلول
)1(.ذاتها الدبلوماسية البعثة لرئيس  

 " أن على نصت  1961 عام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية مقدمة أن آما   
 البعثات تمكين وإنما أفراد تمييز منها الغرض ليس المذآورة والحصانات المزايا

".مجد وجه على بمهامها للقيام لدولل ممثلة بوصفها الدبلوماسية  
 ونظرية ، الوظيفة مصلحة بنظرية األخذ إلى اتجهت االتفاقية أن القول ومجمل    

 اتواالمتياز الحصانات في التوسع نحو االتفاقية ميل نالحظ التمثيلية،آما الصفـــــة
 بالحصانات اإلداريين الموظفين تمتع على منها 37 المادة تنص إذ الدبلوماسية
 بالنسبة تعد خاصة أهمية ذات أعماال يتولون باعتبارهم الدبلوماسية واالمتيازات

 الدبلوماسي الطاقم أفراد بعض بها يقوم التي لألعمال بالمقارنة أهمية أآثر للبعثة
 البعثة مقر لحصانـــــة المطلقة الصفة على االتفاقية من 22 المادة ونصت

 ما ،وهو سيادة ذات دول تمثل الدبلوماسية البعثات أن على يدل الدبلوماسية،وهذا
.)2(المعتمدة الدول جانب من احترامه يجب  

 بنظريتي األخذ على 1961لسنة فيينا اتفاقية في الغالب  الرأي واستقر       
 تشملها التي الدبلوماسية  بين فمن أذا ،)3(التمثيلية الصفة ونظرية الوظيفة مقتضيات
 الدولة في الموفدة الدولة تمثيل وظيفة هي الدبلوماسية والحصانات االمتيازات
)4(المضيفة  
  الدولية العدل محكمة موقف: السادس الفرع

 الرهائن قضية في الموضوع هذا في رأي الدولية العدل لمحكمة آان         
 الدولية العدل محكمة أشارت حيث 1981 سنة طهران في المحتجزين  األمريكيين

:وقالت التمثيلية الصفة نظرية إلى وآذلك الوظيفة مصلحة نظرية إلى  
________________________ 

 (1)I.L.C, yearbook, Vol.2,1957,132. 

) 1961فيينالسنة اتفاقية من 22و 37 المادة نص راجع) 2  

 الخاصة فيينا اتفاقية ،أما 1969 لعام المتحدة لألمم العامة الجمعية ثبتتها التي خاصةال البعثات اتفاقية) 3(
 دون الوظيفة ضرورات نظرية فقط آرست ،فقد1957 لعام الدولية المنظمات مع عالقاتها في الدول بتمثيل

 التمثيلية الصفة نظرية
‐C.I.J'ordonnance du 15 décembre 1979,p.19. 

 1961لعام فيينا اتفاقية من) 2(و)1(دةالما نص راجع)4(

 ومطلب ضرورة من أهم آضرورة هنا ليست الدول بين العالقات إدارة في"
 دين آل من األمم فان التاريخ وعبر والسفارات، بالدبلوماسيين الخاصة الحصانة
 المفروضة وااللتزامات الموضوع هذا في المتبادلة االلتزامات احترمت قد وثقافة

 ."األمن ضمان هدفها هنا
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الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية للحصانة النظرية المبادئ  
 
 
 

 الجزائية القضائية للحصانة القانونية الطبيعة:األول الفصل  •
 ونطاقها الجزائية القضائية الحصانة حدود: الثاني الفصل •

 

 
 

  :الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية للحصانة النظرية المبادئ 
 بين التالزم قاعدة الجزائي،بوجود القضائي االختصاص قواعد تتميز     

 القضائي االختصاص ثبوت يرتب الذي األمور في والقانوني القضائي االختصاص
 النظر بصرف إقليمها في المرتكبة الجرائم جميع ضد القانوني بالنفاذ مقرونا للدولة
.)2(أجنبيا أو وطنيا يكون أن يستوي ،إذ)1(نيالجا شخصية عن  

 المبعوث بها يتمتع التي القضائية الحصانة مظاهر إن اشرنا أن سبق وآما       
 إليها الموفد للدولة الجزائي القضائي لالختصاص الخضوع من إعفاءه هي الدبلوماسي



 المرتكبة الجريمة صفة آانت مهما لها يتعرض قد جزائية متابعة أية من أفالته يرتب بما
 .قبله من

 بوليسية أو ، قضائية سلطة أية قبل من الصور من صورة بآية إزعاجه يمكن ال إذ     
 الدولة في الحكم نظام  لقلب مؤامرة في اشترك ،أو جريمة ارتكاب على أقدم ولو حتى

 ألعمالا هذه مثل الدبلوماسي الممثل ارتكاب حالة ،ففي رئيسها على التأمر آو المضيفة،
 سواء إجراءات أية ضده تتخذ أن المضيفة للدولة يحق ال ، المشروعة غير اإلجرامية

 .  عقوبة أية إنزال حتى أو الجزائية المالحقة  أم المقاضاة أم التوقيف إجراءات ذلك في
 واحتراما ناحية، من طمأنينته على ومحافظة استقالله ضمان اجل من ذلك آل       

 ضد تتخذ أن المحلية للسلطات سمح لو انه إذ أخرى ناحية من لهايمث التي للدولة
 االشتباه أو ، احدهم من جريمة وقوع حالة في السابقة اإلجراءات الدبلوماسيين المبعوثين
 أن أمكنهم ولما لديها المعتمدين الحكومات رحمة تحت ألصبحوا لها، ارتكابه في
 تنتهك قد حكوماتهم أسرار فان ذلك إلى ةإضاف.بمهامهم القيام في باستقاللهم يحتفظوا

 القضاء أمام محاآمتهم مقرهم،وان في تقع أو إليهم تنسب التي الجرائم عن التحري بحجة
 عن الدفاع في ونشاطهم حماسهم من لالنتقام أو بهم للتشهير وسيلة تكون قد الجنائي

 .لديها المعتمدين الدولة حكومة تجاه دولهم مصالح
 في نتعرض فصلين على الباب هذا تقسيم الرسالة من الجزء هذا دراسةل ارتأينا ولقد

 للمبعوث الجزائية القضائية للحصانة القانونية الطبيعة حول الفقهي للجدل منه األول
 .الصدد هذا في الدولي القانون عليه استقر ما  إلى وصوال الدبلوماسي

______________________ 
 .283ص سابق ،مرجع الدبلوماسي للمبعوث الدبلوماسية صانةالح ، الفتالوي سهيل. د:انظر )1(

)2  ان الوطني للقاضي يكون ال حيث من  ، المدني القضائي االختصاص قواعد في مختلف األمر أن ونالحظ) 
 اإلسناد قواعد إلى الرجوع عليه بل ، أجنبي عنصر على مشتمال آان متى النزاع على مباشرة قانونه يطبق

 آخر لقانون تطبيقه أمكانية يعني ،مما التطبيق واجب القانون إلى إرشاده بوظيفة تقوم ،والتي نونهقا في الموجودة
.قانونه غير  

.2،ص تاريخ مصر،بدون ،القاهرة الجامعية الخاص،الدار القانون في ،دروس صادق علي هشام. د انظر-  
  آانت إذا وما ، الجزائية القضائية الحصانة حدود فيه فنتناول الثاني الفصل أما   

 إلى إضافة ، عليها ترد قيود ثمة أم استثناء أي عليها يرد ال بحيث اإلطالق تمام مطلقة
  .ألزماني و المكاني نطاقها إلى التطرق

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

األول الفصل  
الجزائية القضائية للحصانة القانونية الطبيعة  

 
  القضائية للحصانة القانونية ةالطبيع تحديد في الفقهية اآلراء:األول المبحث •

  الجزائية
الجزائية القضائية الحصانة طبيعة حول الفقهي الموقف:األول المطلب  
  الجزائية القضائية الحصانة مدى تحديد بشأن الفقهية اآلراء:الثاني المطلب
  الجنائية بالحصانة الدفع: الثالث المطلب
الجزائية القضائية انةالحص تجاه الدولي العمل موقف: الرابع المطلب  
 القضائية الحصانة من والوطنية  الدولية  التشريعات موقف :الثاني  المبحث •

  الدبلوماسي للمبعوث الجزائية
 الجزائية القضائية الحصانة من الدولية التشريعات موقف:األول المطلب
 الجزائية القضائية الحصانة من الداخلية التشريعات موقف: الثاني المطلب

 القومي األمن على ثرهاوأ
 الجزائية الحصانات من الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية موقف: الثالث المبحث •

 .اإلنسان حقوق على ذلك وأثر
 الجزائية الحصانات من الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية موقف:األول المطلب

 .اإلنسان وحقوق الجنائية الحصانة:الثاني المطلب
 

    



 
 
 
 

          " األول الفصل                            "  
 أهمها تكن لم أن الدبلوماسي، للمبعوث الممنوحة الحصانات إحدى الجزائية الحصانة دعُت    

 شخص لتشمل تمتد بل فحسب التقاضي ءاتإجرا على تنصب ال فيها الحماية ان ،ذلك
 غير إلى وتحقيق، وتفتيش وقبض حجز من األخرى، اإلجراءات حيال الدبلوماسي المبعوث

 الداخلية القوانين خرق إزاء العادة في اتخاذها يجري التي القانونية التعقيبات من ذلك
 وهي مبعوثها مةمحاآ تتولى التي هي الدبلوماسي المبعوث دولة الن وذلك ،)1(للدولة

 جريمة أو ضرر أو إساءة بفعل تنشأ قد التي األضرار ورفع األوضاع تصحيح عن ولةئالمس
 المضيفة الدولة لصالح القضائية حصانته عن تنازلها حالة ،باستثناء ممثلها قبل من مرتكبة
 .)2(القضائي الختصاصها الدبلوماسي المبعوث إخضاع سلطة الحالة هذه في لها يكون التي
 المهام سير حن تحقق أن الجزائية القضائية الحصانة شأن من أن إلى اإلشارة من والبد   

 بقدر الدبلوماسيين الممثلين تمتع ضرورة أسلفنا آما  بعيد حد إلى تتطلب والتي الدبلوماسية
 نتولى النطاق واسع فقهيا جدال  أثارت التي النقطة وهي ، واالستقالل الحرية من آبير

 .بعد يماف شرحه
 الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة لطبيعة تام تحديد من نتمكن وحتى     

 :     يةتاآل المباحث إلى الفصل هذا دراسة قسمنا
 القضائية للحصانة القانونية الطبيعة تحديد في الفقهية لآلراء  األول المبحث في نتعرض-

 .الجزائية
 الجزائية القضائية الحصانة من والوطنية الدولية يعاتالتشر موقف: الثاني المبحث-

 .الدبلوماسي للمبعوث
 ذلك واثر الجزائية الحصانة من الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية موقف:الثالث المبحث-

 .اإلنسان حقوق على
 الجزائية القضائية للحصانة و القانوني الطبيعة تحديد في الفقهية اآلراء: األول المبحث

 آانت الدبلوماسي للمبعوث الجزائية الحصانة أن موجزة بفكرة ولو اشرنا أن سبق
 حيث من وآذلك الحصانة، هذه مفهوم بتحديد منها تعلق ما ،سواء آبير فقهي جدل محل

.مطالب ثالثة إلى المبحث هذا دراسة تقسيم يستدعي الذي األمر ، تقييدها مأ إطالقها  
 القضائية الحصانة طبيعة بشأن الفقهي الموقف منه األول المطلب  في نتناول حيث

 أهي الحصانة هذه حدود بخصوص الفقهية لآلراء نتطرق الثاني المطلب الجزائية،وفي
.الحصانة بهذه الدفع بها يتم التي للكيفية فيه نتعرض الثالث المطلب أما مقيدة؟ أم مطلقة  

_____________ 
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 .169سابق،ص مرجع جابر، محمد حسن. د)2(

 

:الجزائية القضائية الحصانة طبيعة حول الفقهي الموقف:األول المطلب  
  إذالجزائية، القضائية الحصانة طبيعة بخصوص الفقهية اآلراء واختلقت تشعبت
 البعض ذهب فيما الجزائي القانون إقليمية على اقيد الحصانة هذه اعتبار إلى البعض ذهب
 إليها فينظر الثالث الرأي العقاب،وأما أو المسؤولية موانع من مانعا اعتبارها إلى األخر
 اآلراء هذه لتشعب ونظرا .جزائية قاعدة آل في يكمن سلبيا شرطا تمثل أنها أساس على
 خالل من حدة على رأي لكل التعرض من البد ، التبرير حيث من وتباينها بعضها في

:ةتياآل الفروع  
:القوانين إقليمية مبدأ من استثناء الجزائية القضائية الحصانة: األول الفرع  
 المرتكبة الجرائم جميع على الدولة قانون  تطبيق وجوه ، القوانين بإقليمية يقصد
.)1 (ياأجنب مأ وطنيا الجاني آان سواء البحري أو الجوي أو األرضي إقليمها على  
 أنها ،إذ القوانين إقليمية قاعدة من ،استثناء االتجاه هذا حسب الجزائية الحصانة دعوُت

 قانونها عليهم يسري فال ، القانوني االختصاص نطاق من الدبلوماسيين الممثلين تخرج
.إقليمها في يرتكبونها التي الجرائم جميع عن الجزائي  
 الوجود على الدبلوماسية بالصفة عينالمتمت طرف من المرتكبة الجرائم وتحوز
 الفئة هذه عن الصادرة األفعال أن الرأي هذا أصحاب يرى إذ القانوني، دون الواقعي
 فقط، الواقعية الناحية من موجودة تكون ، للدولة الجزائية للنصوص وفقا جرائم تعد والتي
 عن المشروعية عدم صفة انتفاء يعني مما ، ترتكب لم فكأنها القانونية الناحية من أما

.)2( أفعالهم  
 يقتضي مما سيادة، ذات دوال يمثلون الدبلوماسيين المبعوثين آون  في ذلك ويبررون

 بدوره وهذا السيادة، لهذه احتراما المضيفة الدولة في القضائية للوالية إخضاعهم عدم
)3( العالمي للسالم دعما يشكل  
نظرا وذلك الرأي، هذا قبول عدم على يالدول القانون شرائح اغلب لدى اتفاق ويسود  

________________ 
 ارض على المرتكبة الجرائم آافة على الجزائري القانون ،بتطبيق مثال الجزائري العقوبات قانون يقتضي) 1(

 ترتكب التي الجرائم آافة على العقوبات قانون يطبق :"انه على منه الثالث المادة نص ،إذ الجزائري التراب
.الجمهورية ضيأرا في  
.1991، التربوية،الجزائر لألشغال الوطني ،الديوان الجزائري العقوبات قانون ذلك في راجع-  
.288سابق،ص الدبلوماسي،مرجع للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل. د :انظر) 2(  
 الناحية إثارة أن يرى لدولي،الذيا القضائي االجتهاد و الفقه في السائد االعتقاد من مستمد التبرير هذا)3(

.فيها السادة اعتبارات يحرك أن شأنه من الجزائية  
 

 األشخاص طرف من المرتكبة الجرائم عن المشروعية عدم صفة ينفي ألنه
 بالقاعدة مخاطبين غير إنهم على إليهم فينظر الدبلوماسية، بالحصانة المتمتعين
 عدم صفة تضفي ،حتى هال الشخص خضوع ابتداء تفترض التي الجزائية

 إلى السابقة بالنظرية التسليم بنا ويؤدي.)1( بقواعدها المخلة أفعاله على المشروعية
:يةتاآل النتائج  



:)2(الجنائية للمساهمة بالنسبة: أوال  
 قضي فإذا األصلي، الفاعل إدانة ،إلى أساسا بالجريمة المساهم إدانة تستند    

 الدبلوماسي المبعوث آان ولما ،)3( الشريك براءة لكذ استلزم األصلي الفاعل ببراءة
 يمكن فكيف النظرية لهذه وفقا مشروعا ُعد الذي المخل، فعله عن أصال مدان غير

مجرما؟ معه المساهم اعتبار  
:)4(:الشرعي للدفاع بالنسبة: ثانيا  
 حق على يقع بأن مشروع، غير الفعل يكون أن الشرعي، الدفاع لتحقق يشترط    
 مباحا، الفعل آان إذا الحق هذا انتفاء إلى بدوره يؤدي وهذا الجنائي، القانون يهيحم
 أن وطالما .)5(بحق مساس فيه آان ولو حتى عدوانا يعد ال القانون يبيحه ما ألن
 فبديهي النظرية لهذه طبقا مباحا يعد الدبلوماسي يقترفه الذي المشروع غير الفعل
 موجه ألنه ضده الشرعي الدفاع استعمال عن زائيةالج المسؤولية تترتب ال أن إذن
.)6(القانون يبيحه ما  

:الفاعل دولة قانون لتطبيق بالنسبة: ثالثا  
 معاقبا الفعل يكون أن يقتضي للدولة، الجزائي القانون إقليمية مبدأ أن سابقا عرفنا
 جخار تقترف التي الجرائم تلك عن الدولة سلطان بدوره يزيح الذي األمر عليه،
.)7(رعاياها احد الفاعل آان ولو حتى اإلقليم، هذا حدود  

_______________ 
 ،1998 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان العقوبات، قانون في محاضرات قورة، عادل. د:انظر) 1(

 .60ص
 .127 ص سابق، مرجع قورة، عادل. د: انظر) 2(

 .25 ص ،1991 الجزائر، باتنة، عمار، قرفي مطبعة العقوبات، تقنين العايش، نواصر. د: انظر)3(
 فيستعمل العربي الفقه أما النفس عن الدفاع بمعنى" Self defense"مصطلح الغربي الفقه يستعمل) 4(
 فأن يكن ومهما" النفس عن الدفاع" مصطلح أحيانا ويستعمل"Legitime defense"الشرعي الدفاع مسمى

 ربيالغ الفكر عن منقولين المسميين من آال

 1992باتنة،الجزائر، قرفي عمار مطبعة ، 1الجزائري،ج العقوبات قانون سليمان،شرح بارش.د:انظر) 5(
.290ص  

.112نفسه،ص المرجع)6(  
290سابق،ص الدبلوماسي،مرجع للمبعوث الدبلوماسية الفتالوي،الحصانة حسين سهيل.د:انظر)7(  

 من دولته في الجزائية بةالعقو من الدبلوماسي المبعوث إفالت أن هنا ونشير     
 تقضي والتي الحصانة، هذه اجلها من قررت التي الغاية تفويت إلى يؤدي أن شأنه

 المستقبلة الدولة في وجوده أثناء شخصه واحترام الدبلوماسي المبعوث باستقالل
 تمتنع أن فيكفي  الجزائي للقانون الخضوع من المشرعة غير أفعاله تستبعد أن دون

 عن تزاح أن دون ضده والمحاآمة التحقيق إجراءات مباشرة عن قليميةاإل السلطات
.)1(دولته لقانون إخضاعه الممكن من يكون وبذلك المشروعية عدم صفة أفعاله  
  المستقبلة الدولة لقضاء اللجوء في الدبلوماسي المبعوث لحق بالنسبة: رابعا

 إقليمية قاعدة من استثناء اسيينمللدبلو الممنوحة الحصانة باعتبار التسليم يؤدي       
 القبول دولة لقضاء اللجوء من الدبلوماسي المبعوث حرمان إلى الجزائي القانون
 الدبلوماسي المبعوث يكون أن ،بمعنى ضده موجها المخل الفعل آان ولو حتى
 أالتفاقي و العرفي بشقيه الدولي القانون اقره ما مع ينسجم ال ما وهو.عليه مجنيا



 تعرض متى المستقبلة الدولة لمحاآم اللجوء حق الدبلوماسي المبعوث منحي  الذي
 ضد المرتكبة الجرائم ومعاقبة منع (اتفاقية أن نجد المثال، سبيل فعلى )2(اعتداء ألي

 الموجهة الجرائم أخضعت قد ) 1973لعام الدولية بالحماية المشمولين األشخاص
 الثالثة المادة في نصت إذ  المستقبلة، للدولة القضائي لالختصاص الدبلوماسيين ضد
 الضرورية اإلجراءات تتخذ أن المعاهدة، في طرف دولة آل على ينبغي انه على
 المادة في عليها المنصوص الجرائم يخص فيما القضائي اختصاصها إلقامة
  عدة في )3(الثانية

__________________  
.401،ص1970 ،بيروت،لبنان والتوزيع للنشر الشرقية رآةالجنائية،الش الصيفي،القاعدة الفتاح عبد.د) 1 (  
170 سابق،ص مرجع ، الدبلوماسي القانون هيف، أبو صادق علي. د)2(  
 الدولية بالحماية المشمولين األشخاص ضد المرتكبة الجرائم ومعاقبة منع اتفاقية من الثانية المادة نصت) 3(

:يلي ما على 1972لعام  
: الداخلي قانونها بموجب جريمة اآلتية األفعال من ألي ألعمدي االختراق تعتبر أن دولة آل على-1  
.القانونية بالحماية المشمول الشخص حرية أو شخص على اعتداء أي أو واالختطاف القتل-أ  
 الدولية بالحماية مشمول لشخص التنقل وسائل ،أو السكن محال أو ، الرسمية المقار على العنيف الهجوم-ب

. للخطر حريته أو شخصه تعرض نهشأ من يكون  
.االعتداءات هذه من أي بارتكاب التهديد-ج  
.االعتداءات هذه من أي  ارتكاب محاولة-د  
 طبيعتها االعتبار بعين تأخذ التي المناسبة بالعقوبات عليها معاقبا الجرائم هذه تجعل ان طرف دولة آل على-2

.الخطرة  
 أن في الدولي القانون بمقتضى األطراف الدول بالتزامات حال أيب المادة هذه من)1،2(الفقرتين تخل ال-3

  "الدولية بالحماية المشمول وآرامة وحرية شخص على األخرى االعتداءات لمنع المناسبة الوسائل تتخذ
 بالحماية مشمول شخص أي ضد جريمة ترتكب عندما ضمنها من والتي حاالت
)1(الدولة تلك عن بنيابة يمارسها وظائف بحكم الدولية  
 قد أنها إليها،آيف الموجة االنتقادات وتحليل للنظرية، عرضنا خالل من نستنتج
 جانب بها اخذ  والتي إقليمية الال أو اإلقليمي التواجد عدم بفكرة نسجها في تأثرت
 فيها آانت مدة في الدبلوماسية الحصانة فكرة بها وفسروا التقليدي الفقه من آبير
)2(السائدة الفكرة هي ، قليميةاإل القوانين سيادة  
 يكون ما أشبه بحت صوري ادعاء على قيامها إقليمية الال فكرة على يؤخذ وما    

 تقييد من المعاصرة النظريات به جاءت ما مع تتعارض أنها القانونية،آما بالحيلة
 يالت االستثناءات تبرير في أهميتها أفقدها الذي األمر ، للدولة اإلقليمي لالختصاص

.)3(مهجورة لذلك تبعا فأصبحت االختصاص، هذا على ترد  
:العقاب موانع من مانع الجزائية الحصانة: الثاني الفرع  

 في حقها جانب إلى العقاب في الدولة حق على العالم، في الدساتير مجمل تنص    
 أيا ، أفرادها سالمة على تقع التي االعتداءات رد من األخيرة لهذه التجريم،تمكينا

.)4(الجاني صفة آانت  
 من اإلعفاء إلى تؤدي فإنها توافرت متى قانونية أعذارا ثمة أن إلى اإلشارة وتجدر     

.العقاب بموانع عليها يطلق ما وهي الثالث بأرآانها الجريمة قيام رغم العقوبة،  
 في االسترسال على المجرمين تشجيع عدم هو ذلك وراء من المشرع هدف و   

  قبل الجرائم بعض عن الكشف في منه رغبة األعذار هذه يمنح قد آما ،)5(جرائمهم
_______________________ 
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.131 ص سابق، مرجع راتب، عائشة.د: انظر)2(  
.964 ص سابق، مرجع م،السال قانون الغنيمي، طلعت محمد.د: انظر)3(  
 األفعال من يعتبر ما بموجبها تحدد والتي الدولة، تمتلكها التي السلطة تلك التجريم في الدولة بحق يقصد) 4(

 قضائها أمام للمحاآمة وتقديمه وضبطه، المجرم، تتبع في الحق لها أن:العقاب في بحقها ويقصد جريمة
 من الصادر الحكم بموجب ضده المقرر الجزاء تنفيذ توليها عم جرم، من ارتكبه ما جزاء يلقى آي اإلقليمي
.محاآمها  

 الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائري، العقوبات قانون شرح منصور، إبراهيم إسحاق.د:ذلك في انظر
.102 ص ،1980الجزائر،  

 مصر، عربية،ال والدراسات البحوث معهد الجنائية، المسؤولية موانع التويجي، السالم عبد.د: انظر)5(
.54 ص ،1971  

 انةـالحص ارـاعتب إلى الرأي هذا أصحاب اتجه وقد. لخطورتها نظرا استفحالها   
.)1(العقاب موانع من مانعا الدبلوماسي، المبعوث اــهـــب عــمتــيت التي الجزائية  

 تحول والتي الشخصية، الدبلوماسي المبعوث صفة إلى ذلك تبرير في واتجه      
 قانونا، مجرما الفاعل آون ذلك يمنع ان غير من الجزائية، للعقوبة عهخضو دون
 المتمتع الدبلوماسي على تسري ال الجزائية القاعدة آانت إذا رأيه بحسب ألنه

 فيها الجزاء عنصر وإنما عليه، نافذة غير أنها يعني ال ذلك فأن الجزائية، بالحصانة
 مشروع غير الدبلوماسي لمبعوثا سلوك يبقى وعليه نافذا، يكون ال الذي هو

.)2(الجزائية القاعدة في التكليف عنصر لمخالفته  
 الموقوع يجنب أن الرأي بهذا األخذ شأن من أن االتجاه هذا أصحاب ويضيف    
 الحال وآذلك سابقا، إليها أشرنا التي الجنائية المساهمة أو االشتراك، مشكلة في

 فيرى الدبلوماسي المبعوث من الصادر نالعدوا ضد الشرعي الدفاع لحق بالنسبة
 يكفل بدوره هذا فأن قانونا، مشروعة غير األفعال آون أن الجنائية، المساهمة في
 لما األصلي، الفاعل يتبع فالشريك أسلفت وآما ألنه العقوبة، من الشريك إفالت عدم
 لدفاعا في أما.لذلك تبعا الشريك يدان أن الطبيعي فمن قانونا مدان الفاعل آان

 هذا بصد يقوم أن دبلوماسي مبعوث قبل من العتداء تعرض من يتمكن فلن الشرعي
 ذلك فأن قانونا مجرم الفاعل آون لكن مباحا، يعد المخل فعله أن طالما العدوان،
 من له يتعرضون قد مشروع غير اعتداء أي ضد الحق، لهذا األفراد استعمال يبرر
.)3(الدبلوماسيين طرف  
 إلى بنا يؤدي العقاب، موانع من مانعا الجزائية الحصانة اعتبار أن ونالحظ     

 إزاء للدبلوماســي قانونا المقررة الحماية جوانب من بجانب االصطدام
 من ضــد اإلجراءات قيــام دون تحــول ال"العقاب موانع ألن اإلجراءات،وذلك

  يتــوفــر
 ________________________ 

 الجنائية المسؤولية وموانع عرفنا، التي العقاب موانع بين التمييز ضرورة إلى صددال هذا في نشير) 1 (
.وتمييز وإرادة وعي من المسؤولية شروط احد انتفاء تبعا تتحقق التي  
.99 ص سابق، مرجع التويجي، السالم عبد.د: انظر  

 تعاملها  في الدولة سلطة عن يعبر وآالهما الجزاء، وشق التكليف، شق على الجنائية، القواعد تقوم) 2(
.السلطة هذه تجسم التي هي بالجزاء المشفوعة والنواهي فاألوامر الفرد، مع  
.10ص سابق، مرجع العقوبات، قانون شرح سليمان، شبار.د: ذلك في انظر -  
 296ص سابق، مرجع الدبلوماسي، للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل.د: انظر) 3(

.هابعد وما  



 
 مثال، الجريمة عن باإلخطار يتحقق الذي العقاب فمانع.  )1(" المانع حقه في

 و التحقيق مرحلتي في والحضور القانوني، آالتبليغ اإلجراءات من بعضا سيستلزم
 دون معلوم هو آما تحول الدبلوماسي المبعوث حصانة أن حين في المحاآمة،
 التحقيق مرحلتي يحضر لن انه اهمعن وهذا أساسها، من اإلجراءات لهذه خضوعه

 نظرا عدمه، من العقوبة من بإعفائه المحكمة قرار عليه يؤثر ولن والمحاآمة،
لحصانته حتى إزاء التنفيذ، التي تتطلب من دولته تنازال مستقال عن تنازلها عن 

 حصانته القضائية آما سنرى فيما بعد عند تطرقنا لهذه الفكرة(2).
 المبعوث بإعفاء يتعلق ما اعتباره في يأخذ لم الرأي ذاه نالحظ جهة، ومن    

 يتصل ال الذي القبول لدولة الوطنية المحاآم أمام بشهادته اإلدالء من الدبلوماسي
موانعها؟ من مانعا اعتبارها يمكن فكيف العقوبة، بمعنى مطلقا  

 أنها آيف فيها، والضعف القوة مواطن وطرح للنظرية عرضنا من نخلص   
 عدم عنصر على باعتمادها للمبعوثين، الجزائية الحصانة طبيعة تفسير عن عجزت
 التي الجزائية الحصانة طبيعة لتحديد آأساس الدبلوماسيين، على العقوبة فرض

 من العديد اجتياز بعد إال العقوبة فرض يمكن ال معلوم، هو فكما )3(بها يتمتعون
 األمر أصال، الدبلوماسيون لها يخضع ال نعلم آما والتي اإلجراءات، و المراحل
.)4(المطلوب عن المصادرة صفة الرأي هذا على يضفي الذي  

 ___________________ 
.71ص سابق، مرجع العقوبات، قانون شرح سليمان، شبار.د: انظر) 1 (  
.297ص سابق، مرجع الدبلوماسي ثللمبعو الدبلوماسي الحصانة الفتالوي، حسين سهيل.د: انظر)2 (  
 طبيعة لتحديد آأساس العقوبة فرض عدم عنصر على اعتمد االتجاه، هذا نفس في آخر رأي ناكه) 3(

 هو آما التبرير وهذا الجزائية، للعقوبة الدبلوماسي المبعوث أهلية بعدم بررها لكنه الجزائية الحصانة
 آما التمييز، أو اإلدراك وعديم الدبلوماسي المبعوث بين المرتبة في يساوي  آونه في منطقي غير معلوم
.التفسير في النص بحرفية التمسك إلى االستناد أدى قد أخرى جهة من أنه  
.397ص سابق، مرجع الصيفي، الفتاح عبد. د:ذلك في انظر  

.298سابق،ص عمرج الدبلوماسي، للمبعوث دبلوماسيةال الفتالوي،الحصانة حسين سهيل.د:انظر)4      (  
 
 
 
 

:الجزائية القاعدة في سلبي شرط ائيةالجز الحصانة: الثالث الفرع  
 ُتعد الدبلوماسي للمبعوث الجزائية الحصانة أن )1(االيطاليين الكتاب من فريق يرى     
 يكون أال الجريمة وجود يشترط والذي جزائية، قاعدة آل في يكمن سلبي شرط بمثابة
 شأنها من التي اعدةالق تلك "السلبية بالقاعدة ويقصد القضائية، بالحصانة متمتعا الجاني
 معين، سبب لتوافر فيها المقررة العقوبة سلب جهة من االيجابية القاعدة مفعول إبطال
 االيجابية، القاعدة في الحكم عنصر إي اآلمر، العنصر في تأثيرها تحدث أن وهي

 بالقاعدة( الحالة هذه في عليها يطلق و، األصل خالف على مباحا سلوآه وتجعل
.)2( ) المبيحة  



 المساس دون فتبطله االيجابية القاعدة في الجزاء عنصر في تأثيرها تحدث أن وأما   
 القاعدة عليها يطلق القانون، إرادة ومعارضا محظورا السلوك ويظل األمر، بعنصر
.)3( العقاب من المعفية  
 تجرد ال العقاب، من المعفية القاعدة بأن القول إلى الرأي هذا أصحاب ذهب وقد   
 تقتصر بينما قانونا محرما المخل الفعل فيبقى المشروعية، عدم صفة ألفعالا عن
 خاصة، العتبارات فيها التسامح الجزائي القانون رأى الذي العقوبة عنصر على

 وآذلك.)4(شرعيا زواجا بها تزوج متى لألنثى الخطف عقوبة من الخاطف آإعفاء
 بتقديم األخير هذا يقم لم ما ،والده سرقة عقوبة من االبن إلعفاء بالنسبة الشأن
 والشيء العدالة، من الفار زوجها إخفاء عقوبة من الزوجة وإعفاء أبنه، ضد شكوى
 للعقوبة الخضوع من وإعفاءه الدبلوماسي، للمبعوث بالنسبة رأيهم حسبب نفسه

.قبله من المقترفة الجرائم عن الجزائية  
 الدبلوماسي المبعوث إدراج عدم النظرية، أوردته لما التقويم صدد في ونلمس   
 االعتبارات الختالف نظرا" السلبية القاعدة "موضوع ضمن الجزاء، حيال وحصانته

 :يأتي فيما ذلك ويتجلى ، العقوبة من اإلعفاء أساسها على يبنى التي

 ___________________________ 
 .Mayer االيطالي الفقيه االتجاه هذا مؤيدي ابرز من) 1     (

 .397 ص سابق، مرجع الصيفي، الفتاح عبد.د: ظران-

.397 ص سابق، مرجع الصيفي، الفتاح عبد.د)2  (  
.301ص سابق، مرجع الدبلوماسي، للمبعوث دبلوماسيةال الحصانة الفتالوي، حسين سهيل.د: أنظر)3  (  

 .326 المادة في الجزائري العقوبات قانون تضمنه ما الصدد هذا في راجع)4    (

 
 في شرع شرعيا، زواجا خطفها بمن تزوج متى العقوبة من الخاطف إعفاء أن:أوال

 وأسرتها المخطوفة بشخص تتعلق اجتماعية العتبارات المخطوفة، لمصلحة األصل
 أحدثه الذي للضرر إصالح سوى خطفها ممن بالزواج الخاطف قيام وما وسمعتهم،
 الجزائية، العقوبة من اسيالدبلوم المبعوث إعفاء أن حين في أسرتها، وبحق بحقها

 واستقالل بحرية مهامه أداء من يتمكن حتى دولته، لمصلحة األصل في شرع
 األولى، بالدرجة السياسية لالعتبارات يستند بدوره وهذا عنها، ممثال بوصفه

 .)1( ضرر ألي إصالح أي ذلك في فليس وبالتالي

ثانيــا:ان إعفاء االبن من عقوبة سرقة والده(2) وإعفاء الزوجة من عقوبة إخفاء 
 حماية األصل في شرعت التي اإلعفاءات نطاق ضمن في تدخل الفار زوجها
.)3(والمجتمع لألسرة  

 التي للقواعد انتهاآا واقعها في تشكل الدبلوماسي، المبعوث حصانة أن حين في   
 الدبلوماسي المبعوث معاقبة دون لتحول نشأت أنها بحكم المجتمع، هذا سير تحكم
 لديه المعتمد أإلقليم في األفراد سير تحكم التي بالقواعد المخلة والجرائم األفعال عن
.)4(المبعوث هذا  



 مرتكبها آان إذا-الجريمة قيام أن الرأي هذا من يفهم انه إلى النهاية في ونشير      
 من تحققا اإلجراءات بعض اتخاذ المحكمة من يتطلب -الجزائية بالحصانة متمتعا
 الدبلوماسيين المبعوثين حالة في تطبيقه أو إعماله يمكن ال ما وهو أرآانها توافر
 المبعــوث تنــازل ولــو. أساســها من اإلجـراءات هذه ضد بالحصانة لتمتعهم نظرا

  عـن الدبلومـاسي
 _____________________________ 

 .302ص سابق، مرجع الدبلوماسي، للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل.د: انظر)1 (

 السرقة جريمة األزواج،وتضم و األقارب أموال على الواقعة الجرائم نطاق في الجريمة هذه تدخل) 2(
 اآلخر، ضد الزوجين أحد من المرتكبة أو أحفادهما، أو ابنته و ابنه أموال ضد األم و األب طرف من المرتكبة

 أبيه أموال على) االبن(طرف من المرتكبة السرقة وجرائم أحفادهما والأم على الجدة أو الجد من المرتكبة أو
 هنا اإلشارة وتجدر.األسرة نظام على الحفاظ هو العقاب من فيها السارق إعفاء من والحكمة جدته، أو أمه أو
 ومتابعة بشأنها الدعوى تحريك يبقى ذلك ورغم الجريمة، هذه في الشروع حتى يشمل اإلعفاء أن إلى
.لذلك المتضرر بمطالبة مقرونا تهمينالم  
 ،1990 تونس، للكتاب، سيةالتون الدار األسرة، نظام على الواقعة الجرائم سعد، العزيز عبد.د: انظر -

.بعدها وما 132ص  
:أن على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من) 16 (المادة تنص) 3(  

". والمجتمع الدولة بحماية التمتع حق ولها المجتمع، في واألساسية الطبيعية الخلية هي األسرة"   
.302 ص سابق، مرجع الدبلوماسي، للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل. د:أنظر)4(  

 عقوبة إصدار وإمكانية الجريمة، أرآان قيام ذلك على وترتب الجزائية، حصانته
 تنفيذ ضد حتى حصانةبال لتمتعه نظرا ضده العقوبة تنفيذ يبرر ال ذلك فأن ضده،

 القضـــــائية حصانـته عن دولتـه تنـازل عن مسـتقال تنازال تتـطلب والتي العقوبة،
  ســنرى آما

 لم الرأي هذا أن آيف الشهادة، إجراءات ضد الحصانة بصدد ونضيف.  الحقا ذلك 
 بشأن السلبي الشرط وصف تصور يمكن ال لكونه السابقة، اآلراء من آغيره يفسرها

)1(منهما آل مؤدى لتنافر نظرا الشهادة، إجراءات ضد لحصانةا  
:عـــــام تقويم  

 سوى الدبلوماسي للمبعوث تحقق ،لم مجملها في السابقة اآلراء آل أن يبدو          
 اإلجراءات دون الجزائية العقوبة من إعفائه حدود تتجاوز ال التي الضمانات بعض
 غمرة في الحقيقة من جانب منها ضاع تىح  ألفكارهم الشديد لتحمسهم نتيجة

 ضرورة تتطلب الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي الحصانة أن حين في المغاالة،
 تشكل ان شأنها من والتي العقوبة صدور تتقدم التي لإلجراءات حتى إخضاعه عدم
.وسهولة بيسر الدبلوماسية المهام استمرارية دون يحول عائقا  

 الضمانات إلى بالنظر ، بها يأخذ ولم اآلراء هذه ترك الفقه فان وعليه        
 آما تحقق ال الدبلوماسية،والتي بالحصانة المتمتعين لصالح أحرزتها التي الضئيلة
 العيوب إلى إضافة لمهامهم، ممارستهم تتطلبها التي الكاملة الحرية ذآرنا أن سبق

 دفع مما ، الحظنا آما أخرى نواح من اآلراء تلك بها تميزت التي الواضحة
 المبعوثين حصانة يضمن وفعالية مرونة أآثر يكون وصف عن البحث إلى بالبعض

 الحصانة اعتبار إلى الفقهاء من أخرى  مجموعة اتجهت ،ولذلك الدبلوماسيين
 .بعد فيما سنرى آما القضائي االختصاص على قيدا الجزائية القضائية



 
 
 
 
 

 
______________________________  

 .303ص سابق، مرجع الدبلوماسي، للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل.د )1(

 
 

 من استثناء الجزائية الحصانة(الدولي القانون فقه في السائد الرأي:الرابع الفرع
):القضائي االختصاص  قواعد  
 الحصانة طبيعة تفسير في فشلت أنها آيف السابقة لآلراء عرضنا خالل من عرفنا      

 سير حسن تحقق أن شأنها من أآثر ضمانات يحقق الذي النحو ،على الجزائية القضائية
 اآلراء أصحاب فيها وقع التي األخطاء في للوقوع وتجنبا لذلك الدبلوماسي،فنتيجة العمل

 من اإلعفاء إطار في محصورة وأبقتها الجزائية الحصانة مجال حددت والتي السابقة
 للمبعوث  الجزائية الحصانة إلى النظر في الرأي هذا أصحاب ،اتجه الجزائية العقوبة
 وهي . )1(المستقبلة للدولة القضائي االختصاص قواعد من استثناء أنها على  الدبلوماسي
 قانون تطبيق من إعفاء إنما العقوبات، قانون تطبيق من إعفاء ليست النحو هذا على

 إنما ،و الجزائي القانون إقليمية قاعدة من ناءاستث ليست أنها آما الجزائية اإلجراءات
 الدعوى تحريك في حقها تعطيل يترتب ،بما للدولة القضائية الوالية من استثناء هي

 دون تحول الدبلوماسيون    المبعوثون بها يتمتع التي  الحصانة لكون نظرا ، العمومية
 تقترف التي الجرائم جميع عن وذلك لديها المعتمدين للدولة الوطنية للمحاآم إخضاعهم

 .الدعوى رفع موانع من مانعا تعد رأيهم بحسب فالحصانة طرفهم من
 ،مما العقوبات قانون بقواعد مخاطب الدبلوماسي المبعوث بان هذا قولهم ويبررون   

 لكن للعقاب موجبة جريمة لديها المعتمدة للدولة الوطني المشروع بأوامر إخالله يجعل
 للدولة سياسيا ممثال بوصفه وجوده اعتبارات راعى قد المشروع نأ األمر في ما آل

 محاآمته تتم ان على فيها يعمل التي الدولة في محاآمته إجراء يمنع جعله مما الموفدة
 تمنع التي األمور من ُتعد الجزائية الحصانة فأن األساس هذا وعلى ذلك بعد دولته في
 في رفعها من تمنع أن دون المستقبلة دولةال في الدبلوماسي المبعوث ضد الدعوى رفع

 .دولته
 الفقه عليه أستقر ما يمثل آونه حيث من أهميته رغم الرأي هذا فان والواقع       
 التكييف،وهو هذا بها يتمتع التي المزايا رغم عيوب من يخلو ال ،فأنه الدوليين والعمل

 سنتعرض ما



 :يأتي فيما التفصيل من بشيء له
 الجزائية القضائية بالحصانة الجزائية الحصانة تكييف على الواردة العيوب :أوال

 القضائية الحصانة مفهوم تحديد في السابقة اآلراء لفشل نتيجة انه تقدم فيما ذآرنا       
 فقد السـابقة اآلراء أصحاب فيها وقع التي األخطاء في الوقوع تجنب ،ومع الجزائية

 اتجـــه

_________________ 
(1)Jean Paul Niboyet, Immunite de juridiction  en incompétence 

d'attribution, Revue de Droit international prive,n 39,1950PP.139-149. 
-  الشريعة مع مقارنة الدبلوماسية واالمتيازات والحصانات األمن سلطات:المالح فاوي.د آذلك انظر

.186سابق،ص اإلسالمية،مرجع  
 من استثناء الدبلوماسي للمبعوث الجزائية الحصانة اعتبار إلى لرأيا هذا  أصحاب

 على الرأي أصحاب حرص من وبالرغم .المستقبلة للدولة القضائي االختصاص قواعد
 من ذلك ،ويتضح االنتقادات من يخل لم تكييفهم أن إال ، السابقة اآلراء أخطاء تجنب

 .جانبين
 العقوبات قانون بقواعد النحو هذا ىعل الجزائية الحصانة اتصال حيث من/ أ
 القاضي جوهرها مع يتسق وال ، الجزائية الحصانة قيمة من الرأي هذا  يقلل     
 في الجزائية للعقوبة الدبلوماسي المبعوث خضوع دون يحول إجرائيا مانعا باعتبارها
 ائيةالجز اإلجراءات قانون تطبيق من إعفاء فالحصانة وبذلك, )1(المستقبلة الدولة

 )2(العقوبات قانون تطبيق من إعفاء ،وليست
 وذلك العقوبات قانون بقواعد متصلة الرأي هذا أصحاب عدها فقد رأينا آما انه بيد        

 من الدولة إقليم على يجد من لكل الجزائية القاعدة إلزامية من استثناء يعد رأيهم بحسب
 عنصر حيث من ال الجزائية، قاعدةبال مخاطبا الدبلوماسي المبعوث يكون ،فال أشخاص

 .)3(الجزاء عنصر حيث من التكليف،وال
 فيه يقع قد الذي التناقض ذلك عنه يزيح ما وهو قضائية ال تشريعية حصانته وتكون     

 الذي الوقت في التكليف لعنصر الدبلوماسي المبعوث إخضاع أمكانية عدم بصدد المشروع
 بأحد التسليم من مفر ال تبريرهم بحسب انه اء،ذلكالجز لعنصر يخضعه لن انه فيه يعلم

 :الوضعين
 مما والجزائي ألتكليفي بشقيها الجزائية بالقاعدة  بالحصانة المتمتع الشخص يخاطب أن/1 

 .الحصانة هذه بجوهر اإلخالل في يوقعه
 يعفيه ما وهو الجزاء حيث  من وال التكليف حيث من ال القاعدة بهذه أصال يخاطبه أال/ 2

 .)4(لحكمها الخضوع من
 :العقاب في وحقها القضاء في الدولة حق بين الفصل حيث من /ب

  العقــاب في وحقها القضاء في الدولة حق بين الفصل إلى الرأي بهذا التسليم يؤدي    
 واحدة،وإذا صورة في الحقين الندماج ،نظرا الجزائية األمور في به األخذ يمكن ال ما وهو



 القانون في ممكن غير ذلك فان المدنية المسائل في الفصل هذا قبول الممكن من آان
 .)5(العقوبة قضائية على القائم الجزائي

_____________________ 
 .61سابق،ص مرجع قورة، عادل.د: انظر)1(

 .72-71سابق،ص مرجع ، العقوبات قانون سليمان،شرح رشبا.د: انظر)2(
 .397-396 سابق،ص مرجع ، الصيفي اهللا عبد. د آذلك  وانظر-

 الدولة سلطة عن يعبران ،وآالهما الجزاء ،وشق التكليف شق على الموضوعية الجنائية القاعدة تقوم) 3(
 .األفراد مع تعاملها في

 .306 سابق،ص اسي،مرجعالدبلوم للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل. د: انظر_
 .399-398صسابق، مرجع الصيفي، اهللا عبد.د)3(

.102سابق،ص مرجع صادق، علي  هشام.د:انظر)4(  
 القضائي االختصاص قواعد في للقاضي أجاز قد المشروع ان سلف فيما رأينا وقد    
 على دولته قانون غير قانون ،ويطبق دولته إقليم حدود يتعدى بأن متعددة حاالت في المدني

 الموجودة اإلسناد قواعد إليه تشير بماحس ، أجنبي عنصر على المشتملة القانونية العالقة
 .)1(قانونه في

 غير من انه ،ذلك الجزائية  األمور في الوضعية بهذه التسليم الممكن غير من انه بيد     
 القانون مبادئ مع ذلك لتعارض أجنبية، دولة بقوانين الوطني القاضي يحكم ان الممكن
 مبدأ متطلبات من للقاضي،انطالقا نونيوالقا القضائي االختصاص بثبات القاضي الجزائي
 في المرتكبة الجرائم جميع ضد والعقاب المقاضاة في الدولة حق يعني ،الذي السيادة إعمال

 .)2(إقليمها
 :الجزائية القضائية بالحصانة الجزائية الحصانة تكييف مزايا:ثانيا

 االختصاص قواعد من استثناء بأنها الجزائية الحصانة تكييف مع انه الباحث قدم     
 فروعه،لكون بمختلف القانون فقهاء اغلب قبول على حاز انه إال ، االنتقاد من القضائي
 وهي ، له خاضعا يبقى بل القانون فوق تجعله ،ال الدبلوماسي للمبعوث الجزائية الحصانة
 يكون فال ، القانون أحكام من إعفاء ،وليست القضائي االختصاص قواعد من استثناء
 الدولة قوانين احترام واجب ،وعليه المسؤولية عن منأى في الدبلوماسي عوثالمب

.)3(التقاضي إجراءات من إعفاء إال هو ما به يتمتع ما ،الن المضيفة  
 من العديد واقعه في ،يحمل النحو هذا على  الجزائية الحصانة تكييف ان ونالحظ       
:ضمنها من والتي المزايا  

 لمصلحته المقرر النفس عن الدفاع استعمال في عليه المعتدى لفردا بحق المساس عدم/ 1
 الدبلوماسي تصرفات على المشروعية صفة تضفي ال الجزائية القضائية الحصانة ان ذلك

 لهذا األفراد استعمال يبرر ان شأنه من لديها،وهذا يعمل التي الدولة لقانون وفقا المجرمة
 مع يتناسب ،وان الخطر لدفع الزما الدفاع فعل يكون ان شريطة األشخاص ضد الحق
. )4(االعتداء جسامة  



 الشريك ان آيف سبق ما في عرفنا فقد) .الجنائية بالمساهمة(يتعلق ما ذلك إلى يضاف    
 قــــول حد على منه إجرامه ،ويستعير األصلي الفاعل يتبـع الجريمة في المساهم أو

  البعض،فإذا
________________________ 

306سابق،ص مرجعالدبلوماسي، للمبعوث الدبلوماسية الفتالوي،الحصانة حسين سهيل. د:انظر)1 (  
.63 سابق،ص مرجع ، العقوبات قانون سليمان،شرح شبار. د:انظر)2(  
.63ص نفسه المرجع)3(  
194،ص1977القاهرة، العربية، النهضة العقوبات،دار قانون حسني،شرح نجيب محمد.د)4(  

 آان ان أما الشريك ببراءة لذلك تبعا  المحكمة بريئا،قضت ألصليا الفاعل آان    
  )1(متناقضة وضعية بصدد نكون ،وإال إدانته من حينئذ بد فال مدانا األصلي الفاعــل
   تصرفات من محرم هو ما على المشروعية صفة يضفي ،ال الرأي هذا آان ولما       

 سيؤدي الذي الشريك على سلبا ينعكس مما قانونا مجرما ،فيبقى الدبلوماسي المبعوث   
 الفاعل أو الدبلوماسي المبعوث خضوع دون الجزائية، للعقوبة  الخضوع إلى ذلك به

 ان ،بل ضده يتخذ قد إجراء ألي الخضوع من القضائية حصانته ستحميه الذي األصلي
 المبعوث عم الجريمة بارتكاب يساهم الذي الشريك اعتبار إلى ذهب قد العراقي المشروع
 للمبعوث وما ، أخرى جهة من التكييف هذا وينشق . )2(للجريمة أصليا فاعال الدبلوماسي
 من وحصانته ،واإلدارية المدنية القضائية آالحصانة ، أخرى حصانات من الدبلوماسي

 أعماال تعد بمجملها الحصانات هذه الن واالعتقال القبض حيال ،وأيضا الشهادة إجراء
  قوانين باحترام يلزمه مما الدبلوماسي، المبعوث شخص ضد اتخاذها يمكن ،وال إجرائية
.لديها يعمل التي الدول  

 آيف ، الحصانة هذه من الدولي التشريع موقف استطالع خالل من جليا ويظهر        
 من)12(المادة عليه نصت ما ذلك ،من قضائية حصانة وعدها  بها صراحة اعترف انه
 اقره الذي النظام من) 11 (،والمادة 1895سنة بروآسل في الدولي القانون معهد نظام
 المادة إلى باإلضافة ، 1928 لسنة هافانا اتفاقية من) 19 (،والمادة 1929سنة المعهد

 للعالقات فيينا اتفاقية من)31 (المادة ،وأخيرا هارفارد جامعة اتفاقية من) 19(
 تكاد التي ومحاآمها الحكومات اغلب وقفم ذلك ويؤآد هذا .)3(1961 لسنة  الدبلوماسية

.)4(التكييف هذا على  تجمع ان  
_____________ 

 هذا في الجزائري اإلجراءات قانون من) 53(المادة حسب العايش،انه نواصر األستاذ يرى ذلك وفي)1(
 ريكالش بإدانة القاضي 18/5/1965 في الصادر القرار ضد النظر إعادة التماس قبول يمكن انه الصدد
 الشيء حجية جاز الذي األصلي الفاعل ببراءة والقاضي 14/10/1966في الصادر والقرار حبس، بسنتين
  .متناقضة وضعية واحدة جريمة بمناسبة احدث قد القرار يكون عندما به المقضي

.25 سابق،ص بات،مرجعالعقو تقنين آتابه انظر-  
 مرجع العراق، في الدبلوماسي للمبعوث الدبلوماسية ،الحصانة الفتالوي حسن سهيل.د:انظر)2(

.309سابق،ص  
 بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما واالمتيازات والحصانات األمن سلطات المالح، فاوي.د: انظر)3(

.171 سابق،ص اإلسالمية،مرجع  
Cilfton E. Wilson .op.cit.,p.29. ) 4(  

 اإلسالمية، الشريعة مقارنة الدبلوماسية االمتيازات والحصانات األمن ،سلطات المالح فاوي.د آذلك انظر_
.171سابق،ص مرجع  

 



 لقي قد الجزائية القضائية بالحصانة الجزائية الحصانة تكييف ان : سبق مما نستنتج      
 طغت والتي يحتويها التي الجمة المزايا إلى بالنظر ، والقانون الفقه غالب لدى قبوال
 من اقتراحه سبق بما ،مقارنة عليه المأخوذة ةالسلبي الجوانب على  الباحث اعتقاد بحسب
.آراء  

 والظروف القضائية الحصانة بين التمييز ضرورة ،إلى األخير في اإلشارة وتجدر       
 في يخضـــع أمــرا تكون ان تعــدو ال القـــضائية الظــروف الن ،وذلك القضـــائية

 ، المجرم أو الجريمة ظروف ،االعتبار عين في تأخذ ،والتي المحكمة لتقدير تقريره
 مجال في التقديرية القاضي سلطة تنعدم حين ،في عنه العقوبة بتخفيف لذلك تبعا وتحكم

 آافيا يعد ذلك ،فأن الدبلوماسية الصفة توافر بمجرد انه ،إذ الجزائية القضائية  الحصانة
 في يةالوضع هذه لثبوت أساسها،نظرا من الدعوى إجراءات في السير عن المتناعه
.المختار ال المطبق  موقع في تضعه ،والتي أمامه الموجودة القانونية النصوص  

 ، اإلثبات طريق سلوك في تتبع التي القواعد وهي اإلثبات إجراءات يخص فيما/ ب
.جديدا آان ولو حتى الدعوى نظر وقت القائم القانون عليها يسري ان هي فالقاعدة  

 في عدلت والتي القديم القانون لقواعد وفقا تمت دق اإلثبات إجراءات بعض آانت فان
.تعاد ان يجب فانه الجديد القانون  
الجزائية القضائية الحصانة مدى تحديد بشأن الفقهية اآلراء : الثاني المطلب  
 قضائية حصانة الدبلوماسي المبعوث منح بشأن واحد الفقهي االتجاه ان  الشك        
 بأية لديها المعتمدة الدولة لقضاء إخضاعه يمكن ال ،أو  الجزائية المسائل في مطلقة
.المضيفة الدولة قانون عليها يعاقب مخالفة وتصرفات أعمال من ارتكب ومهما ، صورة  

فيلمور الفقيهين الرأي هذه مؤيدي ومن        Philimore  ان:"قال الذي هايد و 
 رفع يمكن ،وال جنائيال القضائي السلطان من بحصانة يتمتع الدبلوماسي المبعوث
" .المحلي القانون بواسطة معاقبته أو عليه القبض أو ، عليه الدعوى  

 ظروف أي في الحق تملك ال المستقبلة الدولة ان  "اوبنهايم قال المنوال نفس وفي      
 ضده تتخذ ان تفعله ان تستطيع ما ،وآل الدبلوماسي المبعوث وتعاقب تقاضي ان آانت
 مرغوب غير شخصا اعتباره أو االستدعاء أو اإلبعاد أو الطرد تدابير عدىيت ال تدابير من
" .فيه  

هيرست سيسل ويرى       Cecil Hurst" "  من الدبلوماسي المبعوث إعفاء مبدأ ان 
 ما على آذلك يتفق هو ،وإنما ذاته في شرعيا فقطا ليس فيه المقيم البلد في الجنائي القضاء

" "Cecil Hurst أآد  ،ولقد مدنةالمت الدول آافة عليه تجري  في رأيه صواب 
 خضوع فيها تم حادثة توجد ال انه أضاف ،آما هاجيو أآاديمية في ألقاها التي محاضرته
.المضيفة للدولة الجنائي للقضاء الدبلوماسي المبعوث  

 حصانات احترام فائدة ان وعد المبدأ لهذا تأييده في سباقا جرسيوس الفقيه آان لقد       
 الدبلوماسي الممثل الن يرتكبونها التي الجرائم على العقاب فائدة من قيمة أآثر السفراء
.)1(عنه االستغناء يمكن ال لدرجة األمم حياة في ضروري  

 التي الدبلوماسي للمبعوث العادية اإلساءة بين جرسيوس يفرق السياق نفس وفي      
 معاقبة الملك من والطلب طرده وجبتست التي الشديدة ،واإلساءة عنها التغاضي يجب

 ربما المستقبلة الدولة فأن فقط القصوى الضرورة حالة في ،أما تسليمه أو الجانح الشخص



 تصل وقد الخطر، لتجنب بها يسمح إجراءات ،وهي النفس عن الدفاع في إجراءات تتخذ
 القوة اسيالدبلوم استعمل ما ،وإذا الدبلوماسي  وعقاب المحاآمة إلى اإلجراءات تلك

)2(.النفس عن دفاعا يُعد وهذا قتله، يتم فربما المسلحة  
Woolsey "الفقيه ويذهب     والجنائية القضائية للحصانة الوظيفية الضرورة تأآيد إلى" 

Wike Fort "فورت يقول المجال هذا وفي إقرارها، على الفقهاء وإجماع  من آان انه" 
 التشاور على قادرين يكونوا لم الذين مراءاأل يمثلون أشخاص هناك يكون ان الضروري
 توجد ال انه وأضاف وشؤونهم، لكرامتهم أذى أو ضرر دون البعض بعضهم مع شخصيا
 ،وال الحق  هذا تكون التي القوانين تقر لكي السلطة تتزعم ان تستطيع سيادة ذات دولة
 هذا عهميجم الذين  األشخاص هؤالء على قضائه في يجتهد ان يمكن  قاض أي يوجد
 من الدول يحرم وسوف الدول بين  العالقات في اضطرابا يحدث سوف ،ألنه القانون
 المبدأ هذا بدون تتواجد ان يمكن ال ،والتي العالقات هذه على بالمحافظة المتعلقة الوسائل
. حسابي مبدأ من أآثر هو الذي  

"جنتلي آاس البير آان ولقد  Albericus  Gentili   " طلب الذين ينالمستشار احد 
 Mendoza االسباني السفير مع التصرف آيفية بخصوص والمشورة النصح تقديم منهم

 أال ينبغي السفير بأن وجنتلي هوفمان من آل نصح ولقد بريطانيا ملكة على تأمر الذي
.)3(طرده يتم وإنما يعاقب  

 للقانون بالنسبة الدبلوماسيين المبعوثين وضع Michael Hardy يصف السياق هذا وفي
 أيا الفرنسي الجنائي للقانون إطالقا الخضوع من معفون أنهم فيقول الفرنسي الجنائي
.إجرامهم صور آانت  

___________________ 
.25الدبلوماسيين،ص للمبعوثين القضائية الحصانة خلف، بياع آمال. د)1(  
.25ص نفسه، المرجع) 2(  
25 سابق،ص مرجع خلف، بياع آمال.د)3(  
 ما يفعل ان يستطيع انه يعني ال مطلقة جنائية بحصانة الدبلوماسي المبعوث تعتم ان على
 تطلب ان لألخيرة فان لديه،وإال المعتمد البلد قوانين احترام عليه يجب بل ، يشاء

  . استدعاءه
William Barnes ويحدد         تطبيقها لديها المعتمدة الدولة تستطيع التي العقوبات 

 على اإلجابة تتم لم ،وإذا باستدعائه تبدأ أنها يرى ،إذ المذنب الدبلوماسي للمبعوث بالنسبة
 لديها المعتمد الدولة ،فان خطورة ذات المبعوث ارتكبها التي الجريمة آانت أو طلبه

 Persona فيه مرغوب غير شخصا أصبح المبعوث هذا بان إعالن إصدار تستطيع
non grata  امن ضد الدبلوماسي المبعوث تأمر  ذاأ ،وأما اإلقليم بمغادرة وتأمره 

 فرصة اقرب في وطرده عليه التحفظ تستطيع فأنها لديها المعتمد الدولة وسالمة
.لديها المعتمدة الدولة محاآم أمام محاآمته اليمكن األحوال جميع في ممكنة،ولكن  

 القانون عن رئيس عمل أول آان الذي عمله في بعد فيما" جينيلي "صرح آما     
" السفارات عن آتب ثالثة "عنوان تحت لدبلوماسيا Three books on" 

embassy  ،فانه خاصة شخصية ضد أو الملك ضد جريمته السفير ارتكب ما إذا" .
.طرده يجب يتجسس الذي ،والسفير المحلي القضائي للسلطان يخضع ان يجب  



 الدولي المبدأ على ينموافق غير أيضا  األوائل االنجليزي القانون آتاب آان ولقد       
آوك اعتقد حيث ، الموضوع بهذا الخاص Coke السفراء ان  Ambassadors  يمكن 

(والطبيعة العقل قانون ضد جرائم ارتكبوا ما إذا عقابهم The low of reason-
nature  . Hale الفقيه عليه أآد المبدأ ونفس) 

 اإلساءات أو القتل رائملج ارتكابهم عند السفراء ان  Fost فوستر الحظ ولقد        
"األساس والقوانين الطبيعة منهاج ضد تكون والتي الكبرى الشناعة ذات األخرى  

Fundamental Law  األشخاص مثل مثلهم العادي القضاء أمام بالتأآيد معرضين"
  .اآلخرين

"P.C.Holland " أما         االنجليزي القانون في قضائي قرار من ما انه الحظ فانه
 الممثل فيها خضع قضية  توجد ال  انه اعتبر ،ولكنه االفتراض لهذا مؤآدا عده يمكن

 عن حكومته تخلت إذا إال القطر، هذا في العام الجنائي للقانون األجنبي الدبلوماسي
ال؟ أو قضائية دعوى إقامة يمكن آان ما إذا تقرر التي التنفيذية الحصانة  

:يةالجنائ بالحصانة الدفع: الثالث المطلب   
 في مطلقة بسلطات ،تتمتع الدولي لالختصاص المنظمة للقواعد صياغتها عند الدول ان

 أو ثنائية معاهدات عن ناشئة التزامات من نفسها الدولة به تلتزم ما سوى يقيدها ذلك،وال
  الدفع ،وُيعد قيود من أالتفاقي غير العام الدولي القانون عليها يفرضها ما أو جماعية

 من أالتفاقي غير العام الدولي القانون يفرضها التي القيود أهم من قضائيةال بالحصانة
 العام الدولي القانون يفرضها التي القيود أهم من القضائية بالحصانة الدفع ،وُيعد قيود
 على يقع إذ الدولي، القضائي لالختصاص المنظمة لقواعد سنها عند الدولة حرية على
 هذه مع متعرضا الدولي باالختصاص متعلقة قواعد اغةصي بعد االلتزام الدولة عاتق

.الحصانة  
 ان يرى أول اتجاه :اتجاهين إلى القضائية بالحصانة الدفع  طبيعة بشأن الفقه انقسم ولقد
 التي النزاعات آل فأن ثم ،ومن  االختصاص بعدم دفع هو القضائية بالحصانة الدفع
 نطاق من تخرج فيها طرفا زائيةالج  القضائية بالحصانة المتمتع الشخص يكون

.)1( الوطنية المحاآم اختصاص  
 الدعوى قبول بعدم دفع هو القضائية بالحصانة الدفع ان فيرى الثاني االتجاه أما       
.عليه المدعى صفة إلى بالنظر  
 الفرع في نقوم فرعين، على  المطلب هذا بتقسيم قمنا أآثر الرؤية تتضح وحتى       
 االختصاص  بعدم دفع هو القضائية بالحصانة الدفع ان يرى الذي االتجاه ةبدراس األول
 دفع هو القضائية بالحصانة الدفع ان يرى الذي االتجاه بدراسة نقوم الثاني الفرع  ،وفي
  .الدعوى قبول بعدم

 
 
 
 
 

_______________ 



 الخاص الدولي القانون في التنفيذ ضد القضائية الحصانة الرحمن،مشكلة عبد مصطفى الحكيم عبد.د)1(
.1991 القاهرة النصر،جامعة المقارن،مكتبة  

 
 
 
 
 

:االختصاص بعدم دفع هو القضائية بالحصانة الدفع:األول الفرع  
 للدولة المحلي القضاء أمام المعروضة المنازعات آل ان يرى االتجاه هذا ان       
 نطاق من تخرج فيها فاطر بالحصانة المتمتع الشخص يكون والتي لديها المعتمدة

.الوطنية المحاآم اختصاص  
 ودون لصفته الشخص بها يتمتع مطلقة حصانة تعد لم هنا القضائية الحصانة ولكن       
 منها يستفيد ال ، ومقيدة نسبية الحالة هذه في الحصانة أصبحت بل ، أخر اعتبار أي

 المرفوع المنازعة حلم التصرف آان إذا اال لصالحه، والمقررة بها المتمسك الشخص
 العامة، السلطة أعمال من بعمل القيام بصدد تصرفا الوطني القضاء أمام الدعوى عنها
 إذ األولى المرتبة في يأتي ال ، بالحصانة المتمتع الشخص  صفة فان النحو هذا وعلى
)1(عليه المدعى   لصفة بالنظر الدعوى قبول بعدم دفع بصدد نكون ان يمكن  

"Satow الفقيه االتجاه اهذ مؤيدي ومن  الممثل ارتكاب حال في يقول إذ ساتو" 
 الوطنية المحاآم اختصاص من يكون ،فال المستقبلة الدولة في جريمة الدبلوماسي
)2(.ضده إجراء أي اتخاذ أو ،ومعاقبته محاآمته  

 يفه االختصاص على مباشرا استثناء أو قيدا تمثل ال القضائية الحصانة آانت وإذا       
 عن أصال االنتفاء تحقق وان سبق حيث له، مباشر غير آنفي الفروض اقل على تبدو

.)3(القضاء والية من الحد طريق  
  :الدعوى قبول بعدم دفع هو القضائية بالحصانة الدفع: الثاني الفرع
 الدعوى رفع يمكن ال الصفة،ولذلك شرط فيه تتوفر ال بالحصانة يتمتع الذي الشخص ان

 اإلجراءات قانون أو المرافعات قانون في معروف هو آما الصفة شرط انتفاء الن ، عليه
 به يقضــي ان القاضـي وعلى الدعـوى قبول عدم الجزائر،يترتب في يسمى  آما المدنية
  أيــــة في به يدفــــع ان بالحصانة المتمتــع عليه المــدعى يستطيع ،آما نفسه تلقاء مـــن

 
_________________ 

سابق مرجع الحداد، السيد حفيظة.د)1(  
.259-258نص سابق مرجع خلف، بياع آمال. د)2(  
 ، الجديدة التجارية المطبعة ، الخاص الدولي القانون ،مبادئ الجداوي قسمت احمد.د) 3(

.128،ص1988القاهرة،  
 

 رتوف عدم حالة في  وذلك )2(، العام النظام من ألنها )1( الدعوى مراحل مـــن مرحـلة 
.صفة ذي على صفة ذي من ترفع الدعوى الن الشرط، هذا  



 عن يسأل ال الدبلوماسي المبعوث آان إذا المجال هذا في نفسه يطرح الذي والسؤال     
 العام،فما الدولي القانون لقواعد وفقا وهذا ، لديها المعتمدة الدولة لدى المرتكبة الجرائم

وماسيين؟الدبل هؤالء لحصانة القانوني التكييف هو  
 ولكن سابق موضع في إليها اشرنا ان ،وسبق المجال هذا في آثيرة فقهية آراء هناك     
 المعتمدة الدولة لقضاء الخضوع من تعفيه بحصانة يتمتع الدبلوماسي المبعوث آان إذا

 القوانين ،فاحترام المستقبلة الدولة قوانين احترام عدم يعني ال فهذا عمله مدة طوال لديها
 في وأفعاله تصرفاته جميع تكون ان يجب ،بل عليه المفروضة الواجبات مقدمة في نظموال

.لديها المعتمدة الدولة في المرعية والعادات واللوائح القوانين إطار  
 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من)1(فقرة41المادة أآدته ما وهذا       
 احترام بها اإلخالل عدم مع والحصانات باالمتيازات المتمتعين جميع على يجب:"بقولها
 شؤونها في التدخل عدم آذلك عليهم وأنظمتها،ويجب لديها المعتمدة الدولة قوانين
.)3("الداخلية  
 الدولة في الوطني للقضاء الدبلوماسي الممثل خضوع عدم السياق،فأن نفس وفي       
 دولته لقانون خاضعا يظل العقاب،فهو من إفالته يعني وظيفته،ال فيها يمارس التي

 الدولة لقضاء بالنسبة يمكن ال ما محاآمه،وهذا أمام مسائلته يمكن القضائية،آما ولواليتها
.بها يتمتع التي القضائية الحصانة نتيجة المستقبلة  

____________ 
 تلقاء من القاضي قرري "انه على جزائري مدنية  إجراءات قانون 459 المادة من الثانية الفقرة تنص) 1(

..."واألهلية الصفة انعدام نفسه  
  .260سابق،ص مرجع خلف، بياع آمال.د) 2(
 ،يناير القاهرة ،11 السنة  واالقتصاد القانونية العلوم ،مجلة بالحصانة الدفع ،طبيعة صادق علي هشام. د_

.341 ،ص1969  
 1ف/41للمادة المقابلة ،وهي1 ف/33المادة على المتحدة لألمم التابعة الدولي القانون لجنة تعيق في جاء)3(

 ان دبلوماسية وامتيازات بحصانات المتمتعين األشخاص وآل الدبلوماسي الممثل واجب (فيينا اتفاقية من
 مثول عدم فقط يعني المحلي القضائي السلطان من اإلعفاء المستقبلة،وان الدولة ولوائح قوانين يحترموا
)بالتزاماته اإليفاء في فشل ما ،إذا المستقبلة الدولة محاآم أمام الدبلوماسي المبعوث  

  Y.B.I.L.C.Vo1 II,1957,p.142 
 

 ان فقررت1961لسنة فيينا اتفاقية من 4 الفقرة 31 المادة عليه نصت ما وهذا
 من يعفيه ال لديها المعتمدة الدولة في القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث تمتع"

  قضاء
.)1( تمدةالمع الدولة  
 يخرق ان يعني ال الجنائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث  تمتع فان  ثم ومن      
 خاضعا يبقى ،بل المسؤولية من إفالته يعني ال ،فهذا المستقبلة الدولة ولوائح قوانين
.دولته قضاء ووالية لمحاآم  
 للدولة يالمحل القضاء أمام الحصانة بهذه الدفع ان القول إلى ونخلص        
 وهذا ، الدبلوماسي المبعوث إليه يلجأ ان يمكن إجرائي عمل اال هو ما لديها المعتمدة

) 2ف(31 المادة لنص وبالضبط الدولي القانون قواعد األخيرة هذه احترام حالة في
 الدبلوماسي المبعوث يعفى" صراحة تنص التي الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من
 الحق لهذا فحماية إذن ،"لديها المعتمدة الدول محاآم أمام الشهادة أداء من



 يلجأ ان  الدبلوماسي للمبعوث يمكن ،1961 لسنة فيينا اتفاقية في عليه المنصوص
 إي في أداؤها يمكن والتي الموضوعية الدفوع من يعد الذي الدفع هذا مثل إلى

.الدعوى مراحل من مرحلة  
:الجزائية القضائية الحصانة تجاه الدولي العمل موقف:الرابع المطلب  
 ذلك يعني ،ال الجزائية القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث تمتع ان       
 القوانين هذه يحترم ان عليه بل لديها، المعتمدة الدولة في القوانين طاعة من تحرر
) 2(الدولة لتلك العام النظام بمقتضيات ويلتزم  

___________________ 
 فيينا اتفاقية من 31/4للمادة المقابلة وهي 29/4المادة على الدولي القانون لجنة تعليق في وجاء)1(
 أعضاء ضد القضايا لسماع مؤهلة محاآم لديها ان توضح ان ينبغي الموفد الدول بان القائل الرأي ان

 طرف من تقديمه تم أخر اقتراح هناك ،و يؤخذ لم الرأي هذا ولكن بالخارج الدبلوماسية بعثاتهم
 جريمة ارتكب الذي الدبلوماسي ممثلها الموفدة الدولة تقاضي ان وهو الجنائية بالجنح يتصل فنزويال
 هولندا واقترحت المضيفة الدولة طلب على وبناء ) والمستقبلة الموفدة (الدولتين قوانين إلى استنادا
 محكمة تقيم ان الموفدة لةالدو على ان مضمونه 29 المادة من الرابعة الفقرة إلى مطلب  إضافة
 من 4 للفقرة شرطا اسبانيا بالخارج،واقترحت الدبلوماسيين ممثليها ضد المرفوعة القضايا لسماع
 خطابات طريق عن فيها ينظر الدبلوماسيين المبعوثين ضد ترفع التي الدعاوى ان مضمونه29 المادة
 انتقاده تم فنزويال ،فاقتراح قبوال تلق لم االقتراحات هذه جميع ولكن الموفدة الدولة محاآم إلى ترسل
 حين ،في أخر باقتراح هولندا تعديل استبدال وتم التأييد بعض القى انه الغم على جدا متطرف انه على
.لالقتراع االسباني االقتراح  تقديم يتم لم  

‐I.C.L,Q,Vo1 10,1961,p 608. 

 اإلسالمية، الشريعة مع مقارنة الدبلوماسية تواالمتيازا والحصانات األمن سلطات ، المالح فاوي. د)2(
. سابق مرجع  

 قام ان فيها حدث التي القضايا من العديد واجهته قد الدولي العمل ان السياق هذا في ونجد
 هذا في آثيرة األمثلة ،و لديها المعتمد الدول وأنظمة قوانين بخرق الدبلوماسي المبعوث
 ن فرعين في إليها التطرق طريق عن داثاإلح أهم حصرا نحاول سوف لهذا المجال
 ، الجزائية القضائية الحصانة تجاه الغربي الدولي العمل موقف منهما األول في نتناول
.العربي الدولي العمل موقف الثاني وفي  
 للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة تجاه الغربي الدولي العمل موقف: األول الفرع

:الدبلوماسي  
L'Ambreine الفرنسي السفير قضية تعد        عام في انه ،حيث القضايا أقدم من 

 البالد بمغادرة إليه األمر توجيه وتم إليزابيث، الملكة حياة ضد ،تأمر انجلترا في 1586
. )1(ساعة 24 خالل  

"Debass الفرنسي السفير قضية في وآذلك         1654 آرومويل لقتل تآمر الذي" 
.)2(فورا البالد مغادرة منه فطلب  

 المحلي القضائي السلطان من بإعفاء يتمتع الدبلوماسي المبعوث ان وبما        
"Exception from local Criminal jurisdiction  يستدعى جريمة ارتكابه فعند"

  اإلجراءات تتخذ ان المستقبلة للدولة ليتسنى حصانته عن تتنازل دولته،أو قبل من
  .الضرورية



"Boonawat استدعاء تم عندما ذلك ومن          بواسطة سيرالنكا إلى بورما سفير" 
 في سيرالنكا شرطة تستطع ولم زوجته، قتل في التورط في الشتباهه وذلك حكومته
)3(. الدبلوماسية حصانته بسبب تفتيشه أو السفير منزل إلى الدخول تحرياتها  
 في البرتغالي السفير شقيق على القبض االنكليزية السلطات ألقت 1653 عام وفي        
.انكليزي رجل بقتل التهامه لندن  

 في االسباني السفير"  Cellamar Prince "اشترك 1781عام في وآذلك         
Duc d'Orleans "لخلع مؤامرة " علـى القبــض القي المؤامــرة آشــف وعند" 

Cellamar وفـي"   
______________ 

Buckley Margaret,op.cit.,p.339.                  )1 (  
 (2)Ibid,p.339. 

.هندي فندق في الالئق غير سلوآه بسبب الهند في األمريكي السفير استدعاء تم وآذلك)3(  
 الفرنسي السفير على القبض إللقاء االسبانية السلطات من تعليمات صدرت الوقت نفس

" طرد تم وهكذا الحدود عبر قد آان األثناء هذه في ولكنه اسبانيا في Cellamar  من" 
 لم القطار في القمار بلعب باليابان األمريكية بالسفارة السكرتير قام عندما وآذلك. فرنسا
 الدبلوماسية بالحصانة لتمتعه نظرا إجراء أي ضده تتخذ ان اليابانية السلطات تستطع
 ةالحكوم طلبت 1915 عام وفي )1(.السكرتير باستدعاء قامت األمريكية الحكومة ،ولكن

 أراضي والبحري العسكري الملحقين مغادرة ضرورة األلماني السفير من األمريكية
 عندما وآذلك. )2(استدعائهم تم وبالفعل قانونية، غير أعماال الرتكابهم المتحدة الواليات

" Military Attache "العسكري الملحق ان األمريكية المتحدة الواليات أعلنت
"األلماني Frauzvon Papen  الحرب إثناء اشتراآه بسبب فيه مرغوب غير شخص"

 األلمانية الحومة تعاقبه ولم ، األمريكية الذخيرة مستودعات تفجير في األولى العالمية
Frauzvon Papen "اقنع عاما عشرين حوالي بعد ،وفيما جريمته على  السيد"

Hindenburg            )3(أللمانيا مستشارا   "Adolph Hitler" بتعين يقوم ان

 حكم الجنائية القضائية الحصانة وقاعدة مبدأ تؤآد التي والحديثة الهامة األحكام من ولعل 
 األمريكيين الرهائن قضية شأن في 1980مايو 24 في الصادر الدولية العدل محكمة
 القرن قضايا أشهر من هي إيران،والتي في والقنصلية الدبلوماسية البعثات أعضاء
.)4(الدبلوماسية الحصانات مشكلة افيه حدث التي العشرين  

  :آاآلتي نقاط ستة يتضمن الحكم وآان       
 الذي بمســلكها إيران جمهورية ان تقرر ، صوتيـــن مقابـــل صوت عشر بثالثة/ 1

 الواجبة بالتزاماتها تخل والزالت نواح، عدة من أخلت قد ، الحكم هذا في المحكمة بينـــته
 وفقا وآذلك البلدين بين النافذة الدولية لالتفاقات ،وفقا األمريكية  المتحدة الواليات تجاه

.العام الدولي القانون لقواعد  
____________________ 

 (1)Sataw  Ernest ,"a guide to diplomatic practice" ,op, P.181.     
 السفير ان أعلنت 1805 عام ،ففي السفراء سحب طلب أو طرد في رائدة األمريكية الحكومة وتعتبر) 2 (

األمريكي الداخلية وزير استفز ألنه فيه مرغوب غير شخص أمريكا في البريطاني  
.264،ص سابق مرجع ، خلف اعبي آمال.د: ذلك انظر  

.265 نفسه،ص المرجع)3(  



 المتحدة األمم ،1991-1984 الدولية العدل  محكمة عن الصادرة واألوامر والفتاوى األحكام موجز)4(
.144-143ص ،1993ورك،،نيوي  

 على يرتب االلتزامات بهذه اإلخالل ان تقرر صوتين مقابل صوت عشر بثالثة/ 2
.العام الدولي للقانون األمريكية المتحدة الواليات تجاه مسؤولية اإلسالمية إيران جمهورية  

 الخطوات آافة  تتخذ ان اإلسالمية إيران  جمهورية على يجب انه تقرر باإلجماع/ 3
  ذلك سبيل وفي 1979 نوفمبر أحداث عن الناجم الوضع ويملتق
 والموظفين المتحدة الواليات بأعمال للقائم المشروع غير الحجز فورا تنهي ان عليها/ أ

 اخذوا الذين المتحدة الواليات رعايا من وغيرهم ، اآلخرين والقنصليين الدبلوماسيين
 القائمة للدولة  تسلمهم وان تمييز دون جميعا سراحهم تطلق ان وعليها ، إيران في رهائن
).1961لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من 45م (بالحماية  

 في المتحدة الواليات سفارة مباني لمغادرة الالزمة الوسائل وتوفر تكفل ان عليها/ب
.وثائقهم و محفوظاتهم و ممتلكاتهم جميع وآذا إيران في وقنصليتها طهران  

 الواليات سفارة مباني بالحماية القائمة الدولة حوزة ،في الحال في تضع ان عليها/ ج
وثائقها و  محفوظاتها و ممتلكاتهما جميع ،وآذا إيران في وقنصلياتها طهران في المتحدة  

 المتحدة الواليات موظفي من واحد إي إبقاء يجوز ال انه ،تقرر باإلجماع/   4
 االشتراك أو المقاضاة أشكال من شكل ألي لتعرضه انإير في القنصليين أو الدبلوماسيين

.شاهدا بصفته الدعوى في  
 ملزمة اإلسالمية إيران جمهورية ان تقرر ، أصوات ثالثة مقابل صوتا عشر باثني/ 5

 أحداث جراء بها لحقت التي اإلضرار عن األمريكية المتحدة الواليات لحكومة بالتعويض
  .عنها نتج وما 1979 نوفمبر

 تحددهما ومقداره التعويض هذا شكل ان تقرر واحد صوت مقابل صوتا عشر بأربعة/ 6
 الالحقة اإلجراءات الغرض هذا وتحفظ ، ذلك على باالتفاق الطرفان يقوم لم ما المحكمة

.)1(القضية في  
 للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة تجاه العربي الدولي العمل موقف:الثاني الفرع

 الدبلوماسي
 هو ما لها مثال أحسن ان فنجد الحصانة لهذه الممارسة عن نتكلم ان أردنا إذا      

 الدبلوماسيين المبعوثيــن تمتــع تؤآد التي العربية مصر جمهورية في به معمول
  لديــها المــعتمـدين

________________________ 
 المتحدة ،األمم1991-1984 ولية،الد العدل محكمة عن الصادرة واألوامر والفتاوى األحكام موجز)1(

.144-143،ص1993،نيويورك،  
 أيضا سجلته ما وهذا. )1(إليهم المنسوبة الجريمة آانت أيا المطلقة الجنائية بالحصانة
 تقضي ،فكانت أجنبية لدول مبعوثين ضد دعاوى من إليها رفع فيما المصرية المحاآم
 الدبلوماسية الصفة لها ثبت متى ةأجنبي لدول مبعوثين ضد دعاوى بنظر اختصاصها بعدم

 مدى تأآيد في تذآر ان يمكن ،التي الخاصة الداللة ذات القضايا من ولعل عليه للمدعى
 بها يتمتع التي الجنائية بالحصانة  إخالل إي يقع اال على المصرية المحاآم حرص
 الدبلوماسي فيها اتهم التي القضية تلك العربية مصر جمهورية لدى األجنبية الدول مبعوث
 اغتيال بمحاولة بالقاهرة الشعبية اليمن جمهورية بسفارة ثان سكرتير حسن محمد سيف



 قامت أثره على والذي السابق اليمن وزراء رئيس هيثم محمد بمصر السياسي الالجئ
 الالزمة اإلجراءات اتخاذ المحاآم من وطالبت حصانته بإسقاط المصرية الخارجية وزارة
)2( حاآمتهوم معه للتحقيق  

_________________ 
 آان  إذا عما االستفسار على للرد:اآلتي المصرية الخارجية بوزارة والمعاهدات القانونية لإلدارة مذآرة في جاء)1 (

 ونجله هو حيث ، عدمه من الدبلوماسية بالحصانة يتمتع أسرته و هو اليمنية المصالح رعاية بقسم الثاني السكرتير
 ثم ومن وعائلته هو الدبلوماسية القائمة على مدرج المذآور ان ،تبين1983لسنة1384 رقم حةجن بقضية متهمان
 جمهورية لديه المعتمد البلد لدى الجنائي القضاء والية من الحصانة ومنها الدبلوماسية الحصانات بكافة يتمتع فهو
 وذلك نهائي، قضائي بحكم ثبوته عند ماسيةالدبلو بالطرق المطالبة فيمكن المني للتعويض بالنسبة أما/العربية، مصر
 مصر عليها صادقت التي الدبلوماسية بالعالقات الخاصة1961لعام فيينا اتفاقية من 31 المادة من األولى للفقرة وفقا
.1964 لسنة 469 رقم الجمهوري بالقرار وذلك9/7/1964 من اعتبارا بها وعمل  
.25/10/1984الخارجية، ،وزارة والمعاهدات القانونية اإلدارة مذآرة  

 من آل بالقاهرة،ومعه الشعبية الديمقراطية  اليمن جمهورية بسفارة ثاني سكرتير حسن محمد سيف قضية في)2(
 اغتيال على تخابروا الجنسية، فلسطيني العمري محمد بالقاهرة،وصالح اليمنية الطيران شرآة ممثل عيسى صالح
 موضع بشأنه تخابروا ما الثالثة المتهمون ،ووضع األسبق اليمن راءوز رئيس هيثم محمد بمصر السياسي الالجئ
 وعضده انفه في هيثم علي محمد ،وأصيب وفاته إلى أدت بإصابات المصري السيارة سائق الطلقات وأصابت التنفيذ،
 في ستعملةالم األدوات  وضبط بضبطهم األمن سلطات قامت ان إلى الجريمة مسرح من فارون  الجناة وانطلق األيسر،
 دولة امن 1976 لسنة7رقم القضية وهي العسكرية المحكمة إلى إحالتهم ثم التحقيق العامة النيابة وتولت.الجريمة

 إلى الجيزة نيابة ،وطلبت ذلك فرفضت الدبلوماسي مبعوثها حصانة عن التنازل اليمن من المصرية الكومة عليا،طلبت
 اإلجراءات ،واتخاذ عليه القبض يمكن حتى المتهم الدبلوماسي لمبعوثا عن الحصانة رفع المصرية الخارجية وزارة
 تملك ال المضيفة الدولة بوصفها مصر ان11/8/1976بتاريخ) المراسيم إدارة (الخارجية  وزارة ،فردت حياله الالزمة
 آتابا أرسلت  -يمالمراس إدارة-المصرية الخارجية وزارة ان غير .لديها معتمد دبلوماسي مبعوث عن الحصانة رفع حق
 محسن يوسف السيد عن الدبلوماسية الحصانة إسقاط تقرر انه"...فيه جاء 21/8/1976 بتاريخ الجيزة نيابة إلى أخر
 21بجلسة العسكرية النيابية المحكمة آلفت الخطاب هذا اثر وعلى" حياله القضائية اإلجراءات  آافة اتخاذ يمكن وانه

 اتفاقية ضوء في21/8/1976ل المؤرخ الثاني لكتابها القانونية األسانيد  لبيان ةالخارجي وزارة بمخاطبة 9/1976/
 مبعوثها عن الحصانة رفع الديمقراطية اليمن جمهورية رفض يفيد بما السابق الخارجية وآتاب 1961 لسنة فيينا

  أتشرف"فيه جاء والذي 1976/ 9/10ف المؤرخ بكتابها العسكرية النيابة على الخارجية وزارة وردت السياسي
 الدبلوماسية  للعالقات فيينا  اتفاقية من41 المادة هو المذآور المتهم عن الحصانة لرفع القانوني السند بأن باإلفادة
 مصر ألمن تهديدا شكل قد المتهم به قام ما ،وان البالد  ولوائح لقوانين الدبلوماسي باحترام تقضي والتي 1961لسنة
 والئيا اختصاصها بعدم المحكمة قضت النهاية وفي " للمحاآمة وتقديمه عليه القبض ءإلقا ضرورة استدعى ،مما

 إحالة مع الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية بسفارة الثاني السكرتير حسين محسن السيد وهو األول المتهم بمحاآمة
 المتهم بمحاآمة قضت ،آما العام الدولي القانون إلحكام وفقا بشأنها الالزمة اإلجراءات التخاذ له بالنسبة  وراق اال

  . باإلعدام الثالث وبمعاقبة المؤبدة الشاقة باإلشغال الثاني
 مرجع المية،اإلس الشريعة مع مقارنة الدبلوماسية واالمتيازات والحصانات األمن المالح،سلطات فاوي.د:انظر-

.302-301-300 سابق،ص  
:الخاص  الباحث رأي   

 المبعوث بها يتمتع التي القضائية  الحصانة ان إلى البداية في ارةاإلش من البد       
 1961لسنة فيينا ،فاتفاقية الخاص لصالحه ال دولته لصالح أصال مقررة الدبلوماسي

 اإلقليمي للقضاء الدبلوماسي المبعوث خضوع يجوز ال انه على 31 مادتها في أآدت
 األخير هذا مادام أراضيها على يرتكبها لتيا الجريمة نوع آان مهما لديها المعتمدة للدولة
 ،إال لديها المعتمدة للدولة الجزائي للقضاء يخضع وال الدبلوماسية بالحصانة يتمتع

 عليه جرى وما الفقهاء جمهور اعتمده الذي الرأي وهو بذلك دولته من خاص بتصريح
 عن الحصانة طبإسقا المصرية الخارجية وزارة قيام فأن  ثم ومن الدولي العمل أيضا

 اتفاقية من 41 المادة لنص استنادها رغم الصواب جانب قد)المتهم  (اليمني الدبلوماسي
 ان تعتبر ،فهي الحصانة رفع في سببا الخارجية وزارة فيه ترى التي 1961 لسنة فيينا



 السيد) األسبق اليمن وزراء رئيس(اليمني السياسي الالجئ قتل بمحاولة الدبلوماسي قيام
 اال بذلك القيام تستطيع وال محاآمته يجب  ثم ومن  البلد بأمن أخل قد هيثم علي محمد
 القانون قواعد مع تماما يتنافى نجده الموقف لهذا جليا بتأملنا ،ولكن عنه الحصانة برفع
 الذي والسؤال.القواعد هذه وتطبيق أعمال عليه استقر ما مع يتعارض وآذا العام، الدولي
 الدبلوماسي هذا ان افترضنا لو المصرية الخارجية وزارة على المجال هذا في طرحه نود
 هل فرنسية أو أمريكية جنسية من العربية مصر أراضي في قتل جريمة ارتكب الذي
 لحكم بالنسبة إما.  عسكرية؟ محكمة أمام بإحالته وتقوم الموقف نفس لها يكون سوف

 فقها به المسلم من ألنه العام الدولي انونالق أحكام مع تماما يتفق فانه العسكرية المحكمة
 من له منحت الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي القضائية الحصانة ان وتشريعا وقضاء
 يعني ال لديها المعتمدة للدولة اإلقليمي للقضاء خضوعه عدم ولكن بوظيفته، القيام اجل
 أآدته ما وهذا القضائية يتهاولوال  دولته لقانون خاضعا يظل بل القانون سلطان من أفالته
 بها يتمتع التي القضائية الحصانة ان"1961 لسنة فيينا اتفاقية من 4ف31المادة

  ".المعتمدة الدولة  لقضاء الخضوع من تعفيه ال لديها المعتمدة الدولة في الدبلوماسي
 ائيةالجز القضائية الحصانة من والوطنية الدولية التشريعات موقف:الثاني المبحث   

  :الدبلوماسي للمبعوث
 لسنة فيينا التفاقية السابقة المختلفة الدولية التشريعات أهم المبحث هذا في نتناول    

 الدول في الجنائي للقضاء الدبلوماسي المبعوث إعفاء اتجاه موقفها لمعرفة1961
 تيال األحكام أهم لمعرفة المختلفة الوطنية للتشريعات ذك بعد نتطرق ،ثم المضيقة
 تقر فعال هي هل ، والغربية منها العربية الدول من للعديد التابعة التشريعات هذه تضمنتها

 مطلبين إلى تقسيمه منا تتطلب البحث لهذا المنهجية فالدراسة إذن ال؟ أم الحصانة هذه
 فيه فتناول الثاني أما الحصانة هذه من الدولية التشريعات لموقف األول نخصص:رئيسين
 بين الموجودة المشترآة النقاط أهم إبراز محاولين المختلفة الوطنية  ريعاتالتش موقف

.والوطنية الدولية التشريعات  
:الجزائية القضائية الحصانة من الدولية التشريعات موقف: األول المطلب  

 سبيل ،فعلى بينها فيما مختلفة الحصانة هذه من اإلعفاء بصدد الدولية التشريعات آانت لقد     
 التي الدبلوماسية والحصانات باالمتيازات الخاصة الالئحة مشروع من 13 المادة نصت لمثالا

 التي للجنايات بالنسبة"انه على 1895سنة آمبردج اجتماع في الدولي القانون مجمع اقرها
 قد آانوا لو آما لدولتهم الجنائي للقانون خاضعة تظل فإنها الدبلوماسية البعثات أعضاء يرتكبها

 الحصانة تستمر "ان على المشروع نفس من 16المادة نصت آذلك". ذاتها دولتهم في تكبوهاار
 حالة في تستمر إنها ،آما العامة السالمة أو العام للنظام خطير خرق حالة في حتى القضائية
 االجراءت اتخاذ المستقبلة الدولة حق من ذلك ينقص ان دون الدولة امن ضد جناية ارتكاب
 األمم عصبة قمت عندما انه المضمار هذا في غريب هو ومما. )1("مناسبة تراها لتيا الوقائية
 في الدبلوماسي القانون تعتبر لم اللجنة هذه فأن الدولي القانون قواعد لتقنين خبراء لجنة بتأسيس
 العرفي الدولي القانون قواعد ضمن ممهدة بخطوات يسير انه اعتبرت بل تقنين إلى حاجة

 العمل بعد اجتمع الذي الوحيد التقنين لمؤتمر األعمال جدول ،فأن الموقف ذاله وآنتيجة
 في ولكن.)2(دبلوماسيا قانونا يتضمن لم 1930 عام هاجيو مؤتمر في اللجنة لهذه التمهيدي
 خطوة واتخذ التقنين عملية في األمام إلى تحرك األمريكي باناما اتحاد ان نجد المقابل



 الموظفين عن تفاقيةا 1928 عام هافانا في عقد والذي السادس همؤتمر في تبنى آبرى،حيث
.)Convention of diplomatic officers )3الدبلوماسيين  

___________________ 
.271سابق،ص خلف،مرجع بياع آمال.د)1(  
:آذلك ،انظر271نفسه،ص المرجع)2(  

-Young Eileen ,"The development of the low of diplomatic relations",op.cit.,p,149 
 إعفاء الدبلوماسيون الموظفون يعفي "المادة هذه في جاء حيث الجنائية الحصانة على االتفاقية هذه من 19 المادة نصت)3   (
 بموافقة اال الحصانة هذه عن يتنازلوا ان لهم يحق ،وال لديها يعتمدون التي الدولة في الجزائي أو المدني القضاء من آامال

نفسه دولتهم قبل من اال محاآمتهم أو مقاضاتهم اليجوز ،وآما محكومته  
-Article:"Diplomatic officers are except from all civil or criminal jurisdiction of the 

state to  which they accredited ,they may not, except in the case when duly authorized 
by their government ,waiver immunity ,be prosecuted or tired in iese it be by the court 

of their own country". 
.1928لسنة هافانا اتفاقية من19 المادة نص راجع-  
.271خلف،ص بياع آمال. د:انظر-  
.177سابق،ص اإلسالمية،مرجع بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما واالمتيازات والحصانات األمن سلطات:المالح فاوي.د-  

 في 22 رقم1925 عام األمريكي الدولي القانون معهد مشروع الجنائية القضائية الحصانة على ونص-
.                            25مادته Young Eileen,op.cit.,p.17 

 فيينا اتفاقية إلى السابقة الدولية التشريعات هذه حول مالحظته يمكن الذي والشيء
 للمبعوث المطلق اإلعفاء على 31 مادتها في بصراحة تنص والتي 1961 لسنة

 ،إنها لديها المعتمدة للدولة بالنسبة اإلقليمي الجنائي للقضاء الخضوع من الدبلوماسي
 والتي الدول من العديد بين تمت التي الثنائية بالمعاهدات مقارنة جدا قليلة آانت 

 لقضائها الخضوع من يالدبلوماس المبعوث بإعفاء  دولة آل فيها تتعهد سبق
.الجنائي  
 على وأثرها القضائية الحصانة من الداخلية التشريعات موقف: الثاني المطلب
:القومي األمن  
 اختالف على للدول الوطنية القوانين الداخلية بالتشريعات المقصود أن      

 الجزائية القضائية الحصانة يخص فيما األخيرة هذه تضمنته وما إيديولوجياتها
 الدراسة تحتاجها مهمة نقطة أضفنا ،وآذا إقليمها على الدبلوماسي المبعوث يرتكبها
 في الحصانة هذه على تنص وهي القومي أمنها على  الدول هذه حرص مدى وهي

 األول في ،نتناول فرعين إلى المطلب هذا تقسيم ارتأينا ،ولهذا الداخلية قوانينها
 ندرس الثاني الفرع وفي الجزائية القضائية الحصانة من الداخلية التشريعات  موقف
  الجزائية القضائية والحصانة القومي األمن فيه

الجزائية القضائية الحصانة من الداخلية التشريعات موقف: األول الفرع  
 Exemption "المحلي الجنائي القضاء من بإعفاء الدبلوماسي المبعوث يتمتع     

from local criminal jurisdiction "لبض الداخلية للتشريعات وبالدراسة 
.                                  القاعدة هذه ضمت قد الداخلية قوانينها ان نجد الدول

    
 والذي 1899 جانفي في الصادر األلماني القانون من)19-18 (الجزء ذلك ومن 

 اتالبعث وأعضاء رؤساء ألمانية محكمة ألية القضائي السلطان من يستثنى
)1(.ألمانيين يكونوا أال بشرط والخدم واإلداريين ،والموظفين الدبلوماسية  



 بالحصانة يتعلق فيما األلماني القانون نهج إلى النمساوي القانون سار ولقد   
 للسلطان يخضعون ال بعثاتهم وأعضاء واألجانب السفراء "ان على نص فقد الجنائية
.)2(النمساوي والجنائي القضائي  

 آما جنائية قضائية حصانة للممثلين االنجليزي 1964 عام مرسوم منح آماو    
  نجد

________________ 
270،ص نفسه مرجعال خلف، بياع آمال. د)1(  
.320سابق،ص مرجع الدبلوماسي بعوثللم القضائية ،الحصانة الفتالوي حسين سهيل. د)2(  

 حصانة الدبلوماسيين نللمثلي منحت التي الداخلية التشريعات بين من انه أيضا
 عام أآتوبر 21 في الصادر سابقا السوفيتي االتحاد عقوبات قانون جنائية قضائية
 المادة في جاء وآذلك األولى مادته في األمر هذا على القانون نص حيث 1927

 الدبلوماسية المكانة ذوي األشخاص ان 1966لعام السوفيتي االتحاد قانون من13
.)1(الجنائي قضائيال السلطان من معفون  

 في 1954 لسنة21 رقم المصري االمتيازات أو  الحصانات قانون ونص     
 أو دبلوماسي ممثل ألي حصانات أو امتيازات منح ترفض ان للحكومة "16مادته

 مصر لممثلي مماثلة حصانات أو امتيازات تمنح ال دولة ألي قنصلي موظف
".  القنصليين لموظفيها أو الدبلوماسيين  

 القنصليون والموظفون الدبلوماسيون الممثلون يتمتع "13مادته في ونص    
 القانون لهم منحها التي األخرى والحصانات باالمتيازات واألشخاص والمنظمات

. )2("فيه طرفا مصر تكون اتفاق إي أو الدولي  
 السلك موظفي تمتع "غلى 22 المادة في اللبناني العقوبات قانون نص وآذلك  

 للتشريع بالنسبة أما ".الجنائية القضائية بالحصانة األجانب ولقناصل رجيالخا
.الموضوع هذا حول نص أي من خال ،فانه الجزائري  

 
 
 
 

___________________  
 شباب ،مؤسسة العام الدولي القانون في الوسيط بلخشب، عشوش،عمر المجيد عبد احمد. د)1 (

.3،4،ص1990الجامعة،اإلسكندرية،  
.599سابق،ص ،مرجع الشامي حسين علي.د)2(  
 
 
 
 

:الجزائية القضائية الحصانة على القومي األمن اثر :الثاني الفرع  
 الحصانة مصير ما هو المجال هذا في أذهاننا إلى يتبادر تساؤل أول ان        
 امن تهدد أفعاال إتيانه حالة في الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي الجزائية القضائية

 اتهامه حالة في  أم ضدها التأمر حالة في ذلك آان سواء المستقبلة الدولة سالمةو



 الحصانة تنفيذ مدى هو إنما مؤداه أخر تساؤل ينشأ وهنا الحرب؟ جرائم من بجريمة
الحاالت؟ هذه في الدبلوماسي للممثل الجزائية القضائية  

 بالنسبة القومي األمن مسالة سهل،الن وهلة ألول ذلك عن اإلجابة ان الشك       
 آما ،ألننا الدبلوماسي المبعوث حصانات على واألسبقية األولوية لها المضيفة للدولة
 وليس للدبلوماسيين الحصانة منح هو 1961 لسنة فيينا اتفاقية من الغرض ان نعلم

.)1(آدبلوماسيين المقنعين لإلرهابيين  
 حاالت في الجنائية القضائية بالحصانة الشك األوائل الفقهاء راود ولقد      

.)2(لديها المعتمدين الدول حكام ضد وخيانة تأمر جرائم ارتكابهم  
 الدبلوماسي الممثل تمتع ان فيينا اتفاقية في وارد هو آما اشرنا ان لنا وسبق        

 من لديها،بل المعتمدة الدولة قانون انتهاك اإلطالق على يعني ال الجنائية بالحصانة
.بها العام واألمن العام النظام بمقتضيات والتزامه القانون ذلك احترام واجباته  

 الدبلوماسيين سلوك حول المضيفة الدولة لدى شكوك هناك تحوم عندما ولكن 
 الحالة هذه في ،فإنها الداخلي ونظامها ألمنها تهديدا يشكل قد والذي لديها المعتمدين

 يعد هذا ،ولعل ضدهم الالزمة جراءاتاإل واتخاذ  ،)3(حصانتهم تجاهل في تترد ال
 حالة ذلك إلى نضيف ان ويمكن الجنائية القضائية الحصانة تقييد أسباب من سببا

.الحرب جرائم من جريمة الدبلوماسي المبعوث ارتكاب  
____________________ 

 ةوآلم الخوف نقيض اللغة في وهو األمن عنصر عنصرين من يتكون القومي األمن اصطالح)1 (
"Sécurité  قوم آلمة فهو االصطالح من الثاني العنصر ،أما للخطر الحقيقي الغياب تعني الفرنسية في "

الدولة تعني فأنها  
 مرجع اإلسالمية، الشريعة مع نةمقار الدبلوماسية والحصانات األمن سلطات ، المالح فاوي .دانظر-

.50،51سابق،ص  
 تأمر جريمة ارتكابه حالة في الجنائية بالحصانة الدبلوماسي ثالمبعو تمتع في شككوا الذين الفقهاء من)2(

.المستقبلة، الدولة ضد خيانة أو Hale ,Coke, Foster. 
 المعارف ،منشأة العام الدولي القانون في الحديثة االتجاهات الغنيمي،بعض طلعت محمد. د)3(

.127،ص 1974،االسكندريةن  
 

 بشأن واحدا اتجاها يتجه لم الفقه ان هإلي اإلشارة سبق ما خالل من ونستنتج    
 الى بعضهم ذهب حيث الدبلوماسي للمبعوث الممنوحة المطلقة الجزائية الحصانة
 ارتكابه حالة في المحلي للقضاء الدبلوماسي المبعوث خضوع بضرورة القول
  .الحرب جرائم من جريمة أو المستقبلة الدولة امن ضد جريمة

Grotius الفقيه  رأسهم وعلى رآخ رأيا نجد حين في         المصلحة ان يعتقد الذي
 المصلحة من وقيمة وزنا اآبر وامتيازاتهم السفراء حصانة احترام عن الناتجة
 الرأي هذا الفقهاء اغلب الجرائم،ويؤيد مرتكبي على العقاب فرض في المتمثلة
 ان سامةالج من درجة على الجريمة تكون عندما المضيفة للدولة يجوز وانه خاصة

فيه مرغوب غير شخصا الدبلوماسي المبعوث ُتعد Persona  non grata 
  )1(.فورا أراضيها بمغادرة وتطالبه
 الدفاع في حقها إلى استنادا الحاالت، بعض في المضيفة الدولة تستطيع آما         
 عليه بالقبض وتقوم الدبلوماسي المبعوث حصانة تتجاهل ،ان النفس عن الشرعي

 ، القومي األمن ويمس الخطورة من آبرى درجة على إليه المنسوب العمل آان ،إذا



 من الدبلوماسي المبعوث يستثنى ال ولكن ، المحاآمة إلى تقدمه ان تستطيع ال لكنها
 الدولة تفرضها التي األمنية واإلجراءات البوليس ولوائح اإلدارية للوائح الخضوع
 الجميع على يسري فما ، وأمنها لسالمتها وحفظا تأمينا الحاالت بعض في المضيفة
 )2(البالد بمغادرة فيطالب الخطيرة المخالفات بعض ارتكب ما وإذا ، عليه يسري
 للقضاء الدبلوماسي المبعوث خضوع قاعدة ان المجال هذا في يذآر ما أهم من ولعل

 بلوماسيالد للمبعوث يحق وال العام النظام بقواعد تتصل المضيفة الدولة في الجنائي
 فعلى المضيفة الدولة محاآم أمام جنائية دعوى ضده ترفع ،وحين عنها التنازل
 المبعوث صفة لديها تثبت متى اختصاصها بعدم نفسها تلقاء من تقضي ان المحكمة

 في نقــض محكمــة قضت ان 1922عام حدث ،وقد عليه للمدعى الدبلوماسي
قضية  في  ايطالــيا Camina C.K.T 

______________  
 درجة لنيل مقدمة ،رسالة الدبلوماسية والحصانة الدولي ،اإلرهاب طلس  أسعد محمد هالة عائشة.د انظر)1(

.241،ص1988، القاهرة جامعة ، الحقوق آلية ، الدآتوراه  
 لندن،وقد عن آلم34 بعد الذي الحربية المعدات مصنع عن خبرا اللندنية الصحف نشرت افريل 14 في)2(

 الذرية األسلحة لتجميع المعد الرئيس المصنع ،وهو للمصنع صورا يلتقطان شخصين لمصنعا حارس شاهد
 ،طالب المجر من دبلوماسيان إنهما وتبين الشخصان ،هرب  Polaris وصواريخ رؤوس ذلك في بما

 رضتف التي بالقيود أسوة الشرقيين الدبلوماسيين على قيود بفرض وآذا بطردهما البريطاني البرلمان أعضاء
 السالم عبد جعفر.د– . ميال 30ب لندن خارج تحرآاتهم ،وعلى 1971 عام السوفيت الدبلوماسيين على

.478،ص،1986، العربية،القاهرة النهضة دار العام، الدولي القانون ،مبادئ  
 

 تصرفاتهم يخص فيما الدبلوماسيين المبعوثين عن القضائية الحصانة بنزع
 والعدالة المنطق مع تتالءم ال آانت ،أو العام النظامب مساس فيها آان إذا الشخصية

 بعد اال األمور تهدأ ،ولم جماعيا احتجاجا وقدمت ثارت الدبلوماسية الهيئات ولكن
.)1(موقفه عن االيطالي القضاء تراجع  
 الجزائية الحصانة من الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية موقف:الثالث المبحث
:نساناإل حقوق على ذلك واثر  

 بشأن واضح ، 1961لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية موقف ان الشك        
) 1 (31 المادة نص ،الن الدبلوماسيون المبعوثون بها يتمتع التي الجزائية الحصانة
 ال مطلقة صيغة في الجنائية المسائل في القضائية المبعوثين حصانة على نصت
 األولى بالدرجة الدبلوماسيين تخدم الحصانة هذه آانت إذاو تأويل أو مناقشة إي يقبل

 على ذلك يؤثر سوف شك دون فانه الثانية بالدرجة الدولي المجتمع وعالقات
 التي فالدولة اإلنسان حقوق فكرة وهو اال الساعة موضوع وهو حساس جد موضوع

 أيضا ة،والملتزم الدبلوماسية للعالقات 1961 لسنة فيينا اتفاقية في طرف هي
 هذه تتعارض عندما مأزق في نفسها تجد قد اإلنسان لحقوق العالمي بالميثاق

 تجاوزات من تضرروا الذين مواطنيها حقوق مع للدبلوماسيين الممنوحة الحصانات
.الدبلوماسيين وتعسفات  

 األول في نتناول مطلبين على المبحث هذا تقسيم منا تتطلب النقاط هذه دراسة ان 
 على الحصانة هذه واثر عالقة ،والثاني الحصانة نم1961 لسنة فيينا ةاتفاقي موقف
.اإلنسان حقوق  

 



 الجزائية الحصانات من الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية موقف: األول لبالمط  
: 

 31 للمادة األولى الفقرة من األول شطرها في 1961لعام فيينا اتفاقية نصت       
 يتمتع"مطلقة صيغة في الجنائية المسائل في  قضائيةال المبعوثين حصانة على

 المعتمدة للدولة الجنائي بالقضاء يتعلق فيما القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث
 أآــدت النــــص هذا حـــول التعليق على الدولـــــي القانون لجنة إقدام وعند". لديها
ان بقولـــها ذلك  

 
___________________ 

 ، اإلسالمية بالشريعة مقارنة ةالدبلوماسي واالمتيازات والحصانات القومي ،األمن المالح فاوي.د:ظران-)1 (
.200سابق،ص مرجع  

 الحصانة خالف على استثناء أي تحتمل ال شاملة الجنائية القضائية الحصانة
  .المدنية القضائية
 مهما انه إذ  تثناءاتاس أية على تحتوي ال إنها في يتجلى المادة هذه وإطالق        

 خالل سواء  المفعول سارية تظل الحصانة فأن الجنحة أو الجريمة خطورة آانت 
 حالة في تستمر الحصانة هذه ان نجد آما  خارجها أم الرسمية الوظائف ممارسة

 رفع دون موته ظروف حول يمارس ان يمكن ال تحقيق إي أن إذ الدبلوماسي وفاة
.)1(الحصانة  
 للمحاآم يجوز ،فال العام النظام قواعد من يعد الجنائي القضاء من عفاءواإل        

 حق ألنه عنه التنازل الدبلوماسي للمبعوث الوقت نفس في يجوز ال آما تخالفها ان
 القضاء أمام محاآمته على إقدام أي وُيعد له شخصيا حقا وليس أوفدته التي للدولة

 مواجهة في المساواة في بحقها وإخالال يمثلها التي الدولة الستقالل انتهاآا اإلقليمي
 ضد جنائية دعوى أمامها رفعت ما إذا المحاآم على يتعين ،ولهذا المضيفة الدولة
 بعدم نفسها تلقاء من تقضي ان دولتها لدى معتمد أجنبي دبلوماسي مبعوث

)2(المبعوث صفة لديها ثبت متى اختصاصها  
 يخاطب ال المشرع ان الصيفي الفتاح بدع الدآتور يرى السياق نفس وفي      

 حصانتهم آانت لهذا الجزاء بشق وال التكليف بشق ،ال الجنائية بالقاعدة الدبلوماسيين
.)3( قضائية ال تشريعية  

 من ،فإنه الدبلوماسي للمبعوث مطلقة جنائية قضائية بحصانة سلمنا إذا ولكن      
 الدولة امن وسالمة سيادة مست خطيرة جرائم األخير هذا يرتكب ان ذلك شأن

.وآيانها المستقبلة  
 بعد خاصة حولها، آثيرة تساؤالت تثار بدأت المطلقة الجنائية الحماية ان ونجد     
 خطيرة،ولهذا جرائم ارتكاب في بها المتمتعين قبل من الحصانة هذه فهم إساءة تزايد
 فـــي الشــرعي حقـها إلى باالسـتـنـاد تستطيع الدولـة ان الفقــــهاء بعـض يرى

 الدفــاع
 ____________________________ 

.34 ،ص1987، شمس عين ،مكتبة الثانية ،الطبعة السياسية فودة،النظم الدين عز.د)1(  
.170ص سابق مرجع، الدبلوماسي هيف،القانون أبو قصاد علي.د-  
.452،ص1976، العربي،القاهرة الفكر دار األولى، العام،الطبعة الدولي العناني،القانون محمد إبراهيم. د)2(  



.243سابق،ص مرجع اسعد، محمد هالة عائشة.د)3(  
 

 آان إذا عليه بالقبض وتقوم الدبلوماسي المبعوث حصانة تتجاهل ،ان نفسها عن
 الدولة سلطان ان عنها،على الخطر لدفع اإلجراء هذا يقتضي إليه المنسوب العمل
 القبض بعد تسليمه عليها بل محاآمها أمام تحاآمه ان تستطيع الحد،فال هذا عند يقف
. )1(محاآمته لتتولى دولته سلطات إلى عليه  

 الحصانة مدى تحديد بشأن واضح فيينا اتفاقية موقف ان القول إلى وننتهي       
 بذلك راعية استثناءات وال فيها قيود ال مطلقة جنائية حصانة فهي الجنائية،
 واستقرار الدولية العالقات حماية ،وآذا الدبلوماسية بالوظيفة خاصة اعتبارات
 ما وهذا اإلنسان بحقوق المساس إلى يؤدي ان ذلك شأن من انه ،اال الدولي المجتمع
.الموالي المطلب في سنبينه  
:اإلنسان وحقوق الجزائية القضائية الحصانة:الثاني المطلب  
 األقل على تعارض الدبلوماسي للمبعوث الجنائية الحصانة ان فيه الشك مما        

 يترتب الجنائية الحصانة ان رأينا آما ،ذلك اإلنسان حقوق مسألة الظاهر حيث من
 الجرائم عن الوطنية المحاآم أمام جنائيا بها يتمتع من محاآمة إمكانية عدم عليها
 المدنية بالحقوق معينة أحوال في مدنيا مطالبته إمكانية عدم عن ،فضال يرتكبها التي

 أفعال من المتضررين بعض طالب ذلك اجل ،ومن ارتكبه الذي الفعل عن الناجمة
 اإلنسان حقوق بأن الوطني القضاء إمام الجنائية بالحصانة يتمتعون أشخاص ارتكبها
 بعـــض رفضت الثاني،ولقد المقام في وضعها وتحتم الحصــانة تلك تحجب ان يجب

 مـــا مـــع يتــعــارض ذلــــك الن يـبدو ما ـــىعل)2(ذلــك إلى االستـــــجابة الــدول
  الدولــــة بــــه التــــزمت

_____________ 
 حالة في السويد سفير على 1917 عام في انكلترا قبضت السفراء على القبض في الدولية السوابق من)1 (

 فرنسا وقبضت ، " األول ورجج" الملك  خلع على يتآمر آان انه ،وذلك التأجيل تحتمل آانت ما خطيرة تلبس
.فرنسا على وصيا اسبانيا ملك إعالن بها مقصود مؤامرة في الشتراآه1718 عام في اسبانيا سفير على  

-178،ص سابق اإلسالمية،مرجع عةبالشري مقارنة الدبلوماسية والحصانات اآلمن ،سلطات المالح فاوي.د-
179.  

 حتى الدبلوماسية الحصانات تفضيل يتم هل: مؤداها ضيةق الشيلي في المحاآم أمام عرض 1988سنة في)2(
 االتحادية أللمانيا تابع دبلوماسي ضد رفعت قضية بمناسبة ذلك وآان ؟ اإلنسان لحقوق انتهاك وجود ثبت لو
 عدم إلى المحكمة وانتهت بالحصانة األلمانية السفارة  فدفعت .الخاصة حق على العتدائها الشيلي في

 الدنيا محاآم ان وقالت الحكم نقضت العليا المحكمة  ان بالحصانة،اال المذآور لشخصا لتمتع اختصاصها
 يمكن ال الدبلوماسية الحصانة وان األساسية، اإلنسان بحقوق الخاصة الدعاوى موضوع في بالنظر مختصة

 3المادة في ةالمذآور الرسمية األعمال فقط تغطي الحصانات تلك ،الن الحقوق تلك حماية أمام عائقا تقف ان
 ان إلى انتهت العليا المحكمة قررته لما انصياعا للموضوع المحكمة بحث وعند. 1961لسنة فيينا اتفاقية من

 سبيل في عائقا  تعتبر ال  األخيرة هذه وان ، الدبلوماسية للحصانة انتهاآا تشكل التي هي التنفيذ إجراءات
.اإلنسان حقوق حماية  

 القاهرة ، العربية النهضة ،دار وعمال علما والقنصلية الدبلوماسية العالقات انون،ق الوفا أبو احمد.د:انظر-
. 150-149،ص1996  
 غابر منذ مقررة آانت الحصانة هذه ان ذلك إلى الدولي،ونضيف الصعيد على

.اإلنسان حقوق مسالة مع اصطدامها رغم األزمان  
لألستاذ مقال وفي     Malyse Bouchar  في الدبلوماسية نةبالحصا "والمعنون 
"اإلنسان حقوق ظل Les immunités diplomatiques aI 'Heure de la 



protection droits del'home  الدبلوماسية الحصانة موضوع فيه ،عالجت
 لقضية وتطرقت الحياة، في الحق وهو اإلنسان حقوق من حقا تعيق أصبحت التي
 عندما الطريق حافة على طفلين بقتل قام الذي بفرنسا  الديمقراطية الكونغو سفير
  ان  األستاذة ،وترى الكونغولي الرئيس إقامة إلى فائقة وبسرعة متوجها آان

 الرسمية بأعماله مرتبطة تكون ان يجب الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة
 وتلقائية مباشرة بصفة الحصانة ترفع إعماله من االنتهاء بمجرد انه المفروض ومن

. 
 عن عاجزة  تبق القضايا هذه مثل عليها يعرض عندما الجنائية المحكمةف       
 ثبوت رغم القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث تمسك نتيجة عادل قرار اتخاذ
 الجرائم بين التميز نقترح التجاوزات هذه مثل مواجهة اجل ومن. عليه التهمة

 من ألنه الدبلوماسيين عوثينالمب من قصد غير عن المرتكبة وتلك قصد عن المرتكبة
 ملهى في النار بإطالق يقوم الذي الدبلوماسي المبعوث  بين نسوى ان المعقول غير
 يلعب وهو طفل بقتل يقوم الذي والدبلوماسي المضيفة الدولة مواطني  احد على ليلي
 في صارمة إجراءات اتخاذ تقتضي فالعدالة .عمديه غير بطرية الطريق حافة على
 إعالنه الن األولى للحالة بالنسبة فورا عنه الحصانة رفع في متمثلة أنالش هذا

 الدبلوماسيين للمبعوثين بالنسبة اال جذريا حال يشكل ال فيه مرغوب غير شخصا
.عمديه غير مخالفات يرتكبون الذين  
 المجتمع في المقدسة مكانتها لها اإلنسان حقوق ان القول لنا يمكن وبدورنا    

 للدبلوماسيين يجوز ال الدولية،و المواثيق عليه أآدت ما ،وهذا لدوليينا والقانون
. القيمة هذه انتقاص بإساءتهم  

 بمراعاة االلتزام على األساس اإلنسان حقوق بحماية االلتزام مبدأ سمو أآد وما   
 المادة تنص ،حيث ذاته المتحدة  األمم ميثاق هو الدبلوماسية والحصانات االمتيازات

 األمم أعضاء بها يرتبط  التي االلتزامات تعارضت إذا "انه على الميثاق نم 103
 فالعبرة  به يرتبطون أخر دولي التزام إي مع الميثاق هذا إلحكام وفقا المتحدة

.)1(الميثاق هذا على المترتبة بالتزاماتهم  
_____________________ 

.288سابق،ص مرجع لحرش، الرحمن عبد.د)1(  
 الذي النيجيري الصندوق بفتح البريطانية السلطات قيام ان نعتقد  ذلك ىإل ستناداوا 

المختطف النيجيري الالجئ يحوي آان " Dikko  انه رغم قانوني تصرف هو "
 فتح جواز عدم يشترط الذي فيينا اتفاقية من) 3(27المادة لنص واضحا خرقا يشكل
 إنسان حياة بحماية لبريطانيةا السلطات التزام الن وذلك الدبلوماسية الحقيبة حجز أو

 فيينا اتفاقية بموجب التزاماتها على يسمو المتحدة  األمم ميثاق بموجب بالموت مهدد
. )1(1961 لعام  
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 للمبعوث القضائية الحصانة طبيعة لدراسة السابق الفصل في تعرضنا       

 بشأنها قائما آان ذيال الفقهي الخالف تفاصيل في الخوض طريق عن الدبلوماسي
 التشريع وآذا الحصانة هذه  مدلول بصدد الدوليين والتشريع العمل موقف ،وآذلك



 الحصانة هذه من فيينا اتفاقية موقف تحديد إلى األخير في ،وانتهينا ذلك من الداخلي
 التي للمزايا ،نظرا الجزائية القضائية الحصانة تكييف على النهاية في متفق الكل و

 من الدبلوماسي للمبعوث وما يتسق آونه أبرزها من والتي التكييف، هذا ايحتويه
 ،وجميع الشهادة إجراءات من والحصانة المدنية القضائية أخر،آالحصانة حصانات
 األخرى المزايا عن ناهيك شخصه على ترد  قد التي  األخرى اإلجرامية األعمال
 المرتكبة الجرائم ضد على شرعيال الدفاع في فقط ليس تجلت ،والتي رأيناها التي
 الجريمة في المساهم مساءلة  إمكان في وأيضا ،بل فحسب الدبلوماسيين قبل من
 للدولة الوطنية المحاآم أمام) األصلي الفاعل(الدبلوماسي المبعوث مساءلة عدم رغم

.المضيفة  
 يثح ، الجزائية القضائية الحصانة حدود لدراسة الفصل هذا في وسنتعرض        

 المبعوث بمنح القائل االتجاه هو الدولي القانون فقه في السائد االتجاه ان مع انه
 هناك ان من يمنع ال ذلك ان اال ، الجزائية األمور في مطلقة حصانة الدبلوماسي

 األمور في القضائية الحصانة تقييد ضرورة ى ،وتر االتجاه هذا تناقض آراء
.االعتبار بعين اآلراء هذه ذاخ معه يتعين الذي األمر الجزائية  

 هذه نطاق دراسة وهي مهمة نقطة دراسة علينا يفرض الموضوع هذا ان آما      
 لذلك تعرضنا ان فسبق األشخاص حيث من أما والزمان، المكان حيث من الحصانة

 في ،نتطرق مباحث ثالثة على الفصل هذا قسمنا عليه وبناء,التمهيدي الفصل في
 القضائية للحصانة بالنسبة اإلطالق لفكرة المناهض الفقهي التجاها إلى منها األول

 القائل الدولي القانون فقه في السائد االتجاه فيه نتناول الثاني المبحث أما الجزائية
 الجرائم جميع عن الجزائية األمور في مطلقة حصانة الدبلوماسي المبعوث بمنح

 هذه نطاق لدراسة نخصصه لثالثا المبحث أما جسامتها بلغت مهما منه الصادرة
.والزمان المكان حيث من الحصانة  

 
 
 
 
 

:المقيدة الجزائية القضائية الحصانة :األول المبحث  
 األمور في مطلقة حصانة الدبلوماسي المبعوث بمنح الدولي العرف يقضي    

 من فريق ان بيد ، أرآانها وتوافر الجريمة ارتكاب ثبوت رغم سنرى، آما الجزائية
 األمور في فقط ليس إطالقها من الحد ضرورة ورأى لذلك خالفا اتجه قد الفقه

(الجزائية للمسؤولية الموجبة تلك في وأيضا بل فحسب المدنية للمسؤولية الموجبة 1 (.  
 خاللها ،من معينة ضوابط عل بينهم فيما يتفقوا لم االتجاه هذا أصحاب ويبدوان   

 ضرورة منهم البعض رأى إذ الجزاء، حيال اإلطالق هذا من الحد مكان ال يكون
 ان ثبت ،إذا الجزائية األمور في القضائية حصانته من لدبلوماسي المبعوث حرمان
 البعض ورأى ، المستقبلة للدولة الداخلية القوانين انتهاك قصد أرسلته قد دولته



 فيها لبس ال  أدلة المرتكبة الجريمة  في توافرت متى منها حرمانه األخر
()آالتلبس( 2 (.  
 الخطرة الجرائم بين خطورتها،فميز ومدى الجريمة ذات إلى منهم البعض ونظر    

 فقد اآلخر الرأي ،أما األولى دون الثانية على الجزائية الحصانة وأضفى والبسيطة
 وأعمــاله الرسمية الدبلوماسي المبعوث أعمال بين فاصل حد وضع ضرورة رأى

 خاصــةال
 

__________________________  

)1  فيها يكون الجزائية المسؤولية :ان حيث من الجزائية والمسؤولية المدنية المسؤولية بين التمييز يمكن)
 المجتمع باسم العقاب توقيع جزاءه ،ويكون للمجتمع ممثلة باعتبارها الدولة  أمام مسئوال الضار الفعل مرتكب

 ضرر  اإلخالل هذا على ،وترتب ذمته في مقرر بالتزام اخل قد فيها الفاعل فيكون :المدنية المسؤولية أما. 
 يوقع ان دون ، ضرر من أصابه عما بتعويضه وملتزما ، الغير اتجاه مسئوال لذلك تبعا الفاعل فيصبح للغير
.الجنائي الجزء عليه  

 والدراسات ثالبحو ،معهد العربية البالد تقنيات في المدنية المسؤولية ، مرقص سليمان. د :ذلك في انظر-
.24،ص1971 مصر، القاهرة، العربية  

)2  عند أو االرتكاب عند بمشاهدته أما ،وذلك الجريمة وقوع بين زمني تقارب "بأنه فقها التلبس عرف)
  "قليل ،وبزمن يسيرة ببرهة االرتكاب عقب أو عليها دالة آلها المثبتة اآلثار والزالت منها نهايته

 مليلة ،عين الهدى ،دار األولية التحريات أثناء فيه المشتبه ،ضمانات محدة محمد .د انظر-
. 156،ص1992،الجزائر  

 عن الحصانة رفع إلى يؤدي ان المرتكبة الجريمة في توافره شأن من ان ،إلى التلبس صدد في ونشير 
 نصت قدالدبلوماسية،و الحصانة وليس النيابية الحصانة حالة في بحقه الجزائية اإلجراءات واتخاذ الفاعل
 مكتب يخطر جريمة أو بجنحة النائب تلبس حالة في "انه على مثال الجزائري الدستور من 139 المادة

".األمر اقتضى ان النيابية الحصانة لمبدأ االحترام لضمان المجلس  
 تالمطبوعا ،ديوان الجزائية القوانين في وتطبيقاتها الحق و القانون منصور،نظريتا إبراهيم إسحاق.د:انظر-

.ومابعدها170،ص1987الجامعية،الجزائر،  
 

  .(1)ومنحه الحصانة القضائية عن جميع الجرائم المرتكبة من طرفه بصفته الرسمية
فأننا سنتناول  (2)الضعف الواضح الذي يكتنف الرأيين األوليين إلى ونجد انه بالنظر
حيث سوف  في هذا المبحث دراسة الرأيين األآثر شيوعا  في فقه القانون الدولي
 أعمال التمييز بين الذي يرى ضرورة لالتجاه منه األول نتعرض في المطلب

الدبلوماسي الرسمية وغير الرسمية،وفي المطلب الثاني لالتجاه القائل بضرورة 
 التمييز بين الجرائم الخطرة وغير الخطرة

عمالأ التمييز بين:األول المطلب  :صةالخا وأعماله المبعوث الدبلوماسي الرسمية 

المبعوث  إعفاءالنتائج المترتبة على الحصانة القضائية ،  أهم من بين         
الدبلوماسي من الخضوع للقضاء في الدولة المعتمد لديها ،وتشكل الحصانة الجزائية 
على حد قول البعض مظهرا من مظاهر الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي ،بما 
 مسكنه أو المتناع عن التعرض لذات المبعوثيفرض على سلطات الدولة المضيفة ا

ظرف آان ضمانا الستقالله  أي آانت طبيعة التصرف الصادر عنه،وتحت أيا
وقرارات (3) باتكال ضعب نا دجن اذآهو اهتدايسل الثمم هفصوب هتلودل امارتحاو،
ضرورة تقييد الحصانة بوضع حد فاصل  إلى المحاآم وقوانين بعض الدول ذهبت



الخاصة،وحجبها عن الجرائم التي  وأعماله المبعوث الدبلوماســي الرسمية أعمال بين
   .(4)يرتكبها بصفته الخاصة

pasquate Fiore الكتاب هؤالء ويتزعم         وضع ضرورة إلى ذهب الذي 
 الطبيعة ذات األفعال وتلك الدبلوماسي العمل برسمية المتصلة األفعال بين فاصل حد

 التي الجرائم على المضيفة للدولة اإلقليمي  القضاء من اإلعفاء الخاصة،وقصر
 الجرائم في عنه حجبها حين ،في بوظائفه والمتصلة الدبلوماسي المبعوث يرتكبها
يرتكبها التي  

____________________________ 
.316سابق،ص مرجع ، الدبلوماسي للمبعوث بلوماسيةالد الحصانة ، الفتالوي حسين سهيل. د)1(  
  انتهاك قصد مبعوثيها أرسلت قد الموفدة الدولة ان إثبات لصعوبة ،نظرا األول بالرأي األخذ الصعوبة من)2(

 وسائل على ،بل الظن على تقوم ال الجزائية  القاعدة ان إلى  ،باإلضافة المستقبلة للدولة الداخلية القوانين
 حالة في  القضائية حصانته من بحرمانه لالقائ الثاني للرأي بالنسبة نفسه ،والشيء فيها شبيه ،ال ثابتة

 عمله عرقلة إلى أدت ،وإال األصل في الدبلوماسي لها يخضع ال إجراءات يتطلب ذلك ،الن الجرم في التلبس
 متلبسا عليه القبض ،بإدعاء التهم له تلفق الن عرضه الدبلوماسي يجعل ان شأنه من به األخذ عن ناهيك

.ما جرم بارتكاب  
. 318سابق،ص مرجع، الدبلوماسي للمبعوث دبلوماسيةال الفتالوي،الحصانة حسين سهيل. د:ذلك في انظر-  

الفقهاء هؤالء بين من)3( Lourent ,Esperon ,Eduardo ,Bidau ,,Ganazza   
.325سابق،ص الدبلوماسي،مرجع للمبعوث القضائية ةالفتالوي،الحصان حسين سهيل. د راجع-  
.  316نفسه،ص المرجع)4(  
 
.)2(لوظائفه الرسمي النطاق خارج إي )1(الخاصة تهبصف   

 في الرأي هذا أقرت قد المحاآم من العديد ان إلى الصدد هذا في ونشير        
1915سنة الصادر حكمها في قضت التي االيطالية النقض محكمة ،منها أحكامها  
 بعيدا أي الخاصة بصفته الدبلوماسي المبعوث بها يقوم التي األعمال ان أي       
.اإلقليمي للقانون تخضع الرسمية وظائفه عن  
 المبعوث ان من1961 سنة الفرنسية المحاآم إحدى قرارات في جاء ما وأيضا    

 أآدته الشيء ونفس وظيفته، حدود في إال القضائية بالحصانة يتمتع ال الدبلوماسي
.1935 سنة مصر في االستئناف محكمة  

  جاء حيث العربية الدول جامعة وحصانات مزايا اقيةاتف أيضا بذلك أقرت آما     
 أو الرئيسة  الهيئات في األعضاء الدول ممثلو يتمتع: يلي ما منها 11 المادة في

  الجامعة إليها تدعو ،التي الدولية والمؤتمرات العربية الدول جامعة في الفرعيـة
 بالمزايا منه  وعودتهم اجتماعاتهم مقر إلى وسفرهم بأعمالهم قيامهم أثناء

:اآلتية والحصانات  
.الشخصية أمتعتهم حجز أو حجزهم أو عليهم القبض جواز  عدم/1  
 ممثلين بوصفهم عمال أو آتابة أو قوال عنهم يصدر فيما القضائية الحصانة/2

  )3(لدولهم
 لممثلي الجزائية القضائية الحصانة منحت أنها آيف السابق االتفاق نص من ويتضح
 أعمال ممارستهم أثناء عنهم تصدر التي بالجرائم يتعلق فيما ءاألعضا الدول

 فأنها الخاصة أو الشخصية بصفتهم يقترفونها التي للجرائم بالنسبة أما فقط وظيفتهم



 الوطنية المحاآم لذلك تبعا وتخضع الجزائية القضائية الحصانة نطاق من تخرج
.)4(المضيفة للدول  

___________________ 
 الرسمية التصرفات بين بالتمييز 43 مادتها في 1963 لسنة القنصلية للعالقات فيينا اقيةاتف أخذت)1(

 والمستخدمون الموظفون يخضع ال "انه على بنصها القنصليين للموظفين الممنوحة الحصانات في الخاصة
 مجرى في نجزةالم لألفعال بالنسبة المضيفة الدولة في واإلدارية العدلية السلطات الختصاصات القنصليون
..."القنصلية للوظائف ممارستهم  

.591سابق،ص جابر،مرجع عاصم. د ذلك في :انظر-  
 اإلسالمية،مرجع الشريعة مع مقارنة ةالدبلوماسي واالمتيازات والحصانات األمن المالح،سلطات فاوي. د )2(

173سابق،ص  
.635ص 1935،  ،القاهرة السادس ،العدد250 رقم المحاماة،القرار مجلة)3(  
316سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي للمبعوث ئيةالقضا الحصانة الفتالوي، حسين سهيل. د )4(  

 هذه المتحدة لألمم التابعة اإلحصائية للوآاالت االمتيازات اتفاقية أقرت ولقد
 نصت ،حيث1947سنة المتحدة لألمم العامة الجمعية بدورها أقرتها التفرقة،والتي

 التي االجتماعات في األعضاء الدول ممثلو يتمتع:"ييل ما على منها) 5 (المادة
 بأعمالهم قيامهم عند وذلك التالية باالمتيازات االختصاصية الوآاالت إحدى تعقدها
 آان مهما القانونية التعقيبات من بالصيانة االجتماع محل ومن إلى سفرهم وأثناء
 بصفتهم بها يقومون التي األعمال وجميع يكتبونه أو به ينطقون فيما وذلك نوعها

..."الشرعية  
 المبعوث بخضوع يقضي للنص المخالف المفهوم ان ذلك من ونستنتج    

.)1(الخاصة ألعمالهم بالنسبة المستقبلة الدولة محاآم الختصاص الدبلوماسي  
 ،ذلك تطبقه سير تعيق صعوبة هناك ان وجدنا عمليا الرأي هذا بتقويم قمنا وإذا     
 وأعماله الدبلوماسي للمبعوث الرسمية األعمال بين نميز ان يناعل العسير من انه

 متعلقا المخل الفعل آون تقرير تملك التي الجهة تحديد صعوبة إلى ،إضافة الخاصة
 هذه انيطت ما إذا انه إذ الخاصة بإعماله أو الرسمية الدبلوماسي المبعوث بأعمال
 وهو ، ذلك تقرير في مؤسساتها سفتع  أمكانية في شك فال المستقبلة، بالدول المهام
 تمكينا الرسمية الدبلوماسي المبعوث أعمال على الخاصة الصفة إضفاء إلى يؤدي ما
  .اإلقليمي الدولة لقضاء إخضاعه من
 المبعوث إليها ينتمي التي بالدولة المهمة هذه انيطت لو أخرى ناحية من    

 الصفة بإضفاء ستقوم الموفدة الدولة ان آون في سيكون، نفسه فاألمر لدبلوماسي
 من يفلت ان من األخير لهذا تمكينا الخاص مبعوثها تصرفات على الرسمية
 واردا الوضعية لهذه بالنسبة حتى التعسف احتمال يجعل مما المحاآمة إجراءات
.)2(للخطر لذلك تبعا الدولتين عالقة ويعرض  

 
 

____________ 
317،ص سابق، الدبلوماسي،مرجع للمبعوث لقضائيةا ةالفتالوي،الحصان حسين سهيل .د)1 (  

.365،ص1975 ،بغداد الثاني ،الجزء واالتفاقيات للمعاهدات المفهرس معجم آذلك انظر-         
.156السابق،ص مرجع ، زآي محمد فاضل . د) 2 (  

 
 



 
 يقترفها التي الجسيمة والجرائم البسيطة الجرائم بين التمييز: الثاني المطلب
:الدبلوماسي المبعوث  

 المبعوث يرتكبها التي )1(الجسيمة والجرائم البسيطة الجرائم بين التمييز نيمك         
 أو الداخلي الدولة بأمن المساس ارتكابها وراء من الباعث إلى بالنظر الدبلوماسي
 شخصيتها أو الداخلي الدولة بشخص المساس آخر بمعنى ،أو الخارجي
 بكيان المساس غير آخر باعثا تحتوي آانت إذا بسيطة الجريمة ،وتكون)2(الدولية
.أمنها وسالمة الدولة  
 الجرائم من النوعين هذين بين التفرقة ان الكتاب بعض رأي من آان وقد       
 ، القضائي الدولة لسلطان خاضعا يكون ان ينبغي ما تقرير ،في  آبرى أهمية يشكل
 من الدبلوماسي المبعوث إعفاء مسألة ان القضائية،إذ واليتها عن يخرج وما

 آانت ،فمتى بساطته من الجرم بجسامة مقيدا يكون القضائية لواليتها الخضوع
 االختصاص نطاق من إلخراجها داعيا يشكل ذلك فأن بسيطة المرتكبة الجريمة
 جسيمة الجريمة آانت ما ،ومتى الدبلوماسي المبعوث لديها المعتمدة للدولة القضائي

 المبعوث هذا مقاضاة حق الدولة على يفرض ذلك ،فأن وسالمتها لةالدو أمن تهدد
.)3( األول المقام في يكون ان ينبغي الذي وسالمتها أمنها عن دفاعا وذلك  

 الخطرة الجرائم  بين فاصل حد وضع لصعوبة  نظرا الرأي هذا انتقد وقد       
 وما منها خطرا يعد وما الجزائية تشريعاتها في الدول نظرة ،الختالف الخطرة غير
 دولة في خطيرة وغير ما دولة في خطيرة الجرائم بعض تكون فقد بسيطا يعد

.)4(أخرى  
 الفرصة المستقبلة الدولة في المحلية للسلطات أخرى جهة من الرأي هذا ويتيح      
 تطلع وان اعتداء أي من بالحماية المشمولة الدبلوماسي المبعوث حرمة تنتهك الن
 من آانت إذا ما لمعرفة ومكوناتها الجريمة أدلة عن البحث بدعوى اأسراره على

 فيها يفترض الدبلوماسي المبعوث حصانة أن حين في الجسيمة أو البسيطة الجرائم
 أمام بالحضور الدبلوماسي ألمبعوث بتكليف أمر إصدار يملك ال القاضي أن

 علـــى االطــالع أو مـنـزلـــه، تفتـــيــــش أو تــفـتـيــــــشـه، أو للتحقيق، السلطات
وأوراقــه مـــراســـالتـــه  

__________________ 
 )(Crime Politique الفرنسية باللغة وتعني السياسية الجرائم الجسيمة بالجرائم المراد)1(

302سابق،ص الدولة،مرجع امن على الواقعة لجرائمالفاضل،ا محمد .د انظر)2(  
167 سابق،ص الدبلوماسي،مرجع هيف،القانون وأب قصاد علي . د انظر)3(  
196سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي للمبعوث القضائية الفتالوي،الحصانة حسن سهيل.د انظر)4(  

.)1(الجريمة عناصر عن البحث بحجة الخاصة أو الرسمية  
 للحد المقبول التعليل تقدم لم مجملها في السابقة اآلراء أن سبق مما نستنتج         

 إلى تفتقر بضوابط باتت وإنها الجزائية، األمور في الدبلوماسية الحصانة طالقإ من
 لحصانة انتهاآا ستشكل رأيناه، الذي النحو هذا على أنها حيث من العملية، القيمة

.)2(الدولي الشخص في عضوا يعتبر الذي الدبلوماسي المبعوث  
 الدولة محاآم أمام ماسيالدبلو المبعوث مثول ضرورة يرى من هناك ونجد          
 من الهدف ألن أخرى جهة أي أمام أو إليه، المنسوبة الجرائم بخصوص المضيفة



 من الرغم على لكن.والعقاب المسؤولية من إعفاءه ليس الدبلوماسية الحصانة
 بعض إزاء فعاليتها من للحد الجزائية األمور في القضائية الحصانة تقييد ضرورة
 األحوال جميع في بإطالقها القول هو وقانونا قضاء و فقها ئدالسا أن غير األحوال،

.مستقبال ذلك سنرى آما  
 في المقيدة القضائية بالحصانة تأخذ لم بالجزائر الخاصة العملية التطبيقات وفي     

 مبعوث حضور التحقيق سلطات أو المحاآم من تطلب فعندما الجزائية، األمور 
 وزارة فأن محاآمته، بغرض معين جرم بارتكاب التهامه معه للتحقيق دبلوماسي
 دون بالحصانة، يتمتع تبليغه المراد بأن السلطات هذه بإشعار مباشرة تقوم الخارجية

 بأعمال تتعلق الدبلوماسي المبعوث بها المتهم الجريمة آانت إذا عما تستفسر أن
.)3(لخطرةا الجرائم من أو بها، المتلبس الجرائم من أنها أو الرسمية وظيفته  
المطلقة الجزائية القضائية الحصانة: الثاني المبحث  
 إلى العربي الفقه  أم الغربي الفقه فقهاء سواء الدولي القانون أغلبية يتجه      
 األفعال جميع عن الجزاء، حيال مطلقة حصانة الدبلوماسي المبعوث إعطاء

 يكون أن فيستوي امتها،جس بلغت مهما المستقبلة، الدولة إقليم داخل عنه الصادرة
 من الجريمة تكون أن يستوي آما ذلك، غير أو خطرا قبله من المرتكب الجرم
 قصد الدبلوماسي المبعوث دولـة من بإيعاز المرتكبة تلك من أو بها، المتلبس الجرائم
 نيـة،  سوء أو قصــد عن ارتـكابها آان أو القبول، لدولة الداخلية القوانيـــن انتهــاك

االجــراء طبيــعة آانـت مامهـ  
 ______________________ 

.168 ص سابق، مرجع الدبلوماسي، القانون هيف، أبو صادق علي. د أنظر)1(  
  وهي القانوني، ولنشاطه الدولي القانون قواعد إليه تنسب الذي الفرد هو: "الدولي الشخص في العضو) 2(

 باسم وإنما الخاص، باسمه ليست                                                                                     
 آثار من ذلك على يترتب فيما يشغله ألذي مرآزه بحكم أو مرآزه بحكم أو وظيفته بحكم يمثلها التي الدولة
".الدولية المنظمة أو آالدولة القانوني، الشخص إلى تعود قانونية  

183 ص سابق، مرجع الدبلوماسي، لقانونا هيف، بوأ صادق علي.د) 3(  
 أم الرسمية بصفته ارتكبها مخالفة أم جنحة أم جناية آانت سواء به قام الذي 

 جاز لو أنه في الدبلوماسية للحصانة إطالقهم االتجاه هذا أصحاب ويبرر.)1(الخاصة
 يجري التي القانونية التعقيبات من أي الدبلوماسيين ضد تتخذ أن اإلقليمية للسلطات
 ذلك أمكنهم ولما رحمتها، تحت ألصبحوا الداخلية القوانين خرق إزاء عادة اتخاذها

 التي حكوماتهم أسرار عن فضال بمهامهم، القيام في باستقاللهم يحتفظوا أن من
 تقع قد أو إليهم، تنسب قد التي الجرائم عن التحري بدعوى تنتهك ألن عرضة تكون
 أو بهم، للتشهير وسيلة يكون قد الجنائي القضاء أمام محاآمتهم وأن مقرهم، في

 الدولة حكومة تجاه دولتهم مصالح عن الدفاع في وأنشطتهم حماسهم من لالنتقام
)2(. لديها المتمدين  

 يراه حسبما وواقعها المطلقة القضائية للحصانة بالتعرض نقوم سوف يلي وفيما    
 فقهاء بين اآلراء تطابق مدى من تحققال في منا رغبة أنه على. الدولي القانون فقهاء
 إليها توصل التي النهائية للحصيلة وتوضيحا وجهاتهم، اختالف على الدولي القانون
 الظهور نحو طريقه أخذ قد التقييد نحو قويا اتجاها أن علمنا إذا خاصة هؤالء

 قسيمت رأينا فقد. الصدد هذا في الدولي العمل أبرزها التي المؤشرات على باالعتماد



 القضائية الحصانة إلى منهما األول الفرع في نتعرض فرعين إلى المبحث هذا
 من الثاني المطلب في ونتناولها الغربي، الفقه نظر وجهة من المطلقة الجزائية
  العربي الفقه نظر وجهة
:الغربي الفقه نظر وجهة من المطلقة القضائية الحصانة: األول المطلب  

 الممثلين إعطاء بفكرة األخذ إلى الغربي الفقه آتاب من األغلبية أتجه     
 مهما الجزائية للمسؤولية الموجبة األفعال جميع ضد مطلقة حصانة الدبلوماسيين

 في المبدأ هذا وأقرت المنحى هذا في الدول اغلب سارت وقد. جسامتها بلغت
 الدولية تفاقياتاال مختلف اعتمدته ثم ومن العلمية، المجامع آل أيدته آما تشريعاتها،

.مستقبال ذلك سنعرف آما  
) غروسيوس (الفقيه ويعد      Grotius  فائدة أن "وأعتبر المبدأ، هذا أيد من أول 

 بقاء يعني بما ،"الجرائم على العقاب فائدة من أآثر السفراء حصانات احترام
 المبعوث

 
 _________________________ 

 .154 ص سابق، عمرج شباط، فؤاد. د: انظر )1(
 مصر، النهضة، مطبعة األولى، الطبعة العام، الدولي القانون مبادئ غانم، حافظ محمد. د: أنظر

 .179ص ،1956
 .154 ص سابق، مرجع زآي، محمد فاضل.  د:أنظر

 .755 ص سابق، مرجع سلطان، حامد. د:أنظر
 ص سابق، مرجع ماسي،الدبلو للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل. د: أنظر

320. 
 183 ص سابق، مرجع الدبلوماسي، القانون هيف، أبو صادق علي. د )2(

 يمكن ال بحيث المحلية، المحاآم أمام والمقاضاة المالحقة عن منأى في الدبلوماسي
 ولو حتى بوليسية، أو قضائية سلطة أي قبل من الصور، من صورة بأي إزعاجه

.)1( الدولة ضد مؤامرة في اشترك أو جريمة ارتكاب على أقدم  
Gentilis جنتليس (الفقيه ومنهم الفقهاء أغلب وآان       منذ المبدأ هذا أقروا قد) 

: منها والتي الدولة أمن جرائم ضد التدابير بعض باتخاذ وقالوا م1584 عام
.لديها المعتمد الدولة إقليم عن إبعاده أو طرده أو المبعوث استدعاء  

) مارتينز دي (ويعبر     De Martinez  الدبلوماسي خرق إذا:"بقوله ذلك عن 
 ويقول ،"حذوه تحذو أن في الحق للحكومة يكون أن ذلك يتبع فال)2(الشعوب قانون

Oppenheim أوبنهايم  المبعوثين إعفاء يخص فيما "أنه المجال هذا في 
 و النظرية القواعد بين التوافق فان الجنائي، للقضاء الخضوع من الدبلوماسيين

 محاآمة الظروف من أي في تستطيع ال الدبلوماسي الدولي للقانون العملي التطبيق
.)3("المبعوث معاقبة أو  

"Cecil Hurst" الفقيه يرى              من الدبلوماسي المبعوث إعفاء مبدأ أن 
 تجري ما مع آذلك ويتفق بل فقط، شرعيا ليس لديها المعتمدة للدولة الجنائي القضاء
.لمتمدنةا الدول آافة عليه  



Paul Fauchille ويقول          مرتبتهم آانت أيا الدبلوماسيون المبعوثون :"
".لديها المعتمدين الدولة في القضاء من إطالقا معفون  
 فيها فصل التي الحاالت من لعدد عرضه بعد) ديك فرانسيس (وانتهى        
 للمبـعوثـين بالنـسبة يةالجنائ األمـور في المـطلقة الحصـانة مبــدأ بتطبيـق القضاء

 الدبلوماسـيين
 ____________________________ 

.507 ،506 ص سابق، مرجع الشامي، حسين علي. د: أنظر)1(  
 .Droit Des Gens بالفرنسية ومعناه الشعوب، قانون) 2(

.378 ص سابق، مرجع والقانون، الفقه معجم: انظر -  
.508-507 ص سابق، مرجع شامي،ال حسين علي.د أنظر) 3(  
 الشريعة مع مقارنة الدبلوماسية االمتيازات و الحصانات و األمن سلطات المالح، فاوي.د: آذلك انظر -

.175 ص سابق، مرجع اإلسالمية،  
.169 ص سابق، مرجع الدبلوماسي، القانون هيف، أبو صادق علي.د وأيضا -  
 دار األول الجزء الوضعي، بالقانون مقارنا مياإلسال الجنائي التشريع عودة، القادر عبد آذلك .د وأنظر -

.325 صفحة القاهرة، التراث،  
 عدم ،فأن عامة وبصفة بأنه وهي :اآلتية النتيجة استخالص يمكن "بأنه القول إلى

  .  )1(عالميا بها المسلم القواعد من المحلي للقضاء  الدبلوماسيين المبعوثين خضوع
Michael Hardy للفقيه ويذهب          إلى الدبلوماسيين للمبعوثين وصفه عند 

 معفون أنهم الفرنسي الجنائي للقانون بالنسبة الدبلوماسيين المبعوثين وضع بأن القول
.إجرامهم صورة آانت أيا الخير لهذا إطالقا الخضوع من  

B. Sen يقول السياق نفس وفي        جريمة أية الدبلوماسي المبعوث ارتكب إذا 
 الجنائية المحاآم من أي أمام محاآمته يمكن ال فأنه لديها، مدةالمعت الدولة في

 التي للدولة األمر ترفع ان هو به تقوم ان يمكن ما آل وان الدولة، لتلك الوطنية
.محاآمها أمام لمحاآمته الدبلوماسي المبعوث يمثلها  

William Barnes ويحدد         لديها المعتمدة الدولة تستطيع التي العقوبات 
 غير شخص إعالنه بينها من المذنب،والتي الدبلوماسي للمبعوث بالنسبة تطبيقها

Persona Non grata فيه مرغوب  تأمره حالة في ،أما اإلقليم بمغادرة وتأمره
 في ،ولكن ممكنة فرصة اقرب في وطرده عليه التحفظ تستطيع فإنها أمنها ضد
.لديها لمعتمدةا الدولة محاآم أمام محاآمته اليمكن األحوال جميع  

 للدولة يحق ال بأنه اتفاق على هم الغربي الفقه اغلب ان إلى ، سبق مما ونلخص 
 أمام للمقاضاة األحوال من حال بأي  تخضعه ،ان الدبلوماسي المبعوث لديها المعتمد
 عن تام منأى في يكون لن ألنه ذلك)2(الشأن بهذا خطابات أي إليه توجه ،أو محاآمها
 ارتكبها التي المشروعة غير أفعاله عن محاسبته ستتولى دولته ان ثحي ،من العقاب
.القبول دولة في  
 تقييد فكرة يؤيد الغربي الفقه في معتبرا اتجاها هناك ان من يمنع ال ذلك على      

.للدولة القومي األمن اعتبارات مع األخص على اصطدمت متى الجزائية، الحصانة  
 في )القومي  األمن( مبدأ استوحى قد"النستج وبرتر"األمريكي الوزير وآان     

 من ونظامها أمنها بحماية خاللها من للدولة،تقوم دفاعية آوسيلة ، الدبلوماسي النظام
 متمتـــعا آـان ممـن صــدر ولـو حتـى ووحــدتها سالمتها يهـــدد قـد فعــل أي

                                بالحصــانـة



_____________________  
 بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما واالمتيازات والحصانات األمن سلطات المالح، فاوي.د:انظر)1(

.175سابق،ص اإلسالمية،مرجع  
510ص، سابق الشامي،مرجع حسين علي.د انظر)2(  
 

 ما الدبلوماسي المبعوث من وقع إذا  Whiteman يقول ذلك وفي )1(.الدبلوماسية
 المؤقت التحفظ تحت ووضعه ضبطه للدولة ،جاز الدولة  أمنب جسيما إخالال يعتبر
 محاآمته طالب مع البحري أو الجوي الميناء إلى بالحرس برفقة بالقوة ترحيله أو

 فيها تدعو التي الحاالت في ذلك يطبق ان على بالده في العقابية المؤسسات بواسطة
  .)2(عادية غير فورية إجراءات اتخاذ إلى واضحة بصورة الضرورة

" F.Lisrt ويرى  حالة وهو ، استثناء عليها يرد الدبلوماسي المبعوث حصانة ان" (
.)3()العادية غير الضرورة  

األستاذ ويقول       B. Sen"  لها األفعال بعض الدبلوماسي المبعوث ارتكب إذا"(
).وطرده ضبطه للدولة نجاز الدولة على ،آاألمر الخطورة صفة  

Oppenheim "يقول آما        بعض الدبلوماسي المبعوث ارتكب وإذا" (
 لديها،جاز المعتمدة للدولة الداخلي النظام اضطراب شأنها من التي التصرفات

).ترحيله لحين عليه عليه،والتحفظ القبض  
"ذلك  ويؤيد      Maurice Bourquin  لديـــها المعتمد  للدولـــة ان (بقوله" 

 المبعوث
_______________ 
 الذي 1961 سنة   Wolf Von يجل فونا وولف  قضية في)القومي األمن مبدأ(النستج وبرتر استوحى)1(

 ادعت التي أوراقه، على االستيالء ،وتم مكتبه في عليه قبض بواشنطن، األلمانية بالسفارة ملحقا آان
.حيادها ضد مؤامرة في المذآور اشتراك على دليال تتضمن بأنها المتحدة الواليات  

 الجريمة لخطورة ،نظرا مبعوثها بحصانة تتمسك سوف األلمانية الحكومة بان يعتقد ال انه نستجال أعلن وقد
 قطع إلى أدى الذي ،األمر لدبلوماسية بالحصانة يتمتع مبعوثها ان على أصرت األلمانية الحكومة ان ،اال

.ألمانيا إلى وأعيد أيجل عن ،وأفرج الدولتين بين الدبلوماسية العالقات  
 ،وتأآد الدولية العالقات قدم  قديم مبدأ هو النستج، استوحاه الذي لقومي األمن مبدأ ان إلى اإلشارة وتجدر
 ذعر الدمار توقعات أثارت الثانية،حيث العالمية الحرب منذ الدبلوماسية الحصانات حقل في  المبدأ هذا تطور
 الدول

.128سابق،ص مرجع العام، الدولي قانونال في ديثةالح االتجاهات الغنيمي،بعض طلعت محمد. د:انظر-  
 الشريعة مع ةمقارن الدبلوماسية واالمتيازات والحصانات األمن ،سلطاتحالمال فاوي.د:انظر)2(

.610سابق،ص اإلسالمية،مرجع  
 ان ما لتحديد آمعيار تتخذ التي التعسف بعدم المشروطة الضرورة حالة العادية غير الضرورة بحالة يقصد)3(

 مواجهة سرعة ،وتستلزم القبول الدولة ألمن وتهديدا خطرا تشكل الدبلوماسي المبعوث تتصرفا آانت
 في التعسف عدم المستقبلة الدولة تراعي ان ،على القومي بأمنها  اإلخالل إلى تأخيرها يؤدي ال حتى الموقف
.لمواجهتها الالزمة اإلجراءات وآذا الضرورة حالة قيام تقدير  

 
 من آان ،متى إقليمها مغادرته لحين التحفظ تحت وضعه يف ،الحق الضرورة عند
 بعض برزت قد انه إلى اإلشارة وتجدر). تهددها أخطارا يشكل ان حرا بقائه شأن

 قويا اتجاها يشهد الدولي العمل ان على تدل العالمية الحرب بعد السيما المؤشرات
 هذه وان .لوماسيةالدب الحصانة مقتضيات على القومي األمن اعتبارات تفضيل ،نحو

  .مستقبال ذلك سيتضح آما مقيدة حصانة هي الحالي المفهوم بحسب الحصانات



 بعدم المسترخصة الضرورة حالة معيار فيها يطبق التي السوابق بعض وهذه
:يأتي فيما الحاالت هذه لنا تتجلى ،حيث التعسف  

:باآستان في العراق سفارة وتفتيش اقتحام سابقة/1   
 آميات وصول عن الباآستانية للسلطات مؤآدة معلومات وصلت1973 سنة في   
 وعلى بباآستان المتمردين على لتوزيعها باآستان في العراق لسفارة األسلحة من
 اقتحمتها ثم العراقية السفارة بمحاصرة الباآستاني في البوليس قوات قامت ذلك اثر

 على للتوزيع ةمعد آانت األسلحة من آبيرة آميات وضبطت تفتيشها وأجرت
 السلطات به قامت الذي التصرف ان نرى ونحن باآستان داخل التخريبية العناصر
 أمنها الن التعسف بعدم المشروط الضرورة حالة معيار مع يتوافق الباآستانية
 العراقية الدولة تستطيع ال الحالة هذه وفي التأويل يحتمل ال بشكل مهددا آان القومي

.)1(المقر بحصانة وال الدبلوماسي عوثهامب بحصانة ال تحتج ان  
:القاهرة في سفير على القبض سابقة/2  
 النظام ضد عراقية منشورات بتوزيع 1976 جوان 30 في ليبيا سفير قام  

.البالد من بطرده قامت ثم متلبسا بضبطه المصرية السلطات فقامت المصري  
 أفريقيا في ليةالشما آوريا من دبلوماسيين مبعوثين على القبض سابقة/3

:الوسطى  
 بمعرفة الشمالية آوريا من دبلوماسيين مبعوثين على القبض 1970 سنة في تم   

  .بالتجسس التهامهم الوسطى أفريقيا سلطات
  :الجزائر في فرنسا بسفارة الدبلوماسيين المبعوثين احد على القبض سابقة/4
 احد على ئــريةالجــزا السلطات قبــضت1970سنـة نوفمـبر 6بتاريـخ   

 المبــعوثــين
__________________________ 

 ،مرجع اإلسالمية الشريعة مع مقارنة الدبلوماسية واالمتيازات والحصانات األمن سلطات:المالح فاوي. د)1(
.613سابق،ص  

 انه القضية هذه في ونرى .األمن قوانين بانتهاك التهامه فرنسا بسفارة الدبلوماسيين
 لديها المعتمدة بالدولة الخاصة األمن قوانين بانتهاك المبعوث هذا قيام ان الشك
 معيار مع يتوافق الجزائرية السلطات تصرف ثم ،ومن مشروع غير تصرفا يعتبر
.التعسف بعدم المشروطة الضرورة حالة  
 بعدم المشروطة الضرورة حالة معاير مع تتوافق ال التي السوابق بعض وهذه

.التعسف  
:المتحدة الواليات في إيران وزير على ضالقب سابقة/1  
 بالقبض1953سنة األمريكية المتحدة بالواليات ماريالند بوالية الشرطة رجال قام   

 ان بعد الوزير عن أفرج ثم جنونية بسرعة سيارته قيادة بتهمة اإليراني الوزير على
.)1(الدبلوماسية بحصانته دفع  
:يوغسالفيا في ألمريكيا باإلعمال القائم على القبض سابقة /2  

 في األمريكي باإلعمال القائم على القبض تم1947مايوسنة 3 بتاريخ         
.الممنوعة األماآن بعض بتصوير إياه متهما المختصة السلطات بمعرفة يوغسالفيا  



 غير عمل المسموحة غير باألماآن بالتصوير باإلعمال القائم قيام ان الشك         
 إعالنه يكفي آان حصانته،وإنما عليه،وانتهاك القبض ذلك يستدعي ال ،لكن مشروع
 حالة معيار مع تتوافق ال السابقة هذه فأن  ثم ،ومن فيه مرغوب غير آشخص
  .التعسف بعدم المشروط الضرورة

:روما في المتحدة الواليات بسفارة دبلوماسيين ثالثة على القبض سابقة/3  
 الواليات بسفارة دبلوماسيين ثالثة على القبض تم 1963سنة اآتوبر6 بتاريخ      

 بوصفه االيطالية العسكرية المنشآت بتصوير التهامهم روما في األمريكية المتحدة
 حالة معيار مع يتوافق ال االيطالية الدولة امن على يؤثر وقد مشروع غير تصرفا

 عتبارهما االيطالية السلطات وسع في آان ،إذا التعسف بعد المشروطة الضرورة
.فيهم مرغوب غير أشخاص  

:بغداد في الجنوبية اليمن سفارة واقتحام عدن في العراق سفارة اقتحام سابقة/4  
 ودبلومـاسي حراس من آبـير عدد باتـهام الجـنوبـية اليـمن حكـومة قامـت   

   السـفــارة
_________________________ 

 اإلسالمية،مرجع الشريعة مع ةمقارن الدبلوماسية االمتيازاتو والحصانات األمن ،سلطات:المالح فاوي.د)1 (
.619سابق،ص  
 في يعمل الذي رشدي توفيق العراقي الجامعي األستاذ باغتيال عدن في العراقية
 الحومة ،فرفضت لمحاآمتهم عدن لسلطات بتسليمهم العراقية الحكومة وطالبت عدن

 واقتياد عدن في العراق سفارة امباقتح الجنوبية اليمن سلطات فقامت ذلك العراقية
 ،فردت لمحاآمتهم تمهيدا معلومة غير جهة إلى العراقيين الدبلوماسيين من عدد

 واحتجاز بغداد في الجنوبية اليمن سفارة باقتحام اإلجراء هذا على العراقية الحكومة
.)1(اليمنيين الدبلوماسيين بعض  

:الخاص رأينا   
 الضرورة حالة معيار مع تتوافق ال الحادثة ههذ يعتبر البعض ان من الرغم على

 اليمنية السلطات به قامت الذي اإلجراء ان نرى أننا ،إال التعسف بعدم المشروط
 له توفر ان تستطيع لم والتي آنفها في جامعية شخصية اغتيال ان ،طالما جدا سليم

 ان نعتبر ،وآما الالزمة اإلجراءات اتخاذ وعليها ، مهدد أمنها ان يعني الحماية
 مشروع غير تصرف هو بالمثل المعاملة مبدأ طبقت التي العراقية السلطات تصرف
 حصانة حماية ضرورة على تنص التي فيينا اتفاقية نصوص انتهكت قد وتكون

  .العراق وسالمة امن يهدد شي بأي يقوموا لم أنهم ،خاصة الدبلوماسيين
 على القائم ذلك ،هو الغربي الفقه في السائد االتجاه ،يبقى يكن مهما انه على     
 علمنا إذا خاصة ،  الجزائية المسائل حيال القضائية للحصانة بالنسبة  اإلطالق فكرة
 ان حين في ، مستقرة قواعد ليكون بعد يتأآد لم  اإلطالق لفكرة المناهض االتجاه ان

 الدولي عرفال يؤيده مطلقة حصانة أنها على القضائية للحصانة ينظر الذي االتجاه
 وآرسته الدولية المعاهد معظم به أخذت آما الدول، تشريعات معظم وتؤيده

.أطرافها جميع على تنطبق قوانين صورة في الدولية االتفاقيات  
:العربي الفقه نظر وجهة من المطلقة الجزائية القضائية الحصانة: الثاني المطلب  



 باإلعفاء الدبلوماسي المبعوث متعت حو دوليا، إجماعا هناك أن سبق فيما عرفنا    
 على اإلعفاء هذا أنصي وسواء لديها، المعتمدة للدولة اإلقليمي القضاء من الكامل
 حر جو في وظيفته ممارسة من األخير هذا يتمكن حتى الجزائية، أو المدنية المسائل
.الحصانة هذه له منحت أجلها من التي الغاية يحقق مما قيد، آل من مطلق  
 احترام ضـرورة ذلك مقـابل يرون الدولي القانـون شـراح مجـمل أن على     

  المبعوث
_______________________ 

 1979جوان7 في ،الصادرة105 ،السنة33781 ،العدد األهرام جريدة )1(

1979 جوان11 ،الصادر 105 ،السنة33785العدد األهرام جريدة  
 القول إلى منهم البعض وذهب بل ،المستقبلة للدولة الداخلية للقوانين الدبلوماسي
 سوء أو فيها، مبالغة ألي ردعا  الجزائية  القضائية الحصانة نطاق ضبط بضرورة
 األفراد سالمة تهدد التي اإلجرامية األعمال لتنفيذ غطاء تكون ال حتى لها، استعمال

.ونظامها الدولة آيان أو  
 األخذ ينبغي االعتبارات من مجموعة هناك أن  منهم البعض رأى فقد وعليه      
 أحد إقدام على المترتبة التعويضات بدفع الدولة مسؤولية قيام منها والتي بها،

 لحصانة وآذلك قصد، غير من له بجروح تسبب أو األشخاص أحد بقتل مبعوثيها
 بالمخدرات االتجار جريمة أو ،)1(حرب لجريمة ارتكابه حالة في القضائية مبعوثها
 قام متى لديها المعتمد المبعوث طرد في المضيفة الدول حق إلى فةباإلضا وتهريبها
.)2(تجسسية بأعمال  
 تجعل أال "ينبغي أنه ويرى السابق، الرأي العادة فوق سموحي األستاذ ويؤيد      

 حصول دون تحول أو مقدسا، شخصا الدبلوماسي الممثل القضائية الحصانة
.)3("حقوقهم على ذويهم أو المتضررين  

 الجزائية القضائية الحصانة دور على هيف أبو صادق علي األستاذ ويؤآد    
 يكلفون دبلوماسيين لمبعوثين بأمثلة آلخر حين من األخبار تطالعنا"يقول إذ المطلقة،
 مع تتنافى أعماال الرتكابهم منها يطردون أو لديها المعتمدين الدول إقليم بمغادرة
 العامة، المصلحة ضد أو األفراد ضد جرائم ابهمارتك أو الدول، هذه إزاء واجباتهم

 قضاء أمام إليه منسوب هو عما للمحاآمة قدم هؤالء أحد أن نقرأ أو نسمع ولم
.)4(" لديها معتمدا آان التي الدولة  

 دور على التأآيد في" هيف أبو "األستاذ مع" سلطان حامد"األستاذ ويتفق    
 الدبلوماسي المبعوث بحق ومباشرتها ئيةالجزا اإلجراءات حيال المطلقة الحصانة

 المبعوث حصانة تتجاهل الدولة أن: "قائال ويضيف لديها، المعتمدة الدولة في
 ذلك يقـتضــي إليه المنسـوب العمـل آان إذا عليه بالقبض وتقوم الدبلوماسي،
عنـها، الخـطر لدفـع اإلجـراء  

  ________________________ 
"Crime de guerre" بالفرنسية اومعناه حرب جريمة) 1(  مرجع قانوني، قاموس التحرير، هيئة رأنظ 

  .76ص سابق،
.197 ص سابق، مرجع صباريني، حسن غازي.د: انظر)2(  
.301 ص سابق، مرجع العادة، فوق سموحي. د: أنظر)3(  
.169ص سابق، مرجع الدبلوماسي، القانون هيف، أبو صداق علي. د: أنظر)4(  



 
 ذلك بعد تملك ال المستقبلة الدولة ألن )1(".الحد هذا عند يقف الدولة سلطان أن على
 المبعوث جعل مما جرمه، عن محاآمته قضاؤها سيتولى التي لدولته تسليمه سوى

 الدولة في مطلقة وبصورة قضائية مالحقة أي عن بمنأى لذلك تبعا الدبلوماسي
.المستقبلة  

 الدول تجاهل بأن:"القول حد إلى ذهب فقد" الغنيمي طلعت محمد"األستاذ أما     
 صفة من لها آان ما  أفقدها حدا الكثرة من بلغ العلمي الواقع في الحصانة لهذه

)2("القبول دولة ألمن تهديدا الدبلوماسي سلوك يمثل عندما سيما ال مطلقة، تقليدية  
 مارست قد الدول من بعضا بأن ويرى السابق، الرأي" مالح فاوي "األستاذ أما      
 هذه قلة من بالرغم أنه ويضيف الدبلوماسيين، بعض حيال الجنائي اختصاصها فعال

 سابقة يكون الدولي العمل في الدولة سلوك ألن الكبرى، أهميتها لها أن اال "الحاالت
.)3("المستقبل للسلوك نموذجا أو  

 بها تمتعي التي الحصانة آانت ،إذا "الفتالوي سهيل " األستاذ يقول            
 مضايقات،فأنه إي عن بعيدا مهامه تأدية من ضرورية،ليتمكن الدبلوماسي المبعوث
 غطاء تكون منحت،وأال اجلها من التي باألهداف تتحدد ان الحصانة لهذه ينبغي
 الدبلوماسي نالن السياسي ونظامها الدولة آيان تهدد التي اإلجرامية األعمال لتنفيذ
 المعلومات ونقل التجسس بإعمال القيام دولته،وليسل لتمثيل بمهمة ليقوم جاء

.)4(العسكرية  
 يالحظوا ان فيينا اتفاقية واضعي على ينبغي بأنه "الفتالوي" األستاذ ويضيف       
 المبعوث حصانة تتجاهل الدول ان ابرز قد الدولي التعامل سير وان خاصة ذلك

 تبعا فتخضعه.)5(طرفه من كبةالمرت األفعال  في خطورة تجد ،عندما لديها المعتمد
 سبق لما الصدد هذا في قولال الى يذهب الباحث ان على القضائية لواليتها لذلك
االستطالع في ذآره  

 __________________________ 
.138 ص سابق، مرجع عامر، الدين صالح. د راتب، عائشة. د سلطان، حامد . د:أنظر)1(  
؟127ص سابق، مرجع العام، القانون في الحديثة هاتاالتجا بعض الغنيمي، طلعت محمد.د: أنظر)2(  

 .872ص سابق، مرجع السالم، قانون: آتابه آذلك نظرأ -

 الشريعة مع مقارنة ةالدبلوماسي واالمتيازات والحصانات األمن ،سلطات المالح فاوي د:انظر)3(
.325سابق،ص اإلسالمية،مرجع  

354سابق،ص ،مرجع دبلوماسيةال ،الحصانة لفتالويا حسين سهيل .د:انظر)4(  
.355نفسه،ص المرجع)5(  

 فإن يكن مهما ،بأنه الغربي الفقه نظر وجهة من الجزائية القضائية الحصانة لفكرة
 محمد فاضل(األستاذ يقول إذ سنرى آما قانونا وحتى فقها السائدة هي اإلطالق فكرة
 ان على برهنوا ن،الذي الدوليين الفقهاء من فريق ظهور من الرغم على "انه)زآي

 الفقهاء أغلبية  ،ظل ذلك مع للضرر،لكن مجلبة للدبلوماسيين المطلق اإلعفاء
.)1("للدبلوماسيين بالنسبة الجنائي القضاء من المطلق اإلعفاء على يؤآدون  
الخاص  الباحث رأي  

 ،تؤآد العربي الفقه لموقف عرضنا خالل من إليها توصلنا التي النتيجة ان         
  الجنائية،ألنهم المسائل في المطلقة القضائية الحصانة فكرة يؤيدان الهماآ ان



 لديها المعتمدة الدولة في لمهامهم الدبلوماسيين مبعوثينلا اداء لحسن ضمانا ُيعدونها
 هذه إقليم على تواجدهم إثناء االستقاللية من نوعا لهم توفر الحصانة هذه إلى إضافة
 هذه استعمال في الدبلوماسيين المبعوثين تعسف حالة في هان يرون  أنهم ،اال األخيرة

 تتخذ ان في الحق فلها المضيفة الدولة بأمن المساس إلى تؤدي بطريقة الحصانات
 مشاطرتنا رغم ونحن عقوبة آأقصى الطرد تتعدى ال التي اإلجرائية التدابير بعض
 يبقى الدبلوماسي وثالمبع ان وهي مطروحة دائما تظل اإلشكالية ان اال الرأي لهذا
 اللجوء في يرغبون الذين المتضررون يواجهها التي الصعوبات نتيجة محاآمة دون
 ناحية من  أم اإلجرائية الناحية من سواء الموفدة للدولة اإلقليمي القضاء إلى

.العملية هذه تتطلبها التي الباهظة التكاليف  
:لقضائيةا للحصانة والمكاني ألزماني النطاق:الثالث المبحث   

 حيث بينها المتبادل الرضا مبدأ على الدول بين الدبلوماسية العالقات تقوم        
 اتفاق دون أخرى دولة قبل لها دبلوماسيين ممثلين بإيفاد تقوم ان دولة ألي اليمكن
 من بأسم الموفدة الدولة تبعث ان على الدولي العرف جرى ولقد بينهما، سابق
 لديها،وهذا ممثال اعتماده بشأن رأيها إبداء طالبة لديها الموفدة للدولة لتمثيلها ترشحه

Persona grata (الدبلوماسية البعثة رئيس يخص فيما  شخصا يعني والذي)
 هذه مرة ألول تعينهم عند يشترط فال اآلخرين البعثة أصحاب ،أما عنه مرضيا
.المبدئية الموافقة  

 ذلك يستتبع لوظائفهم وأعضائهم سيةالدبلوما البعثة رئيس استالم مجرد ان      
 فيينا اتفاقية من 31 المادة عليها نصت التي القضائية بالحصانة تمتعهم مباشرة
.1961لسنة  

 
______________________________ 

.145سابق،ص مرجعوالتطبيق، النظرية في الدبلوماسية ن زآي محمد فاضل. د:انظر)1 (  
الحصانة؟ هذه وتنتهي تبدأ متى هو ناأذهان إلى يتبادر الذي  والتساؤل  

 عودته أو إليها الموفد الدولة في عمله مقر إلى الدبلوماسي المبعوث وصول ان      
 فأن  ثم ،ومن أخرى دول عدة أو دولة بإقليم مروره يقتضي ما آثيرا دولته إلى منها

 على تقع التي االلتزامات ماهي هو المجال هذا في يطرح سوف الذي الثاني التساؤل
إقليمها؟ على المرور عند الحصانات هذه سريان يخص فيما الثالثة الدولة عاتق  
 حيث رئيسة مطالب ثالثة على تقسيمه تقتضي المبحث هذا  دراسة فإن ولهذا     
 المطلب في ،ونتناول القضائية الحصانة من االستفادة بداية األول المطلب في نتناول
 للنطاق نخصصه الثالث المطلب أما ، الحصانة هذه من االستفادة نهاية الثاني

.الحصانة لهذه اإلقليمي  
:الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة ابتداء:األول المطلب  
 عضو إي تمتع ان الموضوع هذا حول الكالم بصدد ونحن المنطق يقتضي         

 بمهمته يقوم الذي الوقت من اال يتم ال القضائية بالحصانة الدبلوماسية البعثة في
 الرسمي األخطار وقت من األقل على أو اعتماده أوراق تقديمه وقت من رسميا،إي
 الخارجية وزارة أخطار و العمل تسلم وقت ،ومن البعثة لرئيس بالنسبة بالوصول
 الدول تسامح الحظنا الدولية الممارسة خالل من انه اال البعثة، أعضاء لبقية بالنسبة



 حصانة الدبلوماسي المبعوث منح إلى تعمد بالضبط،حيث النقطة هذه في  تهاومجامل
 ان بتعيينه الرسمي األخطار تاريخ من المضيفة،أو الدولة ارض قدماه تطأ  ان منذ
.)1(المضيفة الدولة إقليم في قبل من موجودا آان  
 مغادرته وقت من تبدأ الدبلوماسي المبعوث حصانة ان القول  الى رأي ذهب ولقد   

.)2(لديها المعتمدة الدولة إلقليم متجها دولته إلقليم  
_____________________ 

.202سابق،ص مرجع الدبلوماسي، القانون هيف، أبو صادق علي. د)1(  
.355سابق،ص خلف،مرجع بياع آمال. د -  
.140،ص1956 صر،م النهضة ،مطبعة األولى الطبعة ، العم الدولي القانون غانم،مبادئ حافظ محمد. د)2(  

Cecil Hurst الفقيه ويرى  المعتمدة والدولة حكومته بين العالقات إبقاء هو الدبلوماسي المبعوث دور ان 
 الخضوع من يعفى الدبلوماسي المبعوث ان في يكمن الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات  أساس لديها،وان
 المدة طول وامتيازاته حصانته من البعثة عضو دةاستفا استمرار بالضرورة يستدعي ،وهذا المحلية للقوانين

 غير أو إجازة أو لمرض عمله اداء عن متوقفا آان أو بمهامه يقوم آان سواء لمنصبه شاغال فيها يظل التي
 ذلك

 له المقررة القضائية بالحصانة يتمتع الدبلوماسي الممثل ان مؤداه خر اتجاه وهناك
 الدبلوماسية صفته عن اإلعالن يتم ان بعد لديها المعتمد الدولة إقليم دخوله لحظة من

 نص في 1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية اعتمدته الذي االتجاه ،وهو
.39 المادة  
 للمبعوث يجوز" انه 1961 لسنة فيينا اتفاقية من)1ف (39 المادة نص وجاء

 الدولة إقليم لهدخو منذ بها يتمتع ان والحصانات االمتيازات في الحق لصاحب
 ،أو الخارجية  وزارة إلى تعيينه عن اإلعالن منذ ،أو منصبه لتولي لديها المعتمدة
.)1(إقليمها في موجودا آان ان عليها يتفق قد أخرى وزارة  
 ان في يتمثل بحصانة الدبلوماسي المبعوث تمتع بداية يواجه قد الذي المشكل ان     
 الخارجية وزارة إلى التعيين عن اإلعالن في بحصانة الدبلوماسي المبعوث يتمتع
 قد وهذا معينة لظروف الشخص وصول قبل  الحاالت بعض في يحدث ال ربما
 ،واللحظة لديها المعتمدة الدولة دخوله لحظة بين الممتدة  المدة في له خطرا يشكل
 اتفاقية( الثالثة االتفاقيات ان نجد الخارجية،ولهذا وزارة إلى اإلعالن فيها يصل التي
 في أآدت ) 1975 لسنة فيينا ،واتفاقية 1969لسنة فيينا ،واتفاقية 1961 لسنة فيينا

 دخوله منذ يتمتع والحصانات االمتيازات في الحق له الذي الشخص ان نصوصها
.)2(منصبه لتولي لديها المعتمدة الدولة إقليم  
 عند تبدأ حصانته ،فأن الحصانة بهذه المعني الشخص ان نجد ثانية جهة ومن     

 عليها،ولكن يتفق قد وزارة أية إعالن تاريخ من المضيفة الدولة إقليم في وجوده
 المبعوث يرتكبها قد التي المخالفات أو باألعمال متعلق يثور الذي المشكل

  هذا قبل الدبلوماسي
__________________________ 

195سابق،ص ،مرجع العام الدولي لقانون،ا عامر نالدي ،صالح راتب عائشة.د، سلطان حامد. د)1(  
 ،اإلسكندرية المعارف ،منشأة السالم قانون في ،الوسيط الغنيمي طلعت محمد . دذلك في راجع)2(
.553-552،ص1982،  

 البعثة أعضاء من عضو آل يتمتع "ان على ف/43 مادتها في 1969 لعام الخاصة البعثات اتفاقية وقضت
 البعثة في بوظائفه للقيام المستقبلة الدولة إقليم دخوله منذ له تحق التي توالحصانا باالمتيازات الخاصة



 يتفق قد المستقبلة الدولة هيئات من أخرى معينة لهيئة أو الخارجية لوزارة تعيينه إعالن منذ أو الخاصة
.إقليمها في موجودا آان  ان عليها  

-M.I.L,Vol.IX ,n  1,1970,P.145 
-  يتمتع التي والحصانات االمتيازات في الحق له شخص آل "ان على فيينا فاقيةات من 1ف/38 المادة نصت

 التي اللحظة فمن راضيها في موجودا آان إذا أو بوظيفته، لالضطالع المضيفة الدولة ارضي دخوله لحظة بها
" بتعيينه المضيفة الدولة بإخبار المرسلة الدولة أو المنظمة فيها تقوم  

.356سابق،ص مرجع خلف، بياع آمال. د:ذلك في راجع-  
 المضيفة الدولة محاآم طريق عن تتم المشكلة هذا معالجة فإن وطبعا ؟ اإلعالن    

 من حكم صدر 1934 سنة ذلك،ففي مايؤآد الدولية الممارسة صعيد على  وهناك
 منصبا الشخص هذا تولي مدة بعد ثم معين شخص ضد البلجيكية االبتدائية المحكمة
 محكمة حكمت االبتدائية المحكمة من ضده الصادر للحكم استئنافه دوعن دبلوماسيا
 آرامة من انتقاصا يعني ذلك بخالف الحكم ان ،وقالت لصالحة االستئناف
.الدبلوماسي  

 أمريكا من دبلوماسي مبعوث بزوجة خاصة قضية وبصدد 1954 سنة وفي   
 الفرنسية المحاآم ،انتهت زواجها قبل خاص بدين عقد على وقعت والتي الالتينية

.آاملة حصانة منحها إلى  
 حصول قبل وقعت ألعمال القضائية الحصانة أقرا الحكمين ان هنا ونستنتج    

 بالحصانة التمتع ان القضاء اقر آما حصانتهم، على الدبلوماسيين المبعوثين
.)1(لديها المعتمدة الدولة إقليم الدبلوماسي المبعوث دخول وقت من يبدأ الدبلوماسية  
 شاغال فيها يظل التي المدة طوال الحصانة بهذه الدبلوماسي المبعوث ويستفيد
 إجازة أو لمرض عمله اداء عن متوقفا آان أم فعال مهامه بأداء قام سواء لمنصبه

.األسباب من ذلك غير إلى  
 الحصانة من يستفيدون الذين باألشخاص متعلق 39 المادة نص ان نجد وهكذا    

 بالتبعية منها يستفيدون الذين األشخاص ان نجد حين في أنفسهم، صفتهم إلى استنادا
 البعثات أعضاء لدى يعملون الذين ،والخدم الخصوصيين آالسكرتيرين لهؤالء

 ونهاية بداية بتاريخ مرتبطة ونهايتها حصانتهم بداية فإن فئاتهم بمختلف الدبلوماسية
 الخصوصيين السكرتيرين إي بطبالض الفئة لهذه ،وبالنسبة هؤالء مع عالقتهم
 البعثة رئيس تعيين على المسبقة الموافقة على يستحصلوا ان لهم ،فاألفضل والخدم
 بوصول ،باإلخطار الجويين أو البحريين أو العسكريين الملحقين تعيين على ،أو

 في 1961 لسنة فيينا اتفاقية عليه نصت ما وهذا الفعلي وصوله قبل البعثة عضو
.)2(والعاشرة ابعةالس مادتها  

__________________________ 
قضية في البريطانية المحاآم إحدى قضت المعنى هذا في)1( Taja"  قبل من دبلوماسيا مبعوثا يعتبر انه إلى" 

 للعالقات فيينا اتفاقية في المقررة الدبلوماسية والحصانات باالمتيازات يتمتع فأنه ثم ،ومن آوستاريكا محكمة
دخوله لحظة من)1ف39م (الدبلوماسية  

 المواد أحكام مراعاة مع المعتمدة للدولة يجوز "السابعة مادتها في 1961 لسنة فيينا اتفاقية نصت)2(
 الملحقين حالة في تقضي ان لديها المعتمدة للدولة ويجوز بحرية البعثة موظفي تعين ان) 5،8،9،11(

.عليها للموافقة مقدما مبأسمائه الجويين،موافاتها أو البحريين أو العسكريين  
:الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة انتهاء:الثاني المطلب  
 مهامه بانتهاء الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي القضائية الحصانة ترتبط       
 بعض الدبلوماسي المبعوث منح على الدولي العرف لديها،وجرى المعتمدة الدولة في



 المعتمدة الدولة إقليم لمغادرة أموره وتدبير لتنظيم مهمته انتهاء بعد الوقت
 من قرار بصدور الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة تنتهي ان لديها،ويمكن

(فيه مرغوب غير شخصا أصبح انه المضيفة الدولة Persona non grata (
 من ئهاستدعا عدم حالة في ،وذلك الدولة هذه قبل واجباته مع تتنافى أعماال إلتيانه
:هما تساؤلين الموضوع هذا يثير آما.المعقول األجل في دولته  
الدبلوماسي؟ المبعوث بها يتمتع التي الحصانة على سلبي أثر للحرب هل-       
 فهل المضيفة الدولة في الدائمة اإلقامة الدبلوماسي المبعوث اختيار حالة وفي-     
 خالل منه صدرت التي وعةالمشر غير والتصرفات األعمال عن مقاضاته يجوز
الدبلوماسية؟ مهامه توليه  
:اآلتية الفروع خالل من القضايا لهذه نتعرض سوف      

  .الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة النتهاء العادية الحاالت :األول الفرع
.الجزائية القضائية الحصانة النتهاء العادية غير الحاالت : الثاني الفرع  

 في الدائمة اإلقامة يختار الذي الدبلوماسي المبعوث تصرفات حكم ما:الثالث فرعال
الدبلوماسية؟ صفته زوال بعد لديها موفدا آان التي الدولة  
الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة النتهاء العادية الحاالت:األول رعالف  

 الدولة في مهامه بانتهاء تنتهي الدبلوماسي المبعوث حصانة ان اشرنا وان سبق     
 شؤونه لتدبير آافية مدة الحصانة هذه على اإلبقاء إلى تعمد التي الدول المضيفة،وان

 تغطي أنها الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة وتتميز.الدولة إقليم ولمغادرة
 ألداء عادة الشخصية األعمال عن  الحصانة والشخصية،وتتقرر الرسمية أعماله
. )1(المستقبلة الدولة قوانين عن الخروج تتضمن ال  أنها الدبلوماسي،إال العمل  

الفقيه أيد     Cecil Hurst  المبعوث يغادر ان إلى الحصانات استمرار 
  أو الدبلوماسي

__________________ 
.169-168سابق،ص ،مرجع راتب عائشة.د)1(  

.359سابق،ص  خلف،مرجع بياع آمال. د :آذلك انظر-     
 المبـعوث آان إذا المؤآد من ليس انه اال ، اإلقليم غادرةلم رغبة لديه يكون

 جدل هناك ثار مهامه،حيث انتهاء بمجرد بحصانته متمتعا يظل سوف الدبـلومـاسي
 بالنسبة أثير الشيء مهمته،ونفس انتهت بعدما ضده جنائية دعاوي إقامة حول

 هذه ان :"يلي آما آان الفقيه رد فإن القول المدني،وآمجمل السلطان من لإلعفاء
 بعد  تظل الدبلوماسي المبعوث حصانات ان هي الحقيقة القاعدة ان توضح القضايا
".لبلده ويعود مسائله يسوي ان يتمكن آي ما حد إلى طويلة ،مدة مهامه انتهاء  
 الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من) 2(39المادة األحكام هذه أقرت ولقد       
 المزايا من المستفيدين األشخاص احد مهام انتهت إذا"يهاف جاء حيث 1961 عام

 هذا فيها يغادر التي اللحظة في والحصانات المزايا هذه طبيعيا ،توقفت والحصانات
   ذلك حتى تستمر الغرض،لكنها لهذا يمنح معقول اجل بانقضاء ،أو البالد الشخص

 أفراد تستمر البعثة أعضاء احد وفاة حالة في "المادة من التالية الفقرة وتضيف      
 معقول اجل انقضاء حتى منها يستفيدون التي والحصانات بالمزايا بالتمتع أسرته
  .)1(لديها المعتمدة الدولة ارض بمغادرة لهم يسمح



 الهاي محكمة عن الصادر ،الحكم هذه النظر لوجهة مساند وآمثل      
قضية في1929عام In the case of banco de Portugal, V Marang 

et….  بها يتمتع التي المدني القضاء ضد الحصانة ان المحكمة قضت حيث 
شؤونه لتصفية الالزم الوقت عدا مهمته بانتهاء تنتهي الدبلوماسي المبعوث To 

liquidate his affaires )2(.  
 بالضبط النقطة هذه في الدول مواقف ان نجد الدولية الممارسة صعيد وعلى         
 لتدبير الدبلوماسي للمبعوث منحها يجب التي الكافية للمدة بالنسبة وبالتحديد متباين
 المدة هذه منح الدولي العمل من فجانب لديها، المعتمدة الدولة إقليم ومغادرة شؤونه
 مهامه بانتهاء الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة انتهاء ربط األخر والجانب
.)3(المضيفة الدولة في الرسمية  

 الواجـبة الزمــنية الفـتـرة تحـديـد بــعد الدولـي العــمل يسـتــقر ولم هذا     
  للمــبعــوث

________________________________ 
1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من) 4ف93 (المادة راجع)1 (  

(2)Satow Emest ,A guide to diplomatic practice,op.cit.,p.188. 
 ،لكن جاسوسية بأعمال ،لقيامه بلندن  األمريكية  بالسفارة موظف على القبض إلقاء تم 1940 سنة في)3(

 ليعد آافيا وقتا منحه من البد قضائية،وبالتالي بحصانة يتمتع الشخص هذا ان إلى ذهبت االستئناف محكمة
. البالد لمغادرة نفسه  

Michael Hardy ,Modern diplomatic law,op.cit.,pp.82‐83. 

 مع الرأي تبادل بعد ذلك سفره،ويتم إجراءات ترتيب من تمكنه التي الدبلوماسي
 تراه لما طبقا الزمني المدى تقدير في دور المضيفة ،وللدولة المختصين الرسميين
 األلماني السفيرين سفر بتأجيل البرازيل سمحت فقد المجال هذا ،وفي لها مناسبا

 المحور دول وبين بينهما الدبلوماسية العالقات قطع بعد لبهماط على بناء وااليطالي
)1(الثانية العالمية الحرب دخولهما وقبل  
 ويغادر شؤونه ينظم آي الدبلوماسي للمبعوث المعقولة المدة تحديد فان وهكذا        
 الخارجية وزارة قامت إذا ،اال األخيرة هذه محاآم قبل من يكون المضيفة الدولة إقليم

)2(.المعقولة المدة عن الزائدة اإلقامة بسبب الدبلوماسي الممثل من الحصانة بسحب  
 

_____________________  
 تنتهي الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة بان سلمت وايرلندا وفرنسا اليابان في المحاآم ان نجد-)1(

.المضيفة الدولة إقليم مغادرة قبل يةالشخص  شؤونه يسوي آي معقولة لفترة الرسمية مهامه انتهاء بعد  
"Cristidi اليوناني الدبلوماسي قضية في-   حصانة بان سلمت الفرنسية المحكمة فان 1899 عام"

.باستدعائه اإلشعار من أيام ثمانية قبل بالفعل انتهت قد الدبلوماسي  
"Kio Abisinito األمريكية المتحدة الواليات في غينيا سفير ارتكب 1948عام فيفري2 في-  مرور حادث"

 األمريكية المتحدة الواليات ان لدرجة بسرعة باستدعائه السفير حكومة وقامت شخصين إصابة عنه نتج مما
 إرسالها تم التي الخارجية وزارة لمذآرة فيه،وطبقا مرغوب غير شخصا إلعالنه الكافي الوقت لديها يكن لم
 ال سوف غينا سفير ،فإن1987 عام في األمريكية المتحدة اتالوالي لدى المعتمدة الدبلوماسية البعثات إلى

 ضده الدعوى  أصبحت إذا  انه ،اال المتحدة الواليات إلى عاد ما إذا القضائي السلطان من محصنا يكون
 الدولية الممارسة مع يتعارض ألنه االتجاه هذا انتقاد ،وتم القانونية المهل تشريع بسبب مستحيلة

.1961لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من)39/2(المادة نص التقليدية،ومع  
.360سابق،ص ،مرجع خلف بياع آمال.د :راجع-  

-Nahlik.S.E,op,cit.,p.245. 



.197سابق،ص ،مرجع عامر الدين صالح. د، راتب عائشة. د، سلطان حامد. د -  
 فترة تعتبر ال شهور خمسة مدة بان  Dopon V. Pichon قضية في األمريكية المحاآم إحدى نصت ولقد

.مهمته انتهاء عقب اإلقليم ومغادرة المبعوث شؤون لتدبير طويلة  
B. Sen ,A diplomatic hand book of international low and 

practice,op.cit.,p.169. 
 تشير التي نيةالوط والتشريعات األحكام ندرة يفسر ما وهذا بشأنها، مختلفة فالدول المدة لتحديد وبالنسبة)2(

 آحد بشهر فنزويال أقصى،وتحددها آحد اشهر6 تعتبر الدقة،فسويسرا وجه على معقولة تعتبر التي المدة إلى
.أدنى  

.361سابق،ص خلف،مرجع بياع آمال. د -  
 

 يستفيد ،وال األجانب الدبلوماسيين المبعوثين على فقط تسري المدة هذه ان ونجد
  .)1(أجنبية ببعثات يعملون الذين المضيفة الدولة جنسية من المواطنون منها

 يتمتع ال "1ف/38 المادة في 1961 لسنة فيينا اتفاقية عليه نصت ما وهذا      
 فيها المقيمين أو لديها المعتمدة الدولة مواطني من يكون الذي الدبلوماسي المبعوث
 الرسمية ألعمالا إلى بالنسبة الشخصية والحرمة القضائية بالحصانة ،إال دائمة إقامة
 لديها المعتمدة الدولة تمنحه لم ما وذلك وظائفه ممارسة بمناسبة بها يقوم التي

.)2(إضافية وحصانات امتيازات  
:الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة النتهاء العادية غير الحاالت:الثاني الفرع  
 يستدعي سي،وهذاالدبلوما التمثيل تتبادالن دولتين بين حرب هناك تقوم قد       
 العالقات استمرار لتعارض ، لذلك تبعا األخر لدى منهما آل ممثلي مهمة انتهاء

 العالقات بذلك الحرب،وتصبح عن المترتبة العدائية الحالة مع الدبلوماسية
.جديد من أعادتها على الطرفين بين الحرب،واالتفاق نهاية حتى منقطعة الدبلوماسية  

 ،أما رسميا إعالنها هو بالحرب المقصود ان المجال هذا في اإلشارة من والبد     
 إنهاء إلى بالضرورة تؤدي ال فإنها الدولتين بين العسكرية األعمال ببعض القيام

.بينها الدبلوماسية العالقات  
 يترتب لم آشمير بمشكلة الخاصة 1965 سنة وباآستان الهند بين الحرب فمثال    
 تشيكوسلوفاآيا لغزو بالنسبة الشيء بينهما،ونفس سيةالدبلوما للعالقات قطع عنها

 بينها الدبلوماسية العالقات قطع إلى يؤد لم 1968 سنة وارسو حلف قوات بواسطة
 العراق بين (الخليج حرب هو ذلك على مثال احدث المعنية،ولعل الدول وبين

 من نواتس8 مضي األبعد الدبلوماسية العالقات قطع خاللها يتم لم والتي) وإيران
)3(.اندالعها  

 
______________________________ 

 بسفارة يعمل آان أمريكي مواطن دعوى في 1929عام بأمريكا آولومبيا محاآم قضت الصدد هذا وفي )1( 
.السفارة في وظيفته بانتهاء تنتهي المذآور حصانة بان اليابان  

 بالشريعة مقارنة ةالدبلوماسي المتيازاتوا والحصانات األمن ،سلطات المالح فاوي. د:ذلك في راجع-
.276سابق،ص ،مرجع اإلسالمية  

.361سابق،ص مرجع:خلف بياع آمال.د -  
(2)A.D.(1938-1940)1942-case N 169,PP.432-434 

.31،ص1961، العربية،القاهرة النهضة ،دار الدبلوماسية العالقات ،قطع محمد رضا ابو احمد .د)3(  
 على يؤثر ال الدبلوماسية العالقات تتبادالن دولتين بين بالحر قيام ان واألصل    

 المقررة بالحصانة متمتعا مبعوث آل ،ويظل األخر لدى منهما آل مبعوثي حصانات



 التسهيالت تمنح ان لديها المعتمدة الدولة البعثة،وعلى مهمة انتهاء من بالرغم له
.)1( المناسب تالوق في اإلقليم مغادرة من أسرهم أفراد لتمكين الالزمة  

 اإلجراءات بكل تقوم ان العادية الظروف في المضيفة الدولة واجبات من آان وإذا  
 باب من ،فأنه مهامه انتهاء بعد إقليمها الدبلوماسي المبعوث مغادرة عملية لتسهيل
 المعتمدة الدولة وبين بينها العالقات تدهور حالة في نفسه السلوك تسلك ان أولى

 اتفاقية من 44المادة عليه أآدت األمر ،وهذا بينهما الحرب حالة بنشو عند ،خاصة
 نزاع وجود حالة وفي حتى لديها المعتمدة الدولة على يجب:"بقولها 1961لسنة فيينا
 والحصانات باالمتيازات المتمتعين األجانب لتمكين الالزمة التسهيالت ،منح مسلح
 ممكن وقت اقرب في إقليمها رةمغاد من جنسيتهم آانت أيا أسرهم أفراد وتمكين
 النقل وسائل  تصرفهم تحت تضع ان االقتضاء وعند خاصة وبصفة عليها ،ويجب
 ان الدبلوماسية العالقات تاريخ استقراء من لنا ويتجلى أموالهم ونقل لنقلهم الالزمة
 الواليات من آل طرف من فعال طبق ،ولقد القاعدة هذه تطبيق تفضل الدول آافة

.)2(الثانية العالمية الحرب عقب وألمانيا واليابان ألمريكيةا المتحدة  
 في اإلقامة يختار الذي الدبلوماسي المبعوث تصرفات حكم:الثالث الفرع       
ةالدبلوماسي صفته زوال بعد إليها موفدا آان التي الدولة  
 لديـــها اموفد آان التي الدولة في الدائمة اإلقامة الدبلوماسي الممثل يختار قد      
  بعــد

_____________________________ 
الفقيه يقول ذلك وفي)1 ( Cecil Hurst  حالة في الدبلوماسيين للمثلين آافية فرصة تعطي دولة آل ان 

.وامتيازاتهم حصانتهم حماية إلى باإلضافة إقليمها لمغادرتهم الناشب والعداء الحرب  
-Cecil Hurst,op.cit.,p.230. 

Vattel اايض ويقول  ، واألمان االحترام وبكل بسالم اإلقليم بمغادرة الدبلوماسي للمبعوث السماح يجب :"
"ذلك األمر استلزم إذا اإلقليم مغادرته لتأمين له خاص حرس بتوفير الالزمة الحماية توفير الحكومة وعلى  

-Vattel,Book IV,CH .9,Cited by B.Sen,op.cit.,p.195. 
 بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما والحصانات واالمتيازات األمن ،سلطات المالح يفاو. د :آذلك وانظر-

.282 سابق،ص اإلسالمية،مرجع  
 ،مرجع اإلسالمية بالشريعة مقارنة يةالدبلوماس واالمتيازات  والحصانات األمن سلطات: المالح فاوي. د)2(

.283سابق،ص  
.367سابق،ص مرجع ، خلف بياع آمال. د-  

 أو الوظيفة من الفصل أو التقاعد على إحالته عند دبلوماسيةال صفته زوال
 األعمال عن مقاضاته يجوز هل المناسبة بهذه يطرح الذي االستقالة،والسؤال

 على وقتئذ يمتنع والتي الدبلوماسية مهامه توليه خالل عنه صدرت التي والتصرفات
 خارج والتصرفات لاألعما تلك تبقى أم حصانته؟ بسبب فيها النظر المحلي القضاء

.)1(فيه تمت الذي الوقت باعتبار القضاء هذا اختصاص  
 الدبلوماسية صفته عنه زالت الذي الدبلوماسي المبعوث ان يقتضي المنطق ان     

 األجانب وضع لنفس يخضع ان إليها،يجب موفدا آان التي الدولة في اإلقامة واختار
 للقضاء امتثالهم حيث من لألجانب لنسبةبا الشأن هو ،وآما اإلقليم نفس في المقيمين
 صفتها عنه زالت الذي الدبلوماسي المبعوث هذا من  متضرر لكل يحق فإنه المحلي

 امتياز أية تقرر ال الدولية القواعد ان ،ذلك عليه الدعوى يرفع ان الدبلوماسية
  للمبعوث



 عمله انتهاء ندع سابقا، لديها الموفدة الدولة في اإلقامة يختار الذي الدبلوماسي
.)2(الجنائية التصرفات عن حتى ايضا الحالة هذه في الرسمي،ويسأل  

قضية في االنجليزية المحاآم عليه نصت ما وهذا Marshall V. Critico  عندما 
 هذه عنه وزالت دبلوماسية بصفة الدبلوماسي المبعوث  تمتع إذا انه المحكمة ذآرت
.العادي ياألجنب معاملة عندئذ يعامل فإنه الصفة  

 صفته عنه زالت الذي للمبعوث يحق انه القول إلى الفقه بعض ويذهب      
 انتهاء بعد بالحصانة االحتجاج وقصور األخرى األعمال من الدبلوماسية،وغيرها

.)3(الثانية دون األولى على الشخص مهمة  
 وماسيللدبل سبق التي الرسمية األعمال على القضائية الحصانة تطبق هذا وعلى    
 داخل رسمية بصفة قدتم العمل ان إثبات تم ما إذا المسؤولية من ،ويعفى بها القيام
)4(.عليها بالتصديق دولته أو حكومته ألوامر تنفيذا أو وظائفه نطاق  
 آمبــردج اجتمــاع في الدولـــي القانون مجمع االتجــاه هذا اقر ولقد    

،حيــث1895  
__________________________________  

.204سابق،ص مرجع الدبلوماسي، هيف،القانون أبو صادق علي. د) 1 (  
.198سابق،ص ،مرجع العام الدولي عامر،القانون حصال. د، راتب عائشة. د، سلطان حامد. د)2(  
 سابق، اإلسالمية،مرجع شريعةبال مقارنة الدبلوماسية والحصانات األمن ،سلطات المالح فاوي. د)3(

.685ص  
.685نفسه،ص جعالمر)4(  

 بعد الحصانة تستمر ان "عليها االتفاق تم التي الالئحة مشروع من 14 المادة نصت
 بالنسبة أما المهام، هذه بممارسة المتصلة لألفعال بالنسبة الدبلوماسية المهام انتهاء
 مهام تولي خالل إال بالحصانة االحتجاج يمكن فال بها المتصلة غير لألفعال
"المذآور  

 منها 28 المادة نص ان حيث 1928لسنة هافانا اتفاقية به أخذت الحكم نفسو     
.)1(الدولي القانون مجمع  مشروع من 14 المادة نص تماما يماثل  
 في المعنى هذا يفيد ما على نصت الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية ان ونجد    

 بالحصانة التمتع انتهاء قررت التي 39 المادة من الثانية الفقرة من األخير الجزء
 بالنسبة ذلك مع قائمة الحصانة وتستمر:"فيها جاء حيث الدبلوماسية، المهمة بانتهاء
 أفراد احد بوصفه وظيفته أثناء الممثل ،أي الشخص هذا بها يقوم التي لألعمال
".البعثة  

 ما ان إال وواضحة صريحة ليست النص يتضمنها التي العبارة هذه ان ونالحظ    
 مهام مباشرة غير المبعوث بها قام قد التي األعمال ان المخالفة بمفهوم منها ستنتجي

)2(.الوظيفة لهذه ترآه بمجرد لها بالنسبة الحصانة تنتهي وظيفته  
 صفتهم اآلخرين هم يفقدون الذي الدبلوماسي الممثل أسرة أفراد يخص فيما أما    

 سيستمرون بأنهم يفيد ما يوجد له،ال التابعين الدبلوماسي المبعوث وظائف بانتهاء
 شؤونه لتدبير نفسه للمبعوث بها المسموح المدة طوال القضائية بالحصانة التمتع في
 ذلك إلى ،إضافة 39 المادة نص في ذلك إلى تشر لم 1961لسنة فيينا اتفاقية نالن
 حمايةال تأمين هدفها الدبلوماسي المبعوث أسرة ألفراد الحصانة  منح من الهدف فأن

.نفسه الدبلوماسي للمبعوث االستقاللية  



 ورد الذي غير المدة هذه خالل بالحصانات بتمتعهم التأآد يستطيع ال ثم ومن      
 فيينا اتفاقية من 39 المادة من 3 الفقرة عليها نصت التي الخاصة الحالة في
 التمتع في البعثة إفراد من المتوفي أسرة أفراد تستمر"بقولها 1961لسنة

والحصانات باالمتيازات  
 

_____________________________ 
 

.364سابق،ص مرجع ، خلف بياع آمال. د)1(  
.206-205سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي  ،القانون هيف أبو صادق علي. د)2(  
 
 

.)1(البالد لمغادرة الممنوحة الزمن من فترة انقضاء على يستحقونها التي  
 مهمته انتهاء بعد بالحصانة المبعوث احتجاج ان القول  للباحث يمكن وهكذا

 جانب من تأآيدا لقيت عامة قاعدة أصبحت بها القيام له سبق التي الرسمية باألعمال
.الدولية التشريعية النصوص ،وأقرتها والقضاء الفقه  
:فيه المرغوب غير الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة انتفاء:الرابع الفرع  
 وال العرف قواعد ال تقرها ال وأعمال بأنشطة الدبلوماسي لممثلا يقوم قد       

(فيه مرغوب غير شخصا الحالة هذه في المجاملة،فيصبح أو القانون Persona 
non grata  والقيام األمر بهذا الموفدة الدولة بإخطار المضيفة الدولة تقوم دئذوعن )

 باستدعائه المبعوث دولة قيام عدم حالة وفي. الممكنة بالسرعة ممثلها باستدعاء
 من بالرغم وأبقته استدعاءه رفضت أو القرار هذا إبالغها بعد معقول اجل خالل
 المعني بالشخص االعتراف ترفض ان لديها المعتمدة ،فالدولة منصبه في ذلك

  .القضائية بالحصانة تمتعه وتنهي البعثة في عضوا
 ان القصوى الضرورة حاالت تتطلبها معينة ظروف تحت المضيفة للدولة ويمكن   

 أو المراقـبة تحـت تضعه ان ولها ، الفور على إقليمها بمغــادرة مباشرة تكلفه
 الحـراسة

_______________________ 
 لعام هافانا اتفاقية من 24المادة أساس على الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من 3 ف39المادة نصت)1(

 زمنية لفترة بالحصانة متمتعة تبقى أسرته فإن الدبلوماسي الموظف توفى أذا "ان على نصت والتي 1928
"البالد مغادرتها ،وحتى معقولة  
 المستقبلة،ويجب الدولة إقليم تترك ان إلى بالحصانة أطفاله و المتوفي المبعوث أرملة تتمتع ذلك على وبناء
.األصلي بلدهم إلى إعادتهم إجراءات بتسهيل بلةالمستق الدولة وتلتزم ، ألوالدها و لها الالزم االحترام إظهار  

.173 ص.سابق والقنصل،مرجع الدبلوماسي ،القانون راتب عائشة. د: ذلك في  انظر-  
 إفراد احد وفاة حال في "ان على الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من 39 المادة من 4 الفقرة نصت وأخيرا
 ضمن المنقولة أمواله بسحب له تسمح ان المضيفة الدولة على ميتحت بيته أهل من أسرته احد أو البعثة

:اآلتيين الشرطين  
.دائمة أقامة في المقيمين أو المضيفة الدولة موظفي من المتوفى يكون اال/1  
 وقت محظورا تصدرها آان إذا البالد في المتوفى اآتسبها قد يكون التي األموال سحب ذلك يتناول ال ان/ 2

".الوفاة  
 االمتيازات مبدأ مع يتعارض ألنه اإلطالق على له مبرر ال األخير الشرط هذا ان الشباط فؤاد الدآتور ويرى

  .الدبلوماسية والحصانات
 .343سابق،ص ،مرجع الشباط،الدبلوماسية فؤاد. د:انظر -



.)1(أمنها يهدد خطرا يشكل حرا بقاؤه آان أذا فعال إقليمها يترك حتى  
 على أوجبت 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اقيةاتف من 41 المادة ان     

 قام ،فإذا لديها المعتمدة الدولة وأنظمة قوانين يحترم ان الدبلوماسي المبعوث
 بأعمال ،آقيامه لمهمته المشروعة الحدود ،وتجاوز وظائفه نطاق خارج بتصرفات
 في البعثة مقر  ملاستع أو المضيفة للدولة الداخلية الشؤون في التدخل أو جاسوسية

 مرغوب غير شخصا اعتباره المضيفة للدولة ،يحق لها المخصص األغراض غير
 الدبلوماسي المبعوث يصبح ان يمكن انه ،آما مقبول غير أخر موظف أي ،أو فيه
  .)2(لديها المعتمدة الدولة ارض إلى يصل ان قبل فيه مرغوب غير
:انه على 1961لسنة نافيي اتفاقية من 9المادة األحكام هذه أآدت و  

 قرارها،ان أسباب بيان ودون األوقات جميع نفي لديها المعتمدة للدولة يجوز -1
 شخص فيها دبلوماسي موظف أي أو البعثة رئيس ان المعتمدة الدولة تعلن
 تقوم الحالة هذه وفي مقبول غير أخر موظف أي ان ،أو فيه مرغوب غير

 بإنهاء أو المعني الشخص تدعاءباس أما األحوال، المعتمدة،بحسب الدولة
 قبل مقبول غير أو فيه مرغوب غير شخص إعالن ،ويجوز البعثة في خدمته

 .لديها المعتمدة الدولة إقليم إلى وصوله
 في فردا المعني بالشخص االعتراف ترفض ان لديه المعتمدة للدولة يجوز -2

 الزمن،عن من معقولة مدة ،خالل قصرت أو المعتمدة ولةالد رفضت إن البعثة
 .)3(المادة هذه من)1(الفقرة بموجب عليها المترتبة بالتزاماتها الوفاء
 فيها لجأت التي الحاالت هذه بمثل يزخر نجده الدولي العمل إلى وبالعودة

 على فقط واحد مثــال بإعطاء وسنكتفي ، اإلجراء هذا مثل اتخاذ إلى الدول
 أن أســاس

____________________________ 
.163سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي ،القانون هيف أبو صادق علي. د)1(  

 مقابلة أثناء آاسترو الرئيس لمقاطعته 1996 سنة آوريا في االسباني  السفير طرد ذلك على والمثال
للمغادرة ساعة 24 مهلة له ،وأعطى تلفزيونية  

.379سابق،ص ،مرجع العام الدولي القانون إلى دخلم شكري، عزيز محمد.د -  
 ،مرجع اإلسالمية بالشريعة نةمقار الدبلوماسية والحصانات واالمتيازات األمن ،سلطات المالح فاوي. د)2(

.278،ص سابق  
1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من 9 المادة نص راجع)3(  
المبدأ نفس 1932عام هارفارد مشروع من 12 المادة وقررت-  
 

 عندما 1981 عام ففي ،إذن للموضوع التطبيقي الجانب في إليها سنعود النقطة هذه
 الهند إلى توفد ان في ترغب المتحدة الواليات حكومة بان الهندية الحكومة علمت

George B .Craffin (السيد لسفارتها آمستشار  انه الهند حكومة أعلنت) 
 آان عندما بنجالدش استقالل ضد أعمال في تورط ،ألنه فيه مرغوب غير شخص

Calcutta في نصالق )1(.  
 يحق ،فال المبدأ هذا يطبق ال الجماعية الدبلوماسية مجال في انه اإلشارة من بدوال  

.)2(فيه مرغوب غير شخص دولة ممثل ان إعالن للدولة  



 الحلول من مقبول غير أخر موظف إي إعالن ان القول تقتضي والخالصة   
 ،ومن الدبلوماسي المبعوث مهام إنهاء خالله من تستطيع المضيفة الدولة بيد الناجعة

  .األعذار بإبداء  مطالبة تكون ان دون القضائية بالحصانة تمتعه عدم  ثم
:القضائي للحصانة اإلقليمي النطاق:الثالث المطلب  

 مهمة نقاط عدة دراسة تشمل القضائية للحصانة اإلقليمي النطاق دراسة ان     
 يتمتع ال الدبلوماسي المبعوث ان نعلم ،وآما فدةالمو الدولة إقليم في أوال متمثلة

 يستفيد الذي المجال انه رأينا فلقد المضيفة الدولة إلقليم القضائية،وبالنسبة  بالحصانة
 المجال هذا في يطرح الذي السؤال ان ،اال الحصانة بهذه الدبلوماسي المبعوث فيه
  الثالثة الدولة بإقليم مروره أثناء الحصانات بهذه الدبلوماسي المبعوث يتمتع هل:هو
منه؟ عودته أثناء وآذلك بعمله االلتحاق  أثناء  
 تجد الدبلوماسي للمبعوث الممنوحة الحصانة هذه أساس ان اإلشارة سبق  وقد   

 المار الدبلوماسي هذا ان الواضح من انه ،بيد الوظيفة مقتضيات نظرية في نفسها
 ممارستها من يتمكن الرسمية،وحتى وظيفته جلا من ذلك يفعل إنما ثالثة دولة بإقليم
 أخرى دولة بإقليم المار الدبلوماسي المبعوث ان الواقع في انه اال لدولته آممثل
 يتطلب ان في الحق له تعطي التي الرسمية الصفة الدولة هذه مواجهة في له ليست
 1961لسنة افيين اتفاقية من31 المادة عليها نصت ما وفق جانبها من تعامله ان منها

 يلــزم بما جانبها من دولة آل تســـهم ان على الدوليـــة الممارسة أظهرت ،ولكن
 إلى طريقهم في إقليـمها عبر مرورهم عند زمـــيالتها مبعــوثي مهمـــة لتيسير
 التـي التســهـيـالت بـتوفـــير وذلك ، وطنــهم إلـى عودتــــهم في أو عـــملهم مـــقر

المكان إلى الوصول في متســاعـــده  
______________________________ 

.369سابق،ص ،مرجع خلف بياع آمال. د)1(  
.371،ص سابق مرجع ، خلف بياع آمال.د)2(  

)1(يقصدونه الذي  
 ،فالفقيه ومختلفة متعارضة آراءهم ان نجد المسألة هذه في الفقهاء موقف وبشأن  

Rivier  ومن إلى سواء ثالثة دولة بإقليم يمر ذيال الدبلوماسي المبعوث ان يعتبر
 انتهاآا يمثل عائق أو عبء أي ،وان التمثيل في دولته حق يمارس أنما عمله مقر
 الدولة في الحصانة هذه ان يرى ،ولهذا الموفدة والدولة المضيفة الدولة من آل لحق
.بعثته مهام لمباشرة ضرورية الثالثة  

 عبر مروره خالل الدبلوماسي الممثل ان رىي"  Cecil Hurts "الفقيه أما      
 القضائية بالحصانة يتمتع منها العودة ومن وظيفته إلى طريقه في الثالثة الدولة إقليم
 تعترض ،ولم الدبلوماسي الممثل برحلة الثالثة الدولة حكومة إشعار بشرط ولكن
  .ذلك على

Sataw الفقيه أما      أثناء الدبلوماسيين مبعوثينال منح الدولة اعتياد رغم انه فيرى 
 الغرض لهذا الخاصة والمعامالت المعقولة التسهيالت آل ثالثة دولة بإقليم مرورهم

ب ويستشهد الشأن هذا في محددة قاعدة توجد ال انه اال Hey King and Desk  
. 



ذآر حيث   Deak  المرور أثناء للدبلوماسيين خاصة حماية منح المألوف من انه 
 هذا في عليه مجمع رأي او عامة قاعدة وجود عدم رغم الثالثة لدولةا إقليم على

  .الموضوع
الفقيه ذهب حين في           Halleck  في الحق له الدبلوماسي الممثل ان القول إلى

 واالحترام التمتع حق وله لدولته، الصديقة الدول آل أقاليم عبر البريء المرور
 بالمثل المعاملة أساس على زميالتها وثيلمبع دولة آل  تمنحها التي والحماية
 إذا بإقليمها بالمرور الدبلوماسي اإلذن ترفض ان في الحق لها الدولة ان ،ويضيف

 في حقه استعمال يسئ سوف الدبلوماسي بان لالعتقاد تدعو أسباب لديها آان
  .)2(ضدها القانونية غير األنشطة بعض بارتكاب المرور

  الدبلوماسي للمبعوث يعترف و يقر البعض فيه ـدنج الذي الوقــت ففي     
 من عودته أو اتجــاهه عند الثالثــة الدولــة إقليم عبر مروره عند القضائية بالحصانة

 Schmelzing فالفقيــه مختـلفة رؤيــة لديه منهم األخــر البعــض وظيفته،هناك
المبــعوث ان يعـتقد  

________________________ 
.985سابق،ص مرجع السالم، ،قانون الغنيمي طلعت دمحم. د)1(  
 بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما واالمتيازات والحصانات األمن ،سلطات المالح فاوي. د:ذلك راجع)2(

.286سابق،ص مرجع اإلسالمية  
 وانه رحلته أثناء الثالثة الدولة في بالحصانة المطالبة يستطيع ال الدبلوماسي
 ،وان الثالثة الدولة أقاليم عبوره ثناء خاصة وضعية ذا خصآش فقط ُيعد آدبلوماسي

.)1(قانوني التزام على يقوم ال آدبلوماسي البري المرور منح  
 دولة بإقليم يمر وهو الدبلوماسي للمبعوث القانوني الوضع جليا تأملنا وإذا        
 هذه له تمنح شأنها من التي دبلوماسية وظيفة أية لديها يمارس ال انه وجدنا ثالثة

 له يمكن ال الدبلوماسي المبعوث فإن  ثم الوظيفة،ومن مقتضيات بحسب الحصانات
 ان االعتبار بعين األخذ من البد انه ،إال الدولة هذه تجاه الحصانات بهذه يحتج ان
  .وظيفته بسبب إال ذلك يفعل لم فإنه الثالثة الدولة بإقليم مروره حين الدبلوماسي هذا

 هذا في واحدا منهاجا تسلك لم الدول ان نجد الدولية الممارسة إلى دةبالعو       
 بعض ذلك على ،والدليل ثابتة قاعدة استخالص إلى الوصول الصعب من ذا الشأن
  القضاء على عرضت التي القضايا هذه

"Bergman V.Desieye" قضية ففي        لدى المفوض الفرنسي ،الدبلوماسي
 متواجدا آان بينما 1946 ديسمبر 30 في بدعوى أعلن والذي بوليفيا جمهورية
 بأن المحكمة ،فقضت عمله مقر إلى طريقه في نيويورك مدينة في مؤقتة بصفة
 الموفدة الدولة في عمله مقر إلى للوصول أخرى دولة بإقليم المار األجنبي الوزير
 ،وهذه الثالثة ةالدول عبر البريء المرور في الحق ،له دولته إلى منها عودته أو إليها

.الدولة تلك لدى معتمد انه لو آما بها يتمتع التي الحصانة تماثل الحصانة  
 آان بينما إذ بريطانيا لدى السلفادور لوزير بالنسبة حدث ما ايضا ذلك ومن      
 ماريالند بوالية المحلية السلطات بواسطة حجز األمريكية المتحدة بالواليات مارا

 إلى استنادا إليه أعيدت الغرامة ،ولكن المرور قوانين نتهاآهال غرامة عليه ووقعت
.)2(مشروع غير آان القبض ان  



"قضية في الفرنسي الخارجية وزير قال الرأي لهذا وتأييدا       Veragua  ان " 
 في يعمل آي مؤقتة بعثة في آان ولو ،حتى بفرنسا المار الدبلوماسي المبعوث
  ثم من وهو مفوض دبلوماسي آممثل اعتباره ينبغي اإليه السفير يريد التي الدولة
.المحلي القضائي السلطان من معفي  

_________________________________ 
Gentilis الفقيه ويرى)1 ( .الثالثة الدولة في حصانات بأية يتمتع ال السفير ان   

 اإلسالمية،مرجع بالشريعة نةمقار سيةالدبلوما واالمتيازات والحصانات األمن المالح،سلطات فاوي. د)2(
.290سابق،ص  

 
"Should be regarded as an accredited diplomatic agent 

and accordingly ,as exempt from the lord jurisdiction." 
V.Sickles (قضية ففي ذلك من بالرغم انه إال      سماعها عند المحكمة فإن) 

 الدبلوماسيين للمبعوثين لدبلوماسيةا بالحصانة االعتراف رفضت الطالق عريضة
 على الرسمية بمهامهم يتعلق ال األمر الن الثالثة الدولة إقليم عبر مرورهم أثناء

.)1(اإلطالق  
 المبعوث منح قاعدة على عشر التاسع القرن بداية في الدول استقرت      

 األساس هذا ،وعلى القضائية بالحصانة الثالثة الدولة إقليم عبر المار الدبلوماسي
 بالدول يمرون الذين للدبلوماسيين المحلي القضاء من اإلعفاء مبدأ تطبيق بدأت

 باالمتناع قضى الذي 1840عام الفرنسية المحكمة قرار ذلك أمثلة الصديقة،ومن
 عبر يمر آان الذي جنوة في األمريكي القنصل ضد مرفوعة آانت دعوى سماع عن

.الدبلوماسية الحصانات عضبب  يتمتع لكونه الفرنسية األراضي  
 مطبقة آانت التي القواعد تلك اإلطار هذا في نبديها ان يمكن مالحظة فأهم      
 العالمية الحرب أثناء ذلك المعادية،ولمسنا الدول في حتى األجانب الدبلوماسيين على

 األمريكية المتحدة الواليات حكومة طلب على وبناء انه حيث 1916عام األولى
 مرور تصريح منحه تم قد النمساوي السفير ،فإن محايدة تزال ال انتآ والتي
.)2(واشنطن في الدبلوماسي موقعه إلى الوصول من يتمكن حتى وبريطاني فرنسي  

 الدبلوماسيين منح على الدولي العرف استقرار رغم انه نجد فإننا أخرى جهة ومن  
 ونحن لنا يسوغ فإنه القضائية ومنها الحصانات بعض الثالثة الدولة بإقليم المارين
 فيه تعرض التي الحوادث بعض هناك أن نشير أن الموضوع هذا إثراء بصدد

:ثالثة دولة إقليم عبر مرورهم عند االعتقال أو للقتل إما الدبلوماسيون  
قضية ففي      "Raoul Wallenberg"  للسويد أول سكرتير يعمل آان والذي 

"بودابست بلدة في 1945 سنة المجر،حدث في "Budapest  األحمر الجيش قام ان
 الوسـاطات من العديد ورغـم) سابقا (السـوفيتي االتحاد إلى وأرسلوه عليه بالقبض

اطالق يتم لم  
 

_______________________ 
 (1)Y.B.I.L.C,Vol.II,PP.170-171. 

.376سابق،ص خلف،مرجع بياع لآما. د)2(  
.502سابق،ص عبري،مرجعال سليمان بن سعيد مؤلف في إليه ومشار  



.)1( سوفيتي سجن في بعد فيما ومات سراحه  
 في ثالثة دولة بإقليم المار الدبلوماسي المبعوث ان القول نستطيع السابقة النتائج ومن

 وآذا الثالثة الدولة هذه عبر البريء المرور في الحق له عمله مقر ومن إلى طريقه
 الدبلوماسي عبور لتسهيل الضرورية يةالقضائ والحصانة الشخصية بالحرمة التمتع
 والحصانات االمتيازات للدبلوماسي،أما الرسمية بالصفة دولته تخطر ان بشرط
.)2(فقط المجاملة سبيل على منحها فيمكن األخرى  
 بالحصانات الدبلوماسيين تمتع موضوع توسع العشرين القرن بداية منذ فإنه والواقع

القضاء من اإلعفاء جانب إلى يشمل أصبح حيث قالساب في مفهومه عن الدبلوماسية  
 قوانين في تارة االعتراف هذا جاء ،وقد أخرى بضمانات لهم االعتراف المحلي
 في جاء ،حيث الدولية الصبغة ذا والمعاهدات االتفاقيات في وتارة الداخلية الدول
 بدولة يمرون الذين الدبلوماسيين المبعوثين يمنح نص  1928 سنة هافانا اتفاقية
 هذه من 23  المادة في جاء ،حيث اعتياديا بها يتمتعون التي الحصانات آافة ثالثة

 يتمتع التي واالمتيازات الحصانات بنفس الدبلوماسية البعثة أعضاء يتمتع االتفاقية
 مرآز الى طريقهم في بها يمرون التي الدول في المعتمدون الدبلوماسيون بها

.)3(الرسمية بصفتهم الثالثة الدولة  تبليغ طبشر بالدهم والى ا وظيفتهم  
 على تقتصر لم الدبلوماسيين وامتيازات حصانات ان االتفاقية هذه من ونستنتج      

 للدبلوماسيين بها المعترف الحصانات جميع على ،وانما فحسب القضائية الحصانات
 موظف يخبر ان بعد اال التمنح الحصانات هذه ،وان لديها يعتمدون التي الدول في

.الدولة تلك أراضي عبر بمروره البعثة  
 من39المادة في المتحدة لألمم الدولي القانون لجنة وضعت ذلك مع وتماشيا   

الثالث الدولة واجبات عنوان تحت مشروعها Duties on third states" ")4(  .  
 ـالتالتعديـ بعض ماعدا 1961 سنة ناــفيي يةــاتفاق به أخذت هـنفس والنص    

 تقوم:"انه على المادة هــذه من األولى الفقـــرة تنـــص إذ 40المــادة فــي الجزئية
  الثـالثة الـدولة

___________________________________ 
.376سابق،ص خلف،مرجع بياع آمال. د)1 (  
.376نفسه،ص المرجع)2 (  
 بالشريعة رنةمقا الدبلوماسية تواالمتيازا والحصانات االمن المالح،سلطات فاوي. د :انظر)3 (

.361سابق،ص االسالمية،مرجع  
.173،ص الثاني ،الجزء1956 ،سنة السنوي الكتاب ،الكتاب الدولي القانون لجنة تقرير:انظر)4 (  

 مبعوث لكل العودة أو المرور ضمان يقتضيها التي الشخصية الحصانة بمنح المعنية
 إلى طريقه في فيه موجودا أو بإقليمها مارا ويكون منها الزمة سمة يحمل دبلوماسي

 ذات ،ويسري بالده والى ا إليه العودة طريق في أو أخرى دولة في منصبه تولي
 ومسافرا والحصانات باالمتيازات متمتعا يكون أسرته أفراد من فرد أي على الحكم

"بالده إلى العودة أو به لاللتحاق بمفرده أو بصحبته  
 الدبلوماسيين الموظفين لغير بالنسبة الوضع تناولت فقد يةالثان الفقرة أما        
 في عليها المنصوص الموظفين لغير بالنسبة للدولة اليجوز:"نصه ما البعثة أعضاء
 المستخدمين او والفنيين االداريين الموظفين مرور اعاقة المادة هذه من) 1 (الفقرة
".بإقاليمها  اسرهم البعثات،وافراد احدى في  



 على وما والرسل الدبلوماسية المراسالت منها) 3(الفقرة تناولت حين في        
 ان على نصت حيث مرورهم خالل الالزمة الحماية لهم وأقرت الدبلوماسية الحقائب

 فيها بما بإقليمها المارة الرسمية المراسالت انواع جميع بمنح الثالثة الدولة تقوم"
 في لها الممنوحتين والحصانة الحرية سنف الشفرة او بالرموز المرسلة الرسائل
 السمات جوازاتهم تحمل الذين الدبلوماسيين الرسل تمتع ،وآذا لديها المعتمدة الدولة
 نفسيهما والحماية الحصانات بإقليمها المرور أثناء الدبلوماسية والحقائب الالزمة
".منحها المعتمدة الدولة على يتعين اللتين  
 الثالثة الدولة على آذلك تترتب :قائلة المادة نفس من بعةالرا الفقرة أضافت      
 آانت ،ان المادة هذه من1،2،3 الفقرات بموجب عليها المترتبة  االلتزامات ذات
 والحقائب الرسمية والمراسالت األشخاص إقليمها في اوجد التي هي القاهرة القوة

.)1(التوالي على الفقرات تلك في عليهم المنصوص الدبلوماسية  
 للعالقات فيينا اتفاقية من 40 المادة بشأن إبداؤها يمكن التي المالحظات ومن     

:يأتي ما 1961لسنة الدبلوماسية  
 ان يجب الثالثة الدولة لدى الدبلوماسيين للمبعوثين الممنوحة الحصانة هذه ان  -1

 ذاه دولته،وعلى إلى منه العودة أو عملهم مقر إلى الوصول تمكين سببها يكون
 أو السـياحة اجل من هنــاك إقامــته الدبلوماسي المــبعوث أطال إذا األسـاس

 معـاملة إي في الحق لــه يكـون ال فإنــه الخاصــة حاجــاته لقــضاء أو االسـتشفاء
هــذه جانــب مــن متمــيزة  

____________________________ 
.1961 لسنة الدبلوماسية قاتللعال فيينا اتفاقية من 40 المادة نص :انظر)1(  
207-206سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي ،القانون هيف ابو صادق علي. د -  

 لظروف مراعاة المجاملة أساس على سيكون ذلك فإن لهم منحت وان ،)1(الدولة
 خاصة

 أعمالهم،إذا مقر إلى المرور عند الحماية هذه على باإلبقاء الثالثة الدولة تلتزم ال -2
 مع األمر هذا في يتساووا ال حتى أراضيها على األشخاص هؤالء قامةإ مدة طالت

.الدولة تلك لدى أصال المعتمدين نظرائهم  
"متخفيا أخرى دولة إقليم في الدبلوماسي المبعوث وجد إذا  -3 Incognito  ال فإنه" 

  .ميزة بأية التمتع في الحق له يكون
 أفعاال الثالثة الدولة إقليم عبر رورهم أثناء الدبلوماسي الممثل ارتكاب حالة في  -4

 الدبلوماسي حصانة تتجاهل ان في الحق لها الحالة هذه وسالمتها،ففي أمنها تهدد
.مناسبا تراه ما وتتخذ بإقليمها المار  

 أو دولتـه مع حرب في تكون بدولــة يمر الذي الدبلوماسي ان ايضا ويالحظ  -5
 آمسـجون ومعاملته ضبطه ويمكن حصانات بأي يتمتع ال لديها المعتمدة الدولــة
 حـرب

As  a prisoner of war. 
 لدى الرسمية الحصانات الدبلوماسيين المبعوثين منح ان القول إلى ننتهي وهكذا     
 ضرورة تقتضيه منطقيا امرأ يعد بالدهم إلى عودتهم إثناء أو لديها المعتمدين الدولة
 بين العالقات تعزيز إلى يؤدي ان ذلك أنش ،ومن الدول بين الدبلوماسي التعامل



 منذ إليه سعت الذي الهدف هو وهذا واستقاللها الدول سيادة احترام يكفل بما الدول
 اعتكف الذي الجهد يمثل الذي 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية البداية
. الدولي القانون وآتاب فقهاء عليه  

 
 

___________________________  
207-206سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي ،القانون هيف ابو صادق علي. د) 1(  
 
 
 

 
             

 

 
الثاني الباب  

 
الدبلوماسي للمبعوث الجزائية الحصانة تطبيقات  

 
 
 

  - :األول الفصل   
 الجرائم ارتكاب ضد الجزائية الدبلوماسي المبعوث حصانة    

.بأنواعها  
- :الثاني الفصل     
  اإلجراءات ضد الجزائية الدبلوماسي المبعوث انةحص   

-:الثالث الفصل  
 القانونية اتواإلجراء الدبلوماسي المبعوث مساءلة طرق   

 الحصانة استعمال في التعسف لمواجهة المقترحة والعملية
  الجزائية القضائية

 
 
 



 إلى محضة فقهية بدراسته قيامنا خالل من ، السابق الباب في تعرضنا    
  .الجزائية القضائية للحصانة العامة األحكام

 ان الفقهي الجدل ثياتيلح الستعراضا خالل من الباحث اعفاستط 
 تحديد في ، الدولي القانون عليه أستقر الذي كييفتال إلى النهاية في نتوصل
 دراستنا خالل من وتوصلنا .الجزائية القضائية الحصانة وطبيعة مفهوم

 سيادة من بالرغم أنه إلى والتقييد اإلطالق مابين زائيةالج القضائية للحصانة
 يمنع لم ذلك فأن ، والعربي الغربي الفقهين نظر وجهة من اإلطالق فكرة
 على اعتمادا الظهور نحو طريقه أخذ قد التقييد نحو معتبر اتجاه وجود من

.الصدد هذا في الدولي العمل أبرزها التي المؤشرات  
 الجانب في إليه توصلنا ما تطبيقات دراسةب الباب هذا في وسنقوم
 والتطبيق النظري بين التوافق مدى من التحقق في منا ةبرغ وذلك النظري
 هذا في متكامل واضح بتصور الخروج إلى النهاية في يؤهلنا بما ، العملي
 أو األخطاء تصحيح شأنها من التي واألوضاع الحلول واقتراح ، الميدان
  .وجدت ان األضرار دفع

 القضائية الحصانة تلعبه الذي الدور الحقيقة منا توضيحه في الباحث أن على  
 ضد الجزائية المبعوث حصانة بين نفصل ان رأينا فقد الجزائية األمور في

 اتخاذها يجري التي التعقيبات أو األجراء ضد حصانته وبين بأنواعها الجرائم
. للدول الداخلية القوانين خرق أزاء العادة في  

 منه األول الفصل في متضمنًا لذلك تبعًا الباب لهذا تقسيمنا فيكون 
 آان ما بأنواعها الجرائم ارتكاب ضد الجزائية الدبلوماسي المبعوث لحصانه
 ما اإلجراءات ضد حصانته فيه فنتناول الثاني الفصل أما ، خطرا أو جسيما
 عليها حقاال آان وما ، وتفتيش وحجز قبض من المحاآمة على سابقا آان

  .الجزائية اإلجراءات ضد حصانته بذلك ونعني
 الدبلوماسي المبعوث مساءلة لطرق فخصصناه الثالث الفصل أما     

 القضائية الحصانة استعمال في لمواجهة والعملية القانونية واإلجراءات
  .الجزائية

 
 

  
 

- :األول الفصل  
.بأنواعها لجرائما ارتكاب ضد الجزائية الدبلوماسي المبعوث حصانة  
  - :األول المبحث

 البسيطة الجرائم من الدولي القانون موقف -:األول المطلب      
الدبلوماسي المبعوث طرف من المرتكبة  



 البسيطة الجرائم إزاء الحكومية الممارسات - :الثاني المطلب    
  الدبلوماسي المبعوث قبل من المرتكبة
 الجرائم ضد الدبلوماسي للمبعوث ئيةالقضا الحصانة - :الثاني المبحث
  .المرور حوادث عن الناتجة
 عن الناتجة الجرائم إزاء الدولي العمل موقف - :األول المطلب
الدبلوماسي المبعوث يرتكبها التي المرور محالفات  
 الناشئة المدنية الدبلوماسي المبعوث مسؤولية مدى - :الثاني المطلب

  المرور حوادث عن
 ارتكاب ضد الدبلوماسي للمبعوث الجزائية الحصانة - :الثالث المبحث
  الخطرة الجرائم
 قبل من المرتكبة الجرائم من الدولي القانون موقف - :األول المطلب

  الدبلوماسيين المبعوثين
 المرتكبة الخطرة الجرائم من الدولي العمل موقف - :الثاني المطلب

  الدبلوماسي المبعوث قبل من
 يرتكبها التي الجرائم ضد الشرعي الدفاع حق - :لثالثا المطلب
الدبلوماسي المبعوث  

 
 القوا نحو الدولي القانون فقهاء من األغلبية اتجاه تقدم مما الباحث لمس    

 تـبلغ مهما ، المستقلة للدولة القضائية للوالية الدبلوماسي المبعوث بضرورة
 محاسبته سيتولى دولته قضاء أن ىعل اعتمادا ، قبله من المرتكب رمـــالج ةــدرج
 مناهضًا اتجاها فأن ذآره سبق وآما أنه بيد  .المضيفة الدولة في المخلة أفعاله عن
 العالمية الحرب أبان اتضحت  التي المتغيرات على معتمدا ظهر قد الرأي لهذا

 وقد الموضوع  هذا في الدول أتفاق عدم يبرز ما ، رأيه حسبب فيها وظهر الثانية
 في االتجاهين وضع الصدد هذا في واضح تصور إلى الوصول في منا رغبة ينارأ

 طرف من المرتكبة الجرائم موضوع في التفصيل طريق عن العملية القيمة ميزان
 من النهاية في نتمكن حتى الدوليين والعمل التشريع في وتطبيقاتها الدبلوماسيين

 في نتناول مباحث ثالثة إلى تقسيمبال نقوم فسوف وعليه  .منها الراجع على الوقوف
 وفي ، البسيطة الجرائم ارتكاب ضد الدبلوماسي المبعوث حصانة منها األول
 باعتبارها المرور حوادث  عن المترتبة الجرائم ضد حصانته ندرس الثاني البحث
 المبحث وفي ، الدبلوماسي المبعوث يرتكبها التي للمخالفات الكبرى العينة تشكل
. الخطرة الجرائم ضد الدبلوماسي المبعوث حصانة اولنتن الثالث  
:البسيطة الجرائم ارتكاب ضد الجزائية الحصانة : األول المبحث  

 لالختصاص الدبلوماسيين الممثلين إخضاع جواز بعد العام األصل يقضي 
 بصفتهم سوءا يرتكبونها التي البسيطة الجرائم ضد المضيفة للدولة القضائي
  .صةالخا أم الرسمية



 الماسة   آالجرائم )1( األشخاص على الواقعة الجرائم فةآا هنا الحصانة وتشمل 
 الخطأ والقتل القتل إلى المفضي والضرب القتل مثل بدنه وسالمة اإلنسان بحياة

 مثل االقتصادية والجرائم والزنا وجرائم العمد واإليذاء والضرب الجرح وجرائم
 مهما ، وآرامته اإلنسان بحرية الماسة رائمالج وآذلك الخارجي التحويل جرائم
 ، الدولة اطنيمو من عاديًا شخصًا يكون ان ستويي ذإ ، عليه المجني صفة آانت
 حتى آان أو أجنبيا آان أو ، لمهامه ممارسته أثناء عليه أعتدي  موظفا آان أو

 وتبعًا.دبلوماسيًا وثًاـمبع عليه المعتدى يكون آأن القضائية بالحصانة عونتيتم ممن
 عوثــالمب أنـبش ابيةـعق إجراءات إلى أـتلج أن تستطيع ال المستقلة الدولة فأن لذلك
  ذيـال يــاسـلومبالد

 _____________ 
 التي تلك لإلنسان،أو بدني ضرر عليها يترتب ألتي تلك ،هي األشخاص على الواقعة الجرائم إن)1(

حياته على اعتداء تعتبر  
 للطباعة البعث ،دار خاص.ق .الجزائري لعقوبات قانون شرح في سليمان،محاضرات بارش. د :أنظر-     

.128،ص1985سنة  ،قسطنطينة،الجزائر والنشر  

 استدعاء الخارجية لوزارة يجوز أنه اال إقليمها على جريمة يرتكب    
 وأشعاره الوزارة ديوان إلى السفارة أعضاء احد أو الدبلوماسي    المبعوث

  البسيطة الجرائم من المقترفة الجريمة آانت إذا ذلك تكرار بعدم
 اعتباره للدولة يجوز فأنه الخطرة الجرائم من المرتكبة الجريمة آانت إذا أما

  .البالد من وطرده فيه مرغوب غير شخصا
 الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي الجزائية القضائية الحصانة آانت وإذا      
 هناك الشديد األسف مع أنه اال ، حرية بكل مهامه ءألدا ضرورية آانت وأن
 شخصية أغراض تحقيق أجل من الحصانة هذه ئونييس الذين الدبلوماسيين من
 من الذي الغرض مع يتنافى وهذا ، المضيفة الدولة أمن تهدد بأعمال القيام او

 ان فيينا اتفاقية واضعي على األجدر وآان القضائية الحصانة له منحت أجله
  - :بينها ومن االستثناءات بعض ويضعوا ذلك درآواي

 لما نظرًا بالمخدرات والمتاجرة الجماعي القتل آجرائم الخطرة الجرائم : أوًال
  المواطنين على مروع أثر من الجرائم لهذه
 أخر دبلوماسي مبعوث ضد الدبلوماسي المبعوث يرتكبها التي الجرائم : ثانيًا
 التعقيبات أجراء منها وطلب ، المستقلة الدولة محاآم إلى األخير لجأ اذا

  الجاني بحق القانونية
 عليه الممنوع المناطق في الدبلوماسي المبعوث يرتكبها التي الجرائم : ثالثًا
  دخولها عليه
 في عمله ةمد خالل الدبلوماسي المبعوث كبهايرت التي العود جرائم: رابعًا
. المستقلة الدولة  

 منه العرفي الدولي القانون موقف عرض طريق عن لذلك الباحث وسيوضح   
 في وذلك الدبلوماسي المبعوث طرف من وارتكابها الجرائم هذه من واألتفاقي
 مختلف في الدول لتصرفات منه الثاني المطلب في ونتعرض األول المطلب

 وفي الدبلوماسيين المثلين طرف من المرتكبة البسيطة الجرائم إزاء المناسبات



 المسؤولية من اإلعفاء إلى امتدادها ومدى القضائية للحصانة الثالث مطلبال
  .الدبلوماسي للمبعوث المدنية

 
 

 من المرتكبة البسيطة الجرائم من الدولي القانون موقف : األول المطلب
  الدبلوماسي المبعوث طرف

 الممثلين إخضاع جواز عدم بقاعدة األخذ ، الدولي العرف في جرى    
 التي الجرائم جميع عن وذلك ، المستقلة للدولة القضائي لالختصاص لوماسيينالدب

 من آانت وسواء الخاصة أم الرسمية بصفتهم آانت سواء إقليمها في يقترفونها
 الدول تشريعات معظم تقره موقف وهو . ذلك غير أم بها المتلبسين الجرائم

 آما المناسبات مختلف في الحكومية الممارسات وتدعمه ، الدولية واالتفاقيات
 1895 لعام الدولي القانون معهد نظام من) 12 (المادة نصت وقد، الحقًا سنرى
 لقانون خضوعه على أآدت أنها بيد المجال هذا في المطلقة المبعوث حصانه على
. )1(المستقبلة الدولة في لجناية ارتكابه حاله في أوفدته التي الدولة  

 الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات الخاصة لالئحةا من) 12 (المادة ونصت   
 في القضائية الحصانة تستمر : أنه على 1895 عام آمبريدج اجتماع أقرها التي
 لعام هافانا اتفاقية من ) 19 (الماد وآذلك العام واألمن للنظام خطير خرق حالة

 من آامًال إعفاء الدبلوماسيون الموظفون يعفى  " :مايلي فيها جاء التي 1928
 أو مقاضاتهم تجوز وال المستقلة الدولة في الجزائي ا المدني للقضاء الخضوع
 مشروع من) 24 (المادة نص وأيضًا " نفسها دولتهم المحاآم قبل من اال محاآمتهم

 األمم عن الصادر الدبلوماسية والحصانات باالمتيازات الخاص الدولي القانون لجنة
 في الجنائي القضاء إزاء حصانة الدبلوماسي للمبعوث:"يمايل فيه جاء الذي المتحدة
" إليها الموفد الدولة  

 1961 لسنة لدبلوماسيةا للعالقات فيينا اتفاقية من) 31 (المادة نصت وأخيرًا 
 الجنائي بالقضاء يتعلق فيما القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث يتمتع "أنه على
.)2(.. " لديها المعتمدة للدولة  
 مصادر بين تامًا توافقًا هناك أن ، مؤداها نتيجة إلى ذآره سبق مما ونخلص      

 إعفاء على واألتفاقي العرفي الشقين في الدبلوماسي للمبعوث الجزائية الحصانة
 نوع آان مهما القبول دولة في اإلقليمي للقضاء الخضوع من الدبلوماسي المبعوث
 حصانة أن يبرر بما الخاصة أو ميةالرس بصفته آان وسواء المرتكب الجرم

  .المجال هذا في مطلقة الدبلوماسي المبعوث
___________________ 

سابق المعاصرة،مرجع الدبلوماسية في لوجيزحسن،ا غازي. د أنظر)1(  
1961 لسنة فيينا اتفاقية من 31 المادة أنظر)2(  
 

 ان يعني ال المستقلة الدولة لقضاء الدبلوماسي المبعوث خضوع عدم أن على
 قوانينها احترام عليه يجب بل ، الداخلية قوانينها اختراق في المبعوث يتمادى

 ذلك على الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من) 41 (المادة نصت وقد وأنظمتها



 الذين األشخاص على ، المقررة والحصانات بالمزايا اإلخالل دون"  بقولها
 المعتمد الدولة ولوائح قوانين احترام واجب صاناتوالح المزايا هذه من يستفيدون

)1("لديها  
 القوانين عمدا الدبلوماسي المبعوث خالف إذا ما حالة في المستقبلة الدولة وتقوم    

 في هذا خارجيتها وزارة طريق عن لحكومته ذلك بتبليغ ، المستقبلة للدولة الجنائية
  .)2(ثةالبع رئيس هو الجاني فيها يكون التي األحوال

 رفع منه وتطلب البعثة برئيس فأنها البعثة أعضاء أحد الجاني آان إذا أما
 الحق ألصحاب أنه إلى هذا في اإلشارة وتجدر سحبه، أو استدعائه أو الحصانة

 حتى ، دولتهم في الخارجية وزارة إمام بشكوى يتقدموا أن عليهم المجني أو ،
  .الدبلوماسية قبالطر الالزمة اإلجراءات اتخاذ من تتمكن
 قبل من المرتكبة البسيطة الجرائم إزاء الحكومية الممارسات: الثاني المطلب
.الدبلوماسي المبعوث  

 السياق هذا وفي الجرم قوة آانت مهما الجزائية القضائية الحصانة وتتحرك 
 سفير به قام الذي ألعمدي غير القتل إزاء مواقف ثالث روسو شارل الفقيه يعرض
 دولة بأدائه بلغراد أآتفت حيث ، بلغراد في الفرنسي السفير ضد بلغراد ي النمسا
  :في تتمثل المواقف وهذه جزائية مالحقات دون النمسا

 أو القتل حالة وهي ، أصالحه وعملية الجزائي بالفعل المرتبط المدني الفعل -1
 ةالصالحي تبقى يثح ، الدبلوماسي المبعوث يسببه الذي اإلداري غير الجرح
.المحلي للقضاء  

 القتل آان وأن حتى ، المشهود الجرم حالة في القضائية الحصانة استمرار - 2
 الدولة أمام ليس به المتلبس الجرم حالة ففي ، المخدرات تجارة حالة بأسثناء ً أراديا

 موظفيها حصانة عن التنازل المعتمدة الدولة من تطلب ان اال لديها المعتمدة
. محاآمها أمام مقاضاتهم إليها تطلب أن أو الدبلوماسيين  

_____________________ 
 الدبلوماسي ،التنظيم راتب عائشة.د آذلك ،أنظر 1961 لسنة فيينا اتفاقية من 41 المادة أنظر)1 (

159،160سابق،ص ،مرجع والقنصلي  
.166سابق،ص صباريني،مرجع حسين غازي.د)2(  

 روسو أستند ، الحرب جرائم على ئيةالجزا القضائية الحصانة تطبيق عدم -3   
 الجنرال ضد األوسط للشرق الدولية العسكرية المحكمة حكم إلى ذلك في

Oshima .1984/ 11/ 12 في بروآسل في اليابان سفير   
 قبل من المرتكبة البسيطة الجرائم إزاء الحكومية الممارسات: الثاني المطلب 

.الدبلوماسي المبعوث  
 الدبلوماسي المبعوث تمتع حول دوليًا أجماعًا هناك ان آرهذ تقدم مما لمسنا    

 الدولة إقليم في يرتكبها التي البسيطة بالجرائم يتعلق فيما ، المطلق باإلعفاء
 ذلك طلبت متى يتبعها التي للدولة المحاآم أمام مساءلته تتم أن على المضيفة

 مبعوثها مقاضاة رفضها، أو إهمالها أو الدولة تقاعس ان ونعلم القبول دولة
 تراه ما اتخاذ في المضيفة للدولة الحق ويعطي ، الدولية مسؤوليتها يرتب
.مواقف من مناسبًا  



 أوردته ما مايؤآد ، المناسبات مختلف في الدول تصرفات أبرزت وقد    
  .الجرائم من النوع هذا إزاء الدولية التشريعات

 أن بعد شخص بقتل وغسالفالي الدبلوماسيين أحد تسبب 1957 سنة ففي     
 ضده تتخذ لم أنه اال ، بسرعة سيارته يقود آان السفير ان ورغم بسيارته صدمه
  .عليه المجني لورثة مناسبا تعويضًا قدمت دولته ان سوى جراءاتإ أي
 خارج المال من مبلغ بإرسال بغداد في الدول إحدى سفير قام 1978 سنة وفي    

 تتخذ ولم الخارجي التحويل لتعليمات خالفًا عادية بريدية رسالة داخل العراق
  .إجراءات إي ضده
 في مخالفة الهنغارية السفارة في دبلوماسي مبعوث أرتكب 1974 عام وفي
 في الثاني الشخص باستدعاء الخارجية وزارة فقامت بغداد في مخالفة بغداد

  /7/7 في المؤرخة 11/81/55/6412 رقم مذآرتها في وجاء. السفارة
-:يمايأت1978  

 بغداد في الهنغارية السفارة في الثاني السكرتير باستدعاء الوزارة قامت" 
 أنه وأآد اعتذاره فأبدى الدبلوماسي، بمخالفات علمًا وأحيط المراسيم دائرة إلى

.)1( " المخالف الدبلوماسي بحق يلزم ما التخاذ السفير على األمر سيعرض  
_____________________ 

.204سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي للمبعوث دبلوماسيةال الفتالوي،الحصانة حسين سهيل. د :أنظر)1(  
 الدولة مع تعاونًا السفير يقوم ان ، الخطيرة القضايا بعض في يحدث وقد    

 دولته إلى فالمخال الدبلوماسي المبعوث بإرسال ثم ، القضية أدلة بجمع المضيفة
  :هامحاآم أمام يحاآم آي
 حراس سبعة بمحاآمة األمريكية المتحدة الواليات قامت 1960 امع ففي  

 ، بالخارج عملهم أثناء جرائم الرتكابهم ، لندن في بسفارتها يعملون آانوا بحريين
  .أدانتهم أدلة بجمع لندن في األمريكي السفير قام ان بعد

Andre'Toussaint قضية أيضًا ذلك ومن    هايتي لسفارة األول السكرتير 
Minister Consular The بقتل أتهم حيث المتحدة الوالياتب  السفارة مستشار 

Port au Prince محاآم أمام وحوآم دولته إلى إعادته فتمت ، واشنطن في  بناء 
 الحاالت بعض في ويحدث )1(ببراءته وقضي وهايتي المتحدة الواليات أتفاق على
 الدولة محاآم أمام لمحاآمته هامبعوث حصانة عن بالتنازل الموفدة الدولة تقوم ان

  .المضيفة
1949 عام ففي        جرائم عدة بارتكاب لندن في األمريكية السفارة آاتب أتهم 

 محاآم أمام وحوآم حصانته وأسقطت الخدمة من طرد أن فكان تبديد بينها من
.)2( المضيفة الدولة  

 في مخالفة ةالهنغاري فارةالس في دبلوماسي مبعوث أرتكب 1974 عام وفي  
  بغداد

 Salvador المكسيك لسفير بالنسبة 1961 عام حدث ما أيضًا ذلك ومن   
Pardo Ballaud لـ بالنسبة بوليفيا في   Mauriciv Rosal  في جواتيماال سفير

 من فطردا األمريكية المتحدة الواليات داخل هيروين تهريبهما أثناء وهولندا بلجيكا



 محاآمتهم وتمت الجنائي لالختصاص آليهما وأخضع حصانتها وأسقطت الخدمة
 باستدعاء األحيان بعض في الموفدة  الدولة وتقوم  المتحدة الواليات محاآم أمام

 احد يقوم عندما يحدث األمر وهذا ، القبول دولة منها تطلب أن دول مبعوثها
 خشىي الذي رـــاألم ، هاـلدي مدةـالمعت الدولة في معينة جريمة بارتكاب مبعوثها

صعوبات أو لـمشاآ هـيواج ان هـمع  
_______________________________ 

 اإلسالمية،مرجع بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما واالمتيازات أألمن ،سلطات المالح فاوي. د:أنظر)1 (
.179سابق،ص  

.972سابق،ص  ،مرجع السالم الغنيمي،قانون طلعت مدمح. د:آذلك أنظر-  
 بالشريعة مقارنة اسيةالدبلوم واالمتيازات والحصانات أألمن ،سلطاتالمالح فاوي. د:أنظر)2(

.179ص سابق اإلسالمية،مرجع  
.972ص سابق السالم،مرجع ،قانون الغنيمي طلعت مدمح .د آذلك انظر-  
  .بمعرفتها باستدعائه تقوم يجعلها مما ، مهامه مباشرة من تعفيه قد
 ويدعى واشنطن في تهاامبعوث احد اإليرانية الحكومة استدعت 1927 عام فيو

Mr. Entezam  قتل عليه ترتب تصادم حادث بارتكاب تههوج تهاما أثر على 
  .مواطن

 يقود نيودلهي في اندونيسيا بسفارة اندونيسي مبعوث آان 1956 عام وفي    
  .باستدعائه حكومته فقامت وفاته إلى أدت صدمة األشخاص أحد فصدم سيارته

 واالعتداء المرور قواعد بانتهاك واشنطن في إيران سفير أتهم 1935 عام وفي 
 األمر علم فور لكليهما اعتذاره قدم ثم البوليس، عليه فقبض البوليس رجال على

.للسلطات  
 الدول فيها تجاهلت حاالت الدولي العمل في سجلت قد أنه إلى اإلشارة وتجدر
 في تدخل طرفهم من كبةالمرت الجرائم أن من بالرغم المعتمدين المبعوثين حصانه
  .البسيطة الجرائم نطاق
 جنائية بقضية أثينا في انجلترا بسفارة أول سكرتير أتهم 1953 عام ففي

.)1( اليونانية المحاآم أمام وحوآم ، حصانته اليونانية السلطات ،فتجاهلت  
 بالحصانة اإلقرار البولندية، المحاآم أحدى رفضت 1963 عام وفي     

 بسفارة  Sergeant Jaus S. Chase يدعى بحري لحارس الدبلوماسية
 عليه وحكمت ، خطأ قتل جريمة بارتكاب التهامه وارسو في المتحدة الواليات
  .)2(التنفيذ وقف مع بعقوبة
  - :الموضوع في  الباحث رأي

 أن مؤداها نتيجة إلى ذآرناها التي التطبيقية للقضايا عرضنا خالل من  
 قبل من المرتكبة البسيطة الجرائم إزاء المناسبات لفمخت في الدول تصرفات
 مع متفقة جاءت ، ائيةنالج قوانينها ضد لديها المعتمدين الدبلوماسيين الممثلين
 اليةللو الدبلوماسيين الممثلين إخضاع جواز بعدم القاضي العام األصل
 نتهاآاتاال من بعضنا شهد قد الدولي العمل آان وإذا المستقبلة للدولة القضائية

 دـض فعًال ائيـالقض اصهاــاختص الدول بعض فيه مارست الصدد هذا في
  إليها الموفدين يينـالدبلوماس بعض

______________________________ 



 بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما واالمتيازات والحصانات أألمن المالح،سلطات فاوي. د)1 (
.181سابق،ص اإلسالمية،مرجع  

.127سابق،ص العام،مرجع الدولي القانون في حديثةال أالتجاهات الغنيمي،بعض طلعت محمد. د)2 (  
 

 الخروج إلبراز ومؤشر آرآيزة العتمادها الكثرة من تبلغ لم االنتهاآات هذه أن اال
.وقانونا عرفًا المألوفة القاعدة عن المعتبر  

 ذريعة حصانةال هذه من يتخذ ان الدبلوماسي المبعوث على يجب ال أنه اال     
 النظام تضياتبمق ويلتزم القانون يحترم ان عليه بل القبول دولة قوانين النتهاك
 سوف الذي الحكم ما  الحالة هذه في طرحه يمكن سؤال زوأبر  الدولة لتلك العام
؟ المضيفة الدولة محاآم أمام دبلوماسي مبعوث ضد دعوى رفع على يترتب  
 االختصاص بعدم بالحكم الموضوع محكمة بلجوء أجابته تكون السؤال هذا مثل     
 الدبلوماسي المبعوث خضوع عدم القاعدة ألن ث، البمعو صفة لديها ثبت متى

 اليمكن العام بالنظام المتصلة القواعد من المضيفة للدولة اإلقليمي الجنائي للقضاء
 بذلك وهو االختصاص بعدم نفسه تلقاء من يحكم والقاضي ، مخالفتها على االتفاق
  .أمامه الدبلوماسي المبعوث بها يتقدم موضوعية مدفوع إلى بحاجة ليس

 الناتجة الجرائم ضد الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة: الثاني المبحث
:المرور حوادث عن  

 هي أسرهم أفراد أو الدبلوماسية البعثات أفراد قبل من ارتكابًا الجرائم أآثر أن     
 حالة في آالسياقة ، المضيفة الدولة في المرور بقوانين تعلقةالم المخالفات تلك

 السكر
 أذن ، تأمين يقةوث وابدون قيادة رخصة بدون لسياقةا أو فائقة بسرعة السياقة و

 تلحق مدنية أضرار من تسببه وما آالدهس جرائم عنها ينتج المخالفات فهذه
 بتقسيم نقوم جوانبه جميع من الموضوع هذا بدراسته نقوم وحتى عليه بالمجني

 الجرائم هذه إزاء الدول لموقف منه األول في نتعرض مطلبين إلى المبحث هذا
 ارتكابه عند الدبلوماسي المبعوث المبعوثين قبل من إقليمها فوق ترتكب يتال

  .الجرائم لهذه
 المرور مخالفات عن الناتجة الجرائم إزاء الدولي العمل موقف: األول المطلب
:الدبلوماسي المبعوث بهايرتك التي  
 اإلداري القضاء من الحصانة مصطلح أطالق إلى الدولي الفقه ذهب لقد    

Immunite'De Juridiction Adminisrative  القضائية الحصانة على 
 احترام عدم عن الناتجة المخالفات تجاه الدبلوماسيون المبعوثون بها يتمتع التي

 المصلحة أجل من المضيفة الدولة تقرضها التي المرور وتعليمات العامة األنظمة
 بما إقليمها على القاطنين األفراد آل قبل من وتطبيقها احترامها يتعين التي ، العامة
 هرةظا شيوع الدول آافه في لنا أثبت العملي الواقع أن اال .الدبلوماسيون فيهم

 في الدول جــزعي الذي رــاألم، المرور ألنظمة الدبلوماسيين المبعوثين انتهاك
 وإخاللها ، المواطنين المةـس ضد أخطار من تسببه لما رًاــنظ الحاضر الوقت
 المبعوث تخضع ال الدول غالبية آانت وإذا العامة والسالمة والطمأنينة بالنظام

 على يرتكبها التي المرور مخالفات عن المحلية محاآمتها الختصاص الدبلوماسي



 من تتخذ ان لها إنما يشاء ما حسب مخالفاته في تمادىي تترآه ال ،فأنها إقليمها
 الواليات وتعد تصدرها التي المرور وتعليمات أنظمة احترام يكفل ما الوسائل
 عند الدبلوماسيين المبعوثين محاسبة في تشددا الدول أآثر من األمريكية المتحدة

 إلى جهةمو تعليمات 1978 سنة أصدرت حيث المرور وقواعد ألنظمة مخالفاتهم
  .)1(المخالفات من أنواع 3 فيها ميزت الدبلوماسية البعثات

 تلك وهي Mihar Traffic Offenses البسيطة المرور مخالفات - أ
 ليس الحالة هذه ففي ، فورية عقوبات تتضمن والتي الوقوع  الكثيرة االنتهاآات
  .ادفعه عن االمتناع في القضائية بالحصانة يتمسك أن الدبلوماسي للمبعوث

 المرور قواعد انتهاك تتضمن - :مذآرة إصدار تتطلب التي المرور مخالفات - ب
Traffic Violation Natice إلى نقدية غرامة دفع أيضًا تتضمن وهي 

 وللبعثة المخالف، الدبلوماسية البعثة إلى المذآرة هذه وترسل المرآزي المكتب
 .أوال الغرامة هذه دفع تقرر ان

 ففي المخالف بحق قضائية إجراءات اتخاذ تتطلب :خطيرة المخالفة آانت إذا-ج 
  .آالتوقيف الدبلوماسي المبعوث بحق اإلجراءات تتخذ ال الحالة هذه
 الدبلوماسية البعثات إلى مذآرات بتوجيه تقوم األخرى الدول بعض حين في

 وعدم المرور تعليمات احترام على أعضائها حث ضرورة منها تطلب األجنبية
 رخصة يحمل ان الدبلوماسي المبعوث على توجب  أخرى ودول .)2(مخالفتها
 االقتضاء عند األجازة تلك تسحب ان ولها . لها استعماله أثناء السيارة قيادة

 المبعوث منح الدول بعض ترفض حين في المخالفة تكرار عند وخاصة
 ادثالحو عن بتأمينها يقم لم ما معينة سيارة قيادة أو امتالك حق الدبلوماسي

 اإلجراءات تتخذ بأن بعثته من بالمطالبة بحقها اإلخالل دون عنها الناشئة
 تكرار بعدم وتنبهه الخارجية وزارة ديوان إلى استدعاؤه أو ، ضده التأديبية

  .ذلك
_________________________ 

 في لوماسيونالدب المبعوثون بها يقوم التي االنتهاآات عدد عن تقريرا الخارجية وزارة نشرت وقد)1(
.حادثة 2257 إلى 1962 سنة أشهر 5 فترة في وصلت االنتهاآات هذه عدد إن فيه ذآرت واشنطن  

 عراقي،مرجعال القانون في الدبلوماسي للمبعوث الدبلوماسية الفتالوي،الحصانة حسين سهيل. د :أنظر-
.309سابق،ص،  

 البعثات إلى مذآرات بتوجيه لشعبيةا والصين وسويسرا بريطانيا من آل في الخارجية وزارة تقوم)2(
.المرور وتعليمات أنظمة مراعاة فيها تطلب األجنبية  

.210سابق،ص الدبلوماسي،مرجع للمبعوث لدبلوماسيةا الفتالوي،الحصانة حسين سهيل. د :أنظر -  
 حوادث عن الناشئة المدنية الدبلوماسي المبعوث مسؤولية مدى : الثاني المطلب
  :المرور
 التي القضائية الحصانة حول المجال هذا في يطرح الذي التساؤل ان        
؟ المدنية المسؤولية من إعفائه لغاية تمتد هل الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع  
 وان )1(الدول غالبية في المدنية المسؤولية يغطي اإللزامي التأمين ان      

 المسؤولية من تعفيه ال وماسيالدبل المبعوث بها يتمتع التي القضائية الحصانة
 أجل من التأمين شرآات مالحقة للمتضرر الدولي التعامل أجاز حيث يةالمدن

 من المتضررين أصابت التي األضرار عن مناسب تعويض على الحصول



 يجب هنا ومن تمثيلية صفة لها ليس التأمين شرآات الن المرور حوادث جراء
. )2(الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع تيال الحصانة من تستفيد ال ان  
 األمريكيـة المـتحدة والواليات فرنسا من آل في القاعـدة هذه تطبيق تم ولقد   

 إذا و التأمين شرآة على رةالمباش دعوى أقامـة للمتضرر سمــح حيث  وبلجيكيا
 المرور حوادث عن الناشئة المدنية األضرار عن الدبلوماسي المبعوث يؤمن لم
 ما بسبب تعويض دفع من التأمين شرآة يعفى شرطًا تضمن ينالتأم عقد ان أو

 حالة في التعويض تدفع ال التأمين شرآات ان أو قضائية حصانة من به يتمتع
 الدبلوماسي المبعوث يبرر ال ذلك فأن المتسبب قبل من إهمال أو خطأ صدور
 رقالط يسلك ان للمتضرر يمكن وانما المدنية المسؤولية عن نهائيًا التهرب
   .حقه ستيفاءال المقررة

______________________ 

 ذلك مثل السيارات على اإللزامي التأمين الدول غالبية اشترطت فقد المرور حوادث الزدياد بالنظر)1 (
 عام الصادر القانون فرنسا وفي 1930 عام الصادر البريطاني والمرور الطرق قانون بريطانيا في

 القانون مصر وفي 1953 عام الصادر القانون وسوريا 1932 سنة درالصا القانون وسويسرا 1930
 الصادر القانون العراق وفي 1958 سنة الصادر القانون األردن وفي1955 سنة الصادر
1980 التأمين قانون ،والجزائر1958  

 حوادث عن الناشئة المدنية المسؤولية في اإللزامي التأمين ،تأثير الربيعي حسن آاظم. د :أنظر-
.14ص 1976بغداد، ،جامعة الحقوق ،آلية دآتوراه ،رسالة السيارات  

.494،ص1990،دمشق العام الدولي ،القانون العادة فوق سموحي.د :أنظر)2(  
108سابق،ص ،مرجع المجيد عبد أحمد. د-  

 سنة الموقعة النقل وسائل عن الناشئة المسؤولية على التأمين بخصوص األوربية االتفاقية أجازت
 حوادث عن الناشئ الضرر تعويض على للحصول مباشرة التأمين شرآات على الدعوى ،إقامة 1954
.االتفاقية من ) 13 إلى 1 من المواد أنظر(المرور  

 
 في مناسب تعويض على بالحصول المتضرر حق أساس الكتاب بعض ويبرر    
 ةـدنيـالم سؤوليةـالم رفع ضمنـتت ال ائيةـالقض انةــالحص أن ىـإل ، الحالة هذه
 عن االمتناع هو الحصانة هذه في ما آل أن بل الحوادث هذه مثل مرتكبي نـع

 عامة وبصفة المضيفة الدولة محاآم في الدبلوماسي المبعوث محاآمة أجراء
 المدني التعويض بدفع الدبلوماسي المبعوث دولة تلجأ ما األحيان من آثير وفي

 بذلك وتقوم الحادث جراء من اصرفه التي النفقات لتغطية آهدية للمتضرر
 باب من وليس به التشهير وعدم الدبلوماسي المبعوث سمعة على الحفاظ بغرض
 املع الخاصة البعثات واتفاقية 1961 لعام فيينا تفاقيةا إلى وبالعودة  .اإللزام
 لتغطية سيارته على التأمين الدبلوماسي ثالمبعو يلزم نص أي نجد ال 1969

 االخرى اإلجراءات آل أن نجد فأننا ولهذا ذلك عن الناشئة ةالمدني المسؤولية
 ما سيارة إي بقيادة له السماح وعدم، اإللزامي للتأمين آإخضاعه ضده المتخذة

 1961 لعام فيينا اتفاقية من 41 المادة نص الى تستند آلها التأمين قسط يدفع لم
 لديها المعتمدة الدولة قوانين احترام الدبلوماسي المبعوث على توجب التي

. )1(وأنظمتها  
 التستطيع المحاآم فأن ذلك إلى إضافة جزائيًا مقاضاته يبرر ال هذا ولكن 

 في شخصيًا الدبلوماسي المبعوث تدخل دون التأمين شرآات على مباشرة الحكم



 شخصية المرور حوادث أثناء ترتكب التي األخطاء ألن أقواله وسماع الدعوى
 ال المحكمة فأن القضائية بالحصانة يتمتع دبلوماسيال المبعوث ان وطالما
 حتى وال المرور حوادث عن الناشئة المدنية األضرار بدفع عليه الحكم تستطيع
 المبعوث وهو هنا لالمسؤو الشخص مثول لعدم التأمين شرآة على الحكم

  .الخصام في آطرف حتى إدخاله يمكن ال الذي األخير هذا  ، الدبلوماسي
 هذا في المختلفة الدول مواقف على نعقب ان أردنا أذا فأننا ثم ومن   

 غير لصرفها وجدنا وأخرى بالموضوعية يتسم ما منها وجدنا الموضوع
 المترتبة جرائم من الحد يخص فيما األمريكية المتحدة الواليات فمحاولة شرعي
  اأنه  األولى ،)2( ناحيتين من منتقدة عنها والتعويض المرور حوادث عن

 من تعتبر أنها والثانية الدبلوماسيين لحصانة الشخصية الحقوق مبدأ تضعف
 تخالفها قد التي المتحدة الواليات جانب وهو الدولية لاللتزامات واحد جانب
 ســلي خطير دـتهدي إلى يؤدي قد وهذا هذه نظرها وجهه في األخرى الدول
دةـالمتح اتـالوالي لمصالح طـفق  

____________________________  
.1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من)41(المادة راجع)1(  

 والقانون الشريعة الجنائية،آلية اإلجراءات في العاقل،الحصانة حسن محمد إلهام. د)2     (
.157،ص1997صنعاء،  

. )1(عام بوجه الدولية للمصالح بل الدبلوماسية          
 الدبلوماسيون المبعوثون يرتكبها التي المخالفات اهرةظ وانتشار اعاتس بعد   
 فيينا اتفاقية أحكام بعض تعديل الباحث يرى المرور لقانون المضيفة الدولة في
 المبعوثين سيارات على اإللزامي خاصة نصوصا تتضمن حتى 1961 لسنة

 اللجوء أو المرافعة إجراءات حضور على التأآيد ذلك إلى إضافة الدبلوماسيين
 ارتكابه حالة في بعثاتهم بوساطة المحكمة طلب على خطيًا أقوالهم أخذ إلى

 خارج الحادث ارتكاب حاله في أما  .الرسمية أعماله ممارسته أثناء الحادث
 1961 فيننا اتفاقيةأ أحكام تعديل ضرورة أيضًا نرى فنحن ، وظيفته أعمال

 بالنسبة يفةالمض الدولة محاآم الختصاص الدبلوماسي المبعوث بخضوع
 ، وظيفته بأعمال لها عالقة ال التي المرور حوادث عن الناتج الضرر لتعويض
 به أخذت ما غرار على يستحقه الذي التعويض على المتضرر حصول لضمان
 الضرر دعاوي أستثنت بمقتضاها والتي ، 1969 لسنة الخاصة البعثات اتفاقية
 المادة من) د (الفقرة نصت حسب الحصانة هذه من المرور حوادث عن الناشئة

 عن والناتجة المرور حوادث عن الناشئة الضرر دعوى استثناء على منها 31
  .الرسمية وظيفته بأعمال لها عالقة ال والتي الخاصة أعماله

 إجراءات ،الدبلوماسي المبعوث حضور تعذر  أثبت العملي الواقع ان      
 التأمين شرآة ضد مباشرة دعوى امةأق له يجوز الحالة هذه وفي الحادثة أثبات
 المبعوث بها يتمتع يالت الدفوع استعمال لها يحق ال األخيرة هذه ألن

 عن المتضرر حصول حالة في هو نفسه يطرح يالذ والسؤال  الدبلوماسي
 المبعوث على تعود ان األخيرة لهذه يجوز ،فهل التأمين شرآة من تعويض



 التي األحوال في يتمتع التي للمتضرر تهادفع التي المبالغ بشأن الدبلوماسي
  )2(المتسبب على الرجوع فيها يجوز
 فعالية دون تحول الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي القضائية الحصانة ان       
   التعويض مبلغ ستحصالإل الدبلوماسي المبعوث ضد الشرآة ترفعها التي الدعوى

  .الرسمية الطرق إلى لجأت أن لها إنما ، للمتضرر دفعته الذي 
 

___________________ 
 والقانون الشريعة الجنائية،آلية اإلجراءات في العاقل،الحصانة حسن محمد إلهام. د) 1     (

457،ص.،1997صنعاء،  
.220نفسه،ص المرجع)2     (  

 
  :الخالصة

  - :يمايأت في الموضوع هذا دراسة خالل نم  الباحث إليه توصل ما أهم أن
 البعثة أفراد قبل من المرور حوادث عن الناتجة الجرائم ظاهرة انتشار - :ًالأو

.المرور قوانين احترام وعدم لالمباالة نتيجة أسرهم وأفراد الدبلوماسية  
 تمتعه أن في يتمثل الدبلوماسي المبعوث لدى سائد اعتقاد هناك -:ثانيُا

 يشجعهم وهذا جزائية أو آانت مدنية متابعة يةأ من تعفيه القضائية بالحصانة
  .المخالفات من النوع هذا مثل ارتكاب على أآثر
 الدبلوماسيين المبعوثين حيال الدول بعض اتخذتها التي اإلجراءات تبقى -:ثالثًا

 لصد آافية غير المادية التعويضات في غالبًا والمتمثلة الظاهرة هذه لمواساة
   .المرور لقوانين احترامهم عدم مجال في للدبلوماسيين الخطيرة التجاوزات

 التي النصوص بواسطة قادرة غير1961 لسنة فيينا تفاقيةا تظل - :رابعًا
 إلى اللجوء فكرة وتبقى وضعها تفاقم التي الظاهرة لهذه حد لوضع تحتويها
 عن الناتجة الجرائم الن ، الراهن الوقت في ضرورية حكامهاأ بعض تعديل
 إي يجدون ال الذين طاءالبس المواطنين ولىاأل بالدرجة تمس المرور حوادث
 لحقت التي المادية لألضرار مناسبة تعويضات على للحصول إليه نيلجؤ منفذ
 وهو اإلنسان حقوق آبرى درجة إلى تمس المسألة هذه نا وأعتقد ، بهم

 في المرور وتعليمات قوانين احترام عدم فأن ذلك جانب إلى ، الساعة موضوع
   .األخيرة هذه وسالمة بالنظام مساس يهف المضيفة الدولة
 الجرائم ارتكاب ضد وماسيالدبل للمبعوث الجزائية الحصانة -:الثالث المبحث
  الخطرة

 أمن على لواقعةا الجرائم تلك على"الخطرة الجرائم"  اصطالح يطلق      
 سيادتها من صاالنتقا أو ، استقاللها إضاعة إلى تهدف والتي الخارجي الدولة
 تهدف والتي الداخلي الدولة أمن على الواقعة وتلك ، أراضيها سالمة تهديد أو
.)1( وسلطاتها الحكم وأجهزة بالحكومة المساس الى  

 القانون أشخاص من شخصًا بصفتها الدولة ضد تقترف التي فالجرائم وعليه
 الدولة أمن على الواقعة الجرائم ( اصطالح عليها يطلق التي تلك هي ، الدولي

    ) .لخارجيا



_____________________ 
.32سابق،ص الدولة،مرجع أمن على الواقعة لجرائما :الفاضل محمد .دأنظر)1(  

 القانون أشخاص من شخصا بصفتها الدولة ضد ترتكب التي الجرائم إما       
 أمن على الواقعة الجرائم(اصطالح العادة في عليها يطلق التي تلك فهي  الداخلي
 األمن هما متالزمين عنصرين تشمل القومي األمن ففكرة أذن).داخليال الدولة
 يتعلق ، الدولة وجود لضمان يمثالن فهما ، للدولة الخارجي واألمن الداخلي
 الشرعية لألسس حماية من ذلك عن ينتج وما ، شعبها بأفراد الدولة بعالقة أولهما
 أي ، للمجتمع العامة افاألهد لتحقيق المالئم المناخ توفير مع ، الدولة داخل
 التي المحاوالت لكل والتصدي ، داخلي النهيار يعرضها قد مما الدولة حماية
 الممثلة باعتبارها سلطاتها مباشرة من القائمة الشرعية السلطات منع إلى تهدف
.)1(المجتمع إلدارة  
 من بغيرها الدولة بعالقة مرتبط فهو القومي لألمن الثاني العنصر أما     

 مباشرة ، أخرى دولة لسيطرة الخضوع من الدولة حماية يعني والذي لدولا
 خارجية لضغوط تعرضها دون الحيلولة يعني آما مباشر غير طريق عن أو

 الداخلية شؤونها في التدخل من األخرى الدول ومنع ، عليها عدوان أي ودفع
)2(.  

 بين تقوم ان نيمك التي العالقة نستنتج ، المتقدم الفهم هذا ضوء وفي   
 على يغلب اإلطالق طابع أن سبق فيما عرفنا وقد .القومي واألمن الدبلوماسية

 من بالرغم هذا ، البسيطة الجرائم ارتكاب ضد الدبلوماسي المبعوث حصانة
 بحيث الندرة من هي والتي إزاءها الدولي العمل  سجلها  التي االنتهاآات بعض
 الواقع في والتطبيق النظرية بين الواقع خللال إلبراز آرآيزة اعتمادها اليمكن
. الدولي  

 القانون حرص من فبالرغم ، الخطرة للجرائم بالنسبة مختلف األمر أن على  
 السير لهم يحقق بما الدبلوماسيين للمثليين الكافية الضمانات توفير على الدولي
 عندما السيما حصانتهم تتجاهل الن تضطر قد الدولة ان اال ، لعملهم الحر
 أسلفنا آما والذي ، القومي ألمنها تهديدًا لديها المعتمد المبعوث سلوك يشكل
 السيما ، الدولي العمل مستوى على برز ولقد .األول المقام له يكون ان ينبغي
 قد الجزائية الحصانة ان يبرر ما المؤشرات من الثانية العالمية الحرب بعد

 دولـال ضـبع تمارسـ ،فـقــدلقةــمط ليديةـتق فةـص من لديها آان ما فقدت
 األفعال هذه آانت وان الدبلوماسيين ضــبع الـحي ًالـعـف ائيـالجن اختصاصها

  مستقرة قواعده في تتكرس لم
___________________________________ 

 ق،جامعةالحقو آلية دآتوراه ،رسالة الجماعي األمن القومي آامل،أألمن مصفى شوقي ممدوح. د:أنظر)1  (
.64،ص1986القاهرة،  

 عمان الوطني،سلسلة أمنها حماية في الدولة وحق الدبلوماسية ،الحصانة عامر الدين صالح. د)2 (
.133،ص1988الرابع، إالصدار  الجزائي ،القضاء الجزائية للمحكمة  

 هذه في التعمق ان نرى ولذا . )1(ظهر قد التقييد نحو قويًا اتجاها بأن توحي أنها اال
 األول في نتعرض مطلبين إلى المبحث هذا تقسيم لدراسته منا يستلزم بالذات لنقطةا



 الدولي التشريع ظل في الخطرة الجرائم ضد القضائية الحصانة واقع إلى منهما
 ضد الشرعي الدفاع حق فيه اولنفنت الثاني المطلب إما ، االتفاقي و العرفي بشقية
 نقوم سوف الثالث المطلب إما ، لوماسيالدب المبعوث يرتكبها التي  الجرائم
  .الصدد هذا في أحداث من الدولي العمل سجله ما إلى فيه بالتطرق

 قبل من المرتكبة الخطرة الجرائم من الدولي القانون موقف - :األول المطلب 
  .الدبلوماسيين المبعوثين

 يجرده ال هصورت آانت أيًا ، الدبلوماسي المبعوث أجرام ان تقدم فيما عرفنا   
 تتخذ ان لديها المعتمد للدولة يبيح وال ، بصفته المتصلة القضائية الحصانة من
 من الرغم فعلى .)2(خطره تجنب أو أذاه لمنع يلزم ما اال اإلجراءات ضده

 ان اال ، الدولة بكيان تلحقها قد التي األضرار إلى بالنظر الجرائم هذه خطورة
 الختصاص الدبلوماسي المبعوث إخضاع عدم على أستقر قد الدولي العرف
 الدبلوماسي التاريخ ويحوي  .منها أي ارتكابه حالة في ، المستقبلة الدولة محاآم
  الصدد هذا في الدولي العرف عليه جرى ما تبرر التي األمثلة من العديد

 إليزابيث الملكة ضد Mendoza لندن في األسباني السفير تآمر 1584 عام ففي-
  .)3(البالد بترك أوامر ضده صدرت بل ، ضده القضائية ألجراءا تتخذ ولم

1718 عام وفي-  Due D'or leaus Prina باريس في األسباني السفير تآمر 
Le Prince De Cellauare فرنسا عرش على الوصي ضد  السلطات فقامت 

.)4( بالده إلى رسالهوإ عليه بالقبض الفرنسية  
 معلومات أيرس بونس في المفوض لمانياأل الوزير أرسل 1917 سنة وفي -

 التي الحلف سفن إغراق  إلى تؤدي ان شأنها من آان الدبلوماسية الحقيبة بواسطة
 قررت أنما تحاآمه أو تعتقله لم األرجنتينية السلطات أن غير األرجنتين غادرت
.)5( طرده  

__________________ 
 بالشريعة رنةمقا الدبلوماسية واالمتيازات والحصانات األمن سلطات:المالح فاوي. د)1      (

.222سابق،ص            اإلسالمية،مرجع  
.549سابق،ص الدبلوماسي،مرجع هيف،القانون أبو دقصا علي. د)2       (  
                     يغادر بأن البريطانية الحكومة آروميل،فأمرت حياة على الفرنسي السفير تآمر 1654 عام وفي)3       (
.ساعة 24 خالل بريطانيا  

(4)Philippe Cahier ,op.cit.,P.244 
)5 .225سابق،ص ،مرجع ،الدبلوماسية الشباط فؤاد.د)  

.222سابق،ص الدبلوماسي،مرجع للمبعوث لدبلوماسيةا الفتالوي،الحصانة حسين سهيل.د-  
 مدى في البالد بترك لديها اسبانيا سفير المكسيكية الحكومة آلفت 1915 سنة وفي
 ورةـلث يساعدون واـآان الذي األسبان اـالرعاي أحد حق دون إليوائه وذلك ساعة 24
  .)1(الحكومة ةضدـالقائم
 ألمانيا مبعوثي على بالقبض المتحدة الواليات قامت 1941 عام وفي      

  .)2(دولتهم إلى وأرسلتهم بالتجسس التهامهم
 في الدبلوماسيين من نينأث بطرد الرومانية الحكومة قامت 1948 عام وفي     

  .الرومانية الحكومة ضد تجسسية بأعمال لقيامهم األمريكية السفارة



 في الدبلوماسيين من ثالثة على السوفيتية الحكومة ألقت 1964 سنة وفي     
 منازلهم بتفتيش وقامت موسكو في البريطانية السفارة في وأخر األمريكية السفارة
  .)3(تجسسية صور على وعثرت
 أستقر قد الدولي العرف ان مفادها نتيجة إلى السابق ضالعر خالل من ونخلص

 الدولة في القضائي لالختصاص الدبلوماسيين الممثلين جواز عدم فكرة على
 حدود السابقة األمثلة وأبرزت ، الخطر الجرائم حالة في حتى ، بلةالمستق

 لم والتي ، لديها معتمدينال الدبلوماسيين حيال الدول قبل من المتخذة اإلجراءات
 سبقت ، زمنية  مدة في وقعت دثالحوا هذه أغلبية أن رغم الطرد حدود تتجاوز
 التي القضائية الحصانة عنه تبلورت والذي 1961لسنة فيينا مؤتمر انعقاد بالكثير
 من الحصانة هذه قواعد أرسى الدولي فالعرف ، الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع
 مقرات في ورد وقد هذا .الدولي المجتمع واستقرار ، الدول تعاون تعزيز أجل
- :نصه ما 1895 عام آامبردج بمدينة اجتماعه في الدولي القانون معهد  

____________________________ 
.169سابق،ص هيف،مرجع أبو صادق علي. د)1 (  
.225سابق،ص ،مرجع ،الدبلوماسية طالشبا فؤاد . د)2(  
 تتخذ ولم االندونيسية الحكومة ضج بالتأمر جاآرتا في المتحدة الواليات سفير همات 1958 عام في) 3(

 التهامه ليبيريا في المصري باألعمال القائم ابعد 1961 عام البالد،وفي عن أبعد بحقه،وإنما اإلجراءات
أنظر الداخلية بالشؤون بالتدخل  

Philippe Cahier,op.cit.,244. 
 لطفي هشام األردني العسكري الملحق على القبض اللبنانية المختصة السلطات ألقت 1972 عام وفي-

 من طرده قررت اللبنانية الحكومة ان متفجرات،غير على تحتوي حقيبة تسليم يحاول آان عندما يوسف
.تحاآمه ولم البالد  

.223سابق،ص الدبلوماسي،مرجع للمبعوث لدبلوماسيةا الفتالوي،الحصانة حسين سهيل.د أنظر-  
 أنها آما العام واألمن للنظام خطير خرق حالة في القضائية الحصانة تستمر    

 الحكومة حق من ذلك ينقض أن دون الدولة أمن ضد أعتدائية جناية حاله في تستمر
  .)1 (اترتئيه التي الواقية التدابير اتخاذ في المحلية
 عام نفسه مذآورال المعهد عدقوا من) 11 (المادة في ورد ما ،أيضًا ذلك يؤيد ومما

 من) 24 (المادة ونص ،1928 لعام هافانا اتفاقية من) 19 (المادة وآذلك ،1929
  الدولي القانون لجنة مشروع

 ناقشته والذي ,المتحدة األمم عن الصادر الدبلوماسية واالمتيازات للحصانات  
 سنة صرم في عقدت التي الثانية دورتها في وإفريقيا آسيا لدول االستشارية اللجنة

 سوريا العربية،مصر، الجمهورية طرف من مةالمقد المذآرة في وجاء،1958
 جسامة بلغت مهما الجزائية األمور في القضائية الحصانة إطالق مسألة ان ،سابقا
.اإلجماعب عليه ينعقد ان يكاد أمر،الجرم  
 لىع 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من) 31 (المادة نص وأخيرا

 الجنائي بالقضاء مايتعلق في القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث  يتمتع:"انه
.لديها المعتمدة للدولة  
 أنها يثبت ما 1969 لسنة الخاصة البعثات اتفاقيات من 31 المادة نص في وجاء
 للعالقات فيينا اتفاقية في يرد لم انه وحيث.االتجاه بنفس أخذت قد

 القول يمكن فأنه,اإلطالق هذا من يقيد نص إي,الخاصة البعثات واتفاقية,الدبلوماسية



 للدولة القضائية الوالية من المطلق باإلعفاء الدبلوماسي المبعوث يتمتع لذلك تبعا
 القاعدة الن وذلك,الخطرة الجرائم من لجريمة ارتكابه حالة في حتى,المستقبلة
.)2(نص يدهيق  لم ما أطالقه على يجري قالمطل بأن تقضي العامة  

:الخالصة  
 ضرورية,الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي القضائية الحصانة آانت وإذا      
 تلفيق واحتمال المضايقات عن بعيدا آاملة وبصورة وجه أحسن على مهامه ألداء
 ان الحصانة هذه فأن,دولته وسمعة سمعته إلى نسى قد والتي ضده الباطنة التهم
 لتنفيذ  تستعمل غطاًء تكون وإال,اجلها من وجدت التي األهداف لخدمة تستغل
 اديــواالقتص السياسي ونظامها المضيفة الدولة آيان تهدد التي اإلجرامية اإلعمال

نرى  ثم ومــن واالجــتماعي  
__________________________ 

.225سابق،ص ،مرجع ،الدبلوماسية طالشبا فؤاد.د: انظر)1(  
1961لسنة فيينا تفاقيةا من 31المادة راجع)2(  
 المطلقة القضائية الحصانة الدبلوماسي المبعوث منح والعدل الصائب من ليس انه
 يحقق لديها،ال المعتمدة الدولة من بطرده االآتفاء وانالخطرة،  للجرائم ارتكابه عند

 أوفدته اجلها من التي أغراضه لتحقيق اإلجرامية إعماله ومواصلة المناسب الردع
 المستحيل من بات الجرائم هذه عن دولته محاآم لقضاء خضوعه ان اصةدولته،خ
 من الدرجة هذه إلى وصل قد األمر آان وإذا.أوامرها ينقذ مطبع ولد انه طالما

 المبعوث بها تعيتم التي الجزائية القضائية للحصانة بالنسبة اإلطالق
 تتمسك ان لمضيفةا للدولة يجوز هل هو نفسه يطرح الذي التساؤل فأنالدبلوماسي،

الدبلوماسي؟ المبعوث يرتكبها التي الخطرة الجرائم ضد الشرعي الدفاع بحق  
M15 (شعبة قبل من اآتشافهم بعد بالتجسس  رفض الطلب ان لبريطانية،غيرا )1()

 من وخمسة ائةم 105 بطرد ذلك اثر على البريطانية الحكومة فقامتبحزم،
.طويلة لمدة الدولتين بين العالقات تأزم ىإل أدى الذي األمرالروس، الدبلوماسيين  

 مغادرة السوفيتي العسكري الملحق من اليابانية الحكومة طلبت،1980 العام وفي -
 من األقل على اثنان فيها تورط تجسس شبكة آتشافا اثر علىو فورا طوآيو

. )2(السوفيت الدبلوماسيين  
 إيراني دبلوماسي ضيالقا قرارها النرويجية الحكومة أعلنت 1994 عام وفي-

 النرويجية الحكومة وآانت النرويج، في اإليرانيين الالجئين على بالتجسس التهامه
 بأوسلو الروسية السفارة من أمناء 3 بطرد هذا إعالنها من سنتين قبل قامت قد

. )3(الدبلوماسية أوضاعهم مع تتعارض التي نشاطهم بسبب  
 من عراقي دبلوماسي طرد نبأ مريكيةاأل الدولة آتابة أآدت نفسها السنة وفي-

 واإلجراءات للتعليمات خرقًا يشكل الذي السياسي نشاطه بسبب المتحدة الواليات
 .)4( الخليج حرب بعد العراقية الدبلوماسية للتحرآات واشنطن هاتوضع التي

__________________ 
أل)1      ( M.I 5 :العسكرية االستخبارات جهاز في 5 رقم القسم سابقا فكانت (البريطاني األمن جهاز هي 

)البريطاني  



.252السابق،ص ،المرجع برآات جمال :أنظر)2       (  
 للجزائر الطبع شرآة"أخرى واعتبارات التجسس"المقال ،عنوان الخبر ،جريدة الوآاالت:أنظر)3(

.19،ص1036عدد1994فيفري 27 ،الجزائر،في الوسطى  
 1994/ 28/5،الجزائر،"عراقيا دبلوماسيا تطرد واشنطن "قالال الخبر،عنوان ،جريدة وأف:أنظر)4(

.24،ص1085 العدد  
 

 ثمبعو بطرد ستقوم فأنها ، مبعوثها طرد تم التي الدولة ان ، الظن أغلب هذا
 األحوال في حتى بالمثل المعاملة باب من وذلك ،الطرد بفعل قامت  التي  الدولة
 به قام ما ذلك ومن  .المضيفة الدولة نلقواني خرقًا مبعوثها تصرف فيها يشكل التي

 ببغداد السويدية السفارة في أشخاص ثالثة اعتبار من 1979 سنة مثال العراق
 قيام على ردًا البالد من بطردهم قرارا وأصدرت فيهم، مرغوب غير أشخاصًا
.)1( العراقية بالسفارة الدبلوماسيين من ثالثة بطرد السويد  
 قبل من رتكبةالم الخطرة الجرائم من الدولي لالعم موقف: الثاني المطلب
:الدبلوماسي المبعوث  

 الدبلوماسية بين اهيمالمف في الخلط في وقعت قد المعاصرة الدبلوماسية ان يبدو    
 إذ )2(البيزنطي، العهد في القديمة الصور إلى إرجاعه يمكن ما وهووالجاسوسية،

 ،التجسس بتهمة لديها  دبلوماسي بطرد الدول إحدى قيام بنبأ ألخر حين من نسمع
 من حدا بلغت التي الجرائم من النوع هذا عند الوقوف إلى بنا حدا الذي األمر )3(

 تمارس الن مضطرة نفسها وجدت التي الدول بعض سخط أثارت بحيثالكثرة،
 قناعةلديها، المعتمدين وماسيينالدبل الممثلين بعض حيال فعليا القضائي اختصاصها

 في الدول تصرفات بعض بعرض يلي ما في وسنقوم .الطرد جدوى بعدم منها
 الحرب إبانالدبلوماسيين، قبل من المرتكبة الخطرة الجرائم إزاء المناسبات مختلف
.الثانية العالمية  

 في دبلوماسيينال من اثنين بطرد الرومانية الحكومة قامت 1948 عام ففي-
.ضدها تجسسية بأعمال لقيامهماألمريكية، السفارة  

 الحكومة ضد بالتأمر جاآرتا في األمريكي السفير اتهم،1958 سنة في -  
.البالد من ابعد وإنما،إجراءات إي ضده تتخذ ولم،االندونيسية  

________________________________ 
.251سابق،ص برآات،مرجع جمال.د أنظر)1(  
                  العراقي،مرجع القانون في لوماسيالدب للمبعوث الدبلوماسية ،الحصانة الفتالوي حسن سهيل.د)2(

.354سابق،ص  
                عنها بحث ،أي األخبار تجسس أو أجتس أو جس فيقال البحث يعني اللغة في التجسس ان) 3 (

-للغير، األخبار طلب هو -بالجيم– التجسس ،وقيل األمور مواطن عن التفتيش آذلك وتقصاها،ويعني         
.إليها االستماع به فيراد الثاني اللفظ ،أما المبررات عن البحث به يراد األول لنفسه،فاللفظ طلبها هو-اءوبالح  

.38،ص1956، صادر ،دار ،بيروت السادس ،الجزء منظور البن العرب لسان :أنظر-  
 وأمن نيالوط للدفاع الجنائية والحماية الدولي المرتجع،التجسس ،موسى سليمان محمود.د :آذلك وانظر-

.89،ص2001 ،مصر باإلسكندرية المعارف الدولة،منشأة  
 التهامه المصري باألعمال القائم الليبيرية الحكومة أبعدت،1961 عام وفي-   

)1(الداخلية الشؤون في بالتدخل  



) هيوم دوغالس أليك (البريطاني الخارجية وزير اتصل ،1970 عام وفي -
 الدبلوماسية،وذلك البعثة من موظفيها ضبع سحب منها طالبا الروسية، بالخارجية

.اتهامهم بوتلث  
 قيام على ردا,أمريكي لدبلوماسي طردها عند مؤخرا موسكو به قامت وما -

 الروسية المخابرات عن المسؤول انه بتهمة روسي دبلوماسي بطرد واشنطن
)2(.بالسفارة  

 قرار على ردا, لندن في السوداني السفير طرد من بريطانيا عليه أقدمت وما -
 دعم بتهمةالخرطوم، من البريطاني السفير طردب القاضية السودانية الحكومة
 آبار احد بطرد ايضا وقيامها )3(البشير لنظام المناهضة الجنوبية الطوائف
 رجال احد بطرد روسيا قيام على ردالندن، في الروسية بالسفارة ماسيينالدبلو

)4(.موسكو في البريطانية المخابرات  
 الدبلوماسي بعوثالم تخضع المستقبلة الدولة ان,الدولي التعامل سير من ويبدو 

:مثال ذلك ومن يرتكبها التي األفعال في خطورة تجد عندمامحاآمها، الختصاص  
 مبعوث على األمريكية المحاآم إحدى حكمت عندما،1950 عام حدث ما    

Gubitchev سوفيتي دبلوماسي )5(.التجسس ةبتهم سنة 15 لمدة بالحبس   
 الفرنسية السفارة في األول االقتصادي المستشار اتهم،1959 عام وفي    

 السويسرية المحاآم ارستفممالية، جرائم عدة وارتكاب التجسسب بسويسرا
 من واإلبعاد شهرا 18 لمده بالحبس عليه وحكمت،حياله الجنائي اختصاصه
.عاما 15 لمدة سويسرا  

Mlle Milena koubais على القبض تم1970 عام وفي   نسيةالفر بالسفارة 
___________________________________ 

 ،عمان والتوزيع للنشر حجازي،األهلية علي ترجمة الجواسيس، ،صائد رايت بيتر أنظر)1(
.420،423،ص1989األردن،  

 الطباعة سة،مؤس" أمريكيا دبلوماسيا تطرد موسكو"المقال ،عنوان المساء ،جريدة الوآاالت:أنظر)2 (
.7،ص20 ،العدد1994 مارس 2  ،في للوسط،الجزائر  

 المعاصر العالم ،مجلة"آيري وجورج قرنق جو بين السياسي غياط،المأزق عمار. د:أنظر)3(
.5،ص 20 ،العدد5/2/1994 في ،الجزائر ،المجاهد للطباعة العمومية ،المؤسسة  

 1040العدد 1994 افريل2 ،الجزائر سيالدبلوما طرد وراء التجسس الخبر، ،جريدة وأج :أنظر)4(
.9ص  

 العراقي،مرجع نالقانو في الدبلوماسي للمبعوث القضائية الفتالوي،الحصانة حسين سهيل. د)5(
.354سابق،ص  

 عنها جأفر ثمسنوات، 10 لمدة بالسجن عليها وحكم التجسس بتهمة بتشكسولوفاآيا
 وتجدر )1( راشه 18 السجن في قضت ان بعد،1972 سنة البالد من وطردت
 بجرائم يتعلق فيما,الدول بعض طرف من االتجاه بهذا اخذ قد انه إلى اإلشارة
 اإلقرار عدم إلى الدول بعض اتجاه الدولي التعامل سير من يبدو إذ )2(الحرب

 ومن,الحرب جرائم من بجريمة اتهم متى الدبلوماسي للمبعوث القضائية بالحصانة
best and others قضية في حدث ما ذلك أمثلة  نماركالد محاآم نظرتها التي 

 قانون ان الحيثيات إلى افةإض و ،المستأنف الحكم تأييد العليا المحكمة فيها وقررت
 إلحكام طبيعته،وطبقا حيث من الحرب بجرائم المتعلق 1946 لعام الدانمرك



 آانوا إذا عما النظر بصرف األشخاص على يطبق ان يجبالدولي، القانون
.)3(ال أم الدبلوماسية بالحصانة متمتعين  

 االستثناء األوسط للشرق الدولية العسكرية المحكمة دفعت 1948 سنة وفي     
Oshima (الجنرال قبل من المرفوع  بحصانته بروآسل في اليابان سفير) 

.االتجاه بنفس أخذت قد أنها يبرز بما القضائية  
(لمدعوا الفرنسية المحاآم إحدى أخضعت،1950 عام وفي     Abetz  لممث) 

 ذلك معللةسنة، 20 لمدة بالسجن عليه لقضائها،وحكمت النازية ألمانيا حكومة
 بها يتمتع التي القضائية الحصانة نطاق من الحرب جرائم استثناء "بوجوب

.)4(الدبلوماسيون  
:خالصة  
 دتقيي أو بإطالع يتعلق فيما الدول بين اتفاق هناك ليس انه سبق مما نستنتج        
 إلبراز آافية تعد السابقة النماذج ان حيث, الدبلوماسيين للممثلين الجزائية الحصانة
 ان على للتدليل الثانية العالمية الحرب بعد السيما اتضحت التي الدولية المؤشرات

 لوكـس يشكل عندما ةـخاص,ييدـالتق نحو قويا توجها يشهد الدولي العمل
  اسيـالدبلوم

_______________________________  
 اإلسالمية بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما والحصانات واالمتيازات أألمن المالح،سلطات فاوي. د)1  (

324سابق،ص مرجع  
 التي) ،االسترقاق،الترحيل القتل(أفعال على الحرب تسمية إطالق على الدولي العرف جرى وقد)2 (

.الحرب وقت اإلنسانية ضد ترتكب  
.281،282السابق،ص الجنائي،المرجع الدولي القانون في األساسية ،المبادئ يمانسل اهللا عبد :أنظر-  
 بالشريعة مقارنة الدبلوماسية والحصانات واالمتيازات األمن ،سلطات المالح فاوي :أنظر)3 (

.322السابق،ص المرجع اإلسالمية  
.510سابق،ص ،مرجع ،الدبلوماسية الشامي حسين علي. د) 4(  

 أمام األيدي مكتوفة الدولة تقف ان مثال المعقول غير فمن.القبول ةدول ألمن تهديدا
 بلوماسيدال بطرد االآتفاء ان آماونظامها، آيانها تهدد التي اإلجرامية األعمال
 له المناسب العقاب فرض يضمن لن ,دولته في لمحاآمته تمهيدا لديها المعتمد
 فأن أخرى جهة من .المهام ههذ مثل تنفيذ إليه أوآلت التي هي دولته ان ماــطال

 جعل الدبلوماسية العالقات صعيد على) بالمثل المعاملة( مبدأ يفرضها التي الهيمنة
 مما مبعوثيها احد إدانة فيها ثبت لتيا األحوال في حتى إليه تلجأ الدول من الكثير
.بينها فيما العالقات مستوى على األحيان اغلب في سلبا ينعكس  

 على طرأ الذيالجديد، الدولي الواقع مجاراة ائبالص من انه نرى فأننا ولهذا  
 يقبله عما فاحشا خروجا فيها يكون ال التي الحدود ضمنالدبلوماسي، النظام ميدان
 يفترض التيللمبعوث، الدبلوماسية الصفة مع يصطدم ال وبماالقانوني، المنطق
 سلوك شكل فإذا ليهوع.لصالحها التجسس وليسلدولته، التمثيل لغايات وجوده فيها

 صورة الجرم هذا ،واخذتدخلها يستوجب القبول دولة ألمن تهديدا الدبلوماسي
. تهدد الذي القومي ألمنها حماية مقاضاته حق الدولة هذه إعطاء ينبغي فأنهفعلية،
 الرحمة أو الرأفة تتطلب ال،أمنها وسالمة الدولة آيان تمس التي الجرائم هذه فمثل
 آما هي وانما القومي، ةالدول امن حساب على الدولية عتباراتاال مراعاة حتى أو



 وتدعوواالحتقار، والنقمة االشمئزاز تثير:"بأنها) الفاضل محمد(األستاذ وصفها
.)1("العقاب تغليط إلى  
 التي الجرائم بصدد روسو شارل إليه انتهى ما إلى نشير ان البد األخير وفي   

 جسامة آانت مهما دورا تلعب الحصانات ان"قولفي .الدبلوماسي المبعوث يرتكبها
:"بها واألخذ مراعاتها من البد اعتبارات هناك ان اال الجريمة  

 له بجروح تسبب أو األشخاص احد بقتل,الدبلوماسي المبعوث قيام حالة في -1
 .فورا استدعائه مع مناسبة تعويضات دفع المبعوث دولة على يجب قصد بدون

 الحرب لجريمة الدبلوماسي المبعوث ارتكاب حالة في يةالقضائ الحصانة ترفع-2 
.اإلنسانية ضد جريمة أو  
 من الطرد هو عقابه فأن تجسسية بأعمال الدبلوماسي المبعوث قيام حالة في- 3

.فيه مرغوب غير شخصا واعتباره المستقبلة الدولة  
____________ 

.24السابق،ص المرجعالدولة، أمن على الواقعة ،الجرائم الفاضل محمد:أنظر)1 (  
 المخدرات بتهريب الدبلوماسي المبعوث قيام حالة في)1( فورا الحصانة ترفع- 4

.الجمرآي بالتهريب المتعلقة والقضايا  
.العمد القتل حالة في الجزائية القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث يتمتع -5  

 المبعوث يرتكبها التي الجرائم ضد الشرعي الدفاع حق: الثالث المطلب     
:الدبلوماسي  

 عن المطلقة القضائية بالحصانة يتمتع الدبلوماسي المبعوث ان السابق في أآدنا    
 قررته التي الخاصة لقانونيةا بالحماية و المستقبلة الدولة في يرتكبها التي الجرائم

 بةومعاق منع اتفاقية أقرته وما للدول الداخلية التشريعات في العقوبات نينقوا
 على 1974 لعام الدولية بالحصانة المشمولين األشخاص ضد المرتكبة الجرائم
 أن اال .الدبلوماسيين المبعوثين ضد كبونيرت الذين األشخاص بمعاقبة الدول

 عن الدفاع حق عليه المجني هل : هو الموضوع هذا حول يثور الذي األشكال
 ذلك أدى وأن الدبلوماسي عوثالمب يرتكبها التي الجريمة يوقف وأن ماله أو نفسه
 الدفاع حالة لقيام القانون يشترط.الدبلوماسي المبعوث ضد جريمة يرتكب أن إلى

 معاقبًا جريمة يشكل مشروع غير الفاعل به يقوم الذي العمل يكون أن الشرعي
 القاعدة هذه من وانطالقا . أمواله عن أو نفسه عن دفاعه حق للمدافع ليبرر عليها
 منعنا قد نكون جريمة يعد وال مباح المبعوث عمل ان افترضنا لو القول يمكن
 أن الدبلوماسي للمبعوث وسمحنا الشرعي الدفاع في حقه استعمال عن المدافع
 هذه لمثل تكيفنا حالة وفي .وقفها الفرد أو للدولة يمكن وال أفعال أية يرتكب
 ال به يتمتع ما وأن ، ةجريم تشكل أنها الدبلوماسي المبعوث يرتكبها التي األعمال
 في حقه ضمن قد الفرد يكون الحالة هذه في" التقاضي إجراءات "من يتجاوز
  .العدالة تقتضيه أمر وهو الشرعي الدفاع

 ضد حتى الشرعي الدفاع حق استعمال في )2(الكتاب بعض تمادى وقد  
 آليهما نآا وأن والمجنون آالطفل المسؤولية من باإلعفاء يتمتعون الذين األشخاص



 دفاع هو أنما المعتدي على يقع عقابا سلي الشرعي الدفاع ألن العقاب من معفى
 المبعوث به يقوم عمل أي ضد نفسه عن الدفاع الفرد يستطيع حيث عدوان لصد

  آان إذا الدبلوماسي
____________________________ 

 سنة ،فمثال بسببها الدبلوماسيون فيها قلاعت التي الحوادث من العديد هناك المخدرات لتجارة بالنسبة)1(
 لدولة أخر دبلوماسي توقيف تم 1971 ،وسنة بيروت في غانا لسفارة الثاني السكرتير توقيف تم 1970
  .بيروت في آينيا

.510سابق،ص، الشامي،مرجع حسين علي. د :أنظر-  
.615،ص1963 ،القاهرة العالمية الجزائي،المطبعة عوض،القانون الدين محي محمد)2(  
 السلطات إلى اللجوء عليه المتعذر من وآان المال أو النفس على واقعة جريمة يعد 
 الن ،)1(ارتكابها الدبلوماسي المبعوث ينوي التي الجريمة وقف منها ليطلب العامة 

 من األفراد حرمـــان تـــعني ال  الدبلوماسي المبعــوث بها يتمتــع التي الحصانة
 عنهم يدافعوا أن ،فلهم يرتكبها التي األفعال ضد وأموالهم أنفسهم عن الدفاع حــــق

 من ليس المدافع يبقى فأنه ذلك رغم لكن.)2(الزما القوة استعمال آان متى بالقوة 
.الشرعي الدفاع حق تقضيه مما شد الدبلوماسي للمبعوث ضرر أحداث حقه  

 إلى يلجأ الذي عليه المجني الفرد ان مفادها نتيجة إلى يوصلنا التحليل وهذا        
 ضده الدبلوماسي المبعوث أرتكبها التي الجريمة من الحماية طالبًا العامة السلطات
 بقاعدة يفاجأ سوف فأنه ، حقه على الحصول راجيا بنفسه ردعها يستطع لم والتي
 دون حائًال تقف والتي القضائية الدبلوماسي المبعوث حصانة متضمنة دولية قانونية
 االستعانة دون نفسه على الدفاع يستطيع يالذ الفرد أما. حقه إلى لالوصو

 ردع مع حقه على للحصول القانونية الوسيلة يجد فأنه لحمايته العامة بالسلطات
 ارتكابه حد إلى به يصل قد واألمر الشرعي الدفاع حق باستعمال وذلك الجاني
  .شرعيال الدفاع غير حالة وفي الدبلوماسي المبعوث ضد جريمة
 التي لألهداف تمامًا معارضة نتيجة إلى نصل الموقفين بين التناقض هذا وإزاء        
 بحزم لوقوفا في األفراد تشجيع في متمثلة ، القضائية الحصانة أجلها من منحت
 وهو بأنفسهم حقوقهم على والحصول ، الدبلوماسي عوثبمال به يقوم عمل أي ضد
 يستلزم الذي الفعل تقدير بدقة التقدير جدًا صعب نهأل الخطورة من الكثير فيه أمر

 ، الشرعي الدفاع حق الفرد ثبت قد آان وإذا  .حده عند والوقوف الشرعي الدفاع
 المبعوث الجريمة لمنع الالزمة الوسائل من تتخذ وان الدولة الحق هذا يثبت فهل

 ال أنه والواقع؟ العامة مؤسساتها أو الدولة وسالمة أمن ضد ارتكابها الدبلوماسي
 الدبلوماسي المبعوث لمنع الضرورية التدابير اتخاذ إلى الدول لجوء من هناك مانع
 اتخاذ في الحق ،للدولة الضرورية الحاالت ففي  .جرامياإل مشروعه تنفيذ من

  أو)3( البعثة مقر محاصرة مثل الجريمة ارتكاب لمنع الالزمة الوسائل
___________________ 

. 236سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي للمبعوث دبلوماسيةال ،الحصانة الفتالوي سهيل ينحس. د)1(  
.43سابق، عوض،مرجع الدين محي محمد. د)2(  
 عائشة. د ،و153سابق،ص ،مرجع زآي محمد فاضل. ،د176سابق،ص ،مرجع سلطان حامد. د)3(

 الدبلوماسي عوثللمب دبلوماسيةال ،الحصانة الفتالوي حسين سهيل-،153سابق،ص راتب،مرجع
.228سابق،ص ،مرجع  



 مؤقتا وحجزه عليه القبض وتلقي الشخصية  حرمته تتجاهل ،وأن الخاص مسكنه
 القيام على مقدم الدبلوماسي عوثبمال بأن أآيدة معلومات تمتلك ندماع الخطر لدفع

 ان اإلجراءات هذه تتخذ وهي الدولة على يجب أنه اال .القومي أمنها تمس بأعمال
 األذى تلحق ان دون األعمال تلك إيقاف هدفها يكون بحيث فيها ادىتتم ال

 سلطتها فأن األعمال تلك وقف من تمكنت أذا ما حالة وفي .الدبلوماسي بالمبعوث
 العقوبة عليه توقع أن أو )1(محاآمها أمام محاآمته لها يمكن ال الحد هذا عند تنتهي

  .قوانينها في المقررة الجزائية
 سلك مبعوثها بأن ، الدائمة الدبلوماسية البعثة تشعر ان المضيفة دولةلل ويحق     
 له الجيدة لسمعته أساء قد بذلك ويكون الدبلوماسي القانون لقواعد مخالفا سلوآا
 شخصا عتبارا أو بطرده تقوم أن لها ،جاز لحدوده التزامه عدم حالة ،وفي ولدولته
  .لذلك مبررات أية تقديم دون تشاء وقت إي فيه مرغوب غير
 سلطات ضد المادية القوة استعمال إلى الدبلوماسي المبعوث يلجأ وقد     
 متفجرات وضع أو الدولة رئيس على باالعتداء آالقيام آانت، صورة أي في الدولة
 من الحد الوسائل آل ضده تتخذ ان المختصة للسلطات جاز مواقفها أحدى في

 الالزم بالقدر وذلك نفسها عن الدفاع سبيل في القوة استعمال ذلك في بما خطورته
 تشكل ال ان يجب أي ، )2(الخطر زوال حين إلى الدبلوماسي المبعوث اعتداء لوقف

 إنما ، به القيام ينوي آان ما وأ جرائم من أرتكبه ما على عقوبة المتخذة الوسائل
  .الدولة آيان عن الشرعي الدفاع مستلزمات أطار في تتخذ

  - :الخالصة
 والشرائع األديان به تأعترف الطبيعية الحقوق من الشرعي الدفاع حق ُيعد      

 بها يتمتع التي الجنائية القضائية الحصانة فأن  ثم ومن ، الدول جميع في الوطنية
 شرع ما أذا، ضده الشرعي الدفاع حق ممارسة معد تعني ال الدبلوماسي المبعوث

 في الشعب أفراد من عادي فرد أي أو الدولة موظف أي ضد جريمة ارتكاب في
 أو الداخلي الدولة سالمة أمن يهدد عمل بأي بالقيام هم أو  لديها المعتمدة الدولة

 في الحق قيام يتطلبها التي القانونية الشروط مراعاة من البد أنه اال . الخارجي
 لحماية الحق استعمال إلى لجوئها عند المستقلة الدولة على أن آما الشرعي الدفاع

 المبعوث من وقع أذا بحيث فيه التعسف عدم والخارجية الداخلية مصالحها
 جاز ذلك على القاطع اإلثبات ولديها الدولة بأمن جسيمًا أخالًال ثعدي ما الدبلوماسي

_________________________ تحت ووضعه ضبطه لها  
.184سابق،ص هيف،مرجع واب صادق علي. د)1 (  
.228سابق،ص ،مرجع الدبلوماسي للمبعوث دبلوماسيةال الحصانة ، لفتالويا حسين سهيل. د)2 (  
  مع البحري أو الجوي الميناء إلى الحرس رفقة بالقوة ترحيله أو المؤقت التحفظ  
 يجوز ال انه على متفقان والممارسة الفقه نأل.بمحاآمته بالده مؤسسات مطالبة  

 المبعوثين وتعاقب تحاآم ان األحوال  من حال إي فيالمضيفة، للدولة
.الدبلوماسيين  

 بقولها االمريكيين الرهائن قضية في الدولية العدل محكمة ذلك أآدت وآما     
 ألي األمريكيين الرهائن إلخضاع اإليرانية الحكومة جانب من محاولة أية ان"



 نص بموجب المقررة بالتزاماتها خطيرا إخالال يشكل تحقيق أو جنائية محاآمة
".1961 لعام فيينا اتفاقية من31 ةالماد  

 السلطات به قامت ما ولوان نرى فأننا لندن في الليبية السفارة قضية وبشأن  
 إما النار إلطالق الحد لوضع وهذا شرعيا آان السفارة اقتحامها عند البريطانية

 على إحالتهم وآذلك النار إطالق في المتورطين البعثة فرادأ على القبض عملية
 الدبلوماسي للمبعوث يقر الذي 31 المادة نص مع يتعارض أمر البريطانية لةالعدا

.)1(المضيفة للدولة الجنائي القضاء مجال في مطلقة قضائية حصانة  
 الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة عن الموفدة الدولة تنازل حالة في ولكن  

 قضائها أمام تحاآمهم ان المضيفة، للدولة يحق  فانه) 4(32 المادة لنص وفقا
 تقوم ان المضيفة للدولة يحقالتنازل، أي بذلك قيامها عدم حالة في انه اال الجنائي
 الخطر لدرء وذلكفيينا، اتفاقية عليها نصت التي القانونية اإلجراءات ببعض

 عالقتها تقطع ان أوطرده، أوفيه، مرغوب غير الشخص ان تعلن ان ذلك ومثال،
                                               .بلوماسيالد المبعوث دولة مع

 المبعوث بها يتمتع التي الجزائية القضائية الحصانة ان هنا بالمالحظة والجدير     
 يعود أمر ضائيةالق الظروف تقدير النية،القضائ الظروف من ُتعد ال الدبلوماسي

 و الدعوى لوقائع دراسته خالل من ذلك عن يكشف الذيالموضوع، قاضي إلى
 غير على الظروف لهذه اثر وال.أخرى إلى حالة من تختلف والتي المتهم أحوال

 الحصانة ان نجد إننا حين في,المرتكبة الجريمة نوع من تغير وال صاحبها
 في الدبلوماسية صفة توفت وإذاالموضوع، قاضي لتقدير تخضع ال القضائية
 الحصانة هذه الن الدعوى إجراءات في السير عن االمتناع القاضي فعلى الجاني
 سبق مما نستنتج هنا ومن.ذلك في االختيار له وليس القانون نصوص في واردة
 يتمتع واالتفاقي العرفي بشقيه الدولي للتشريع طبقا الدبلوماسي المبعوث ان

 قبله، من المرتكــب الجرم خطــورة لــغتب مهما طلقةـــالم الجزائية بالحصانة
  كــذل صــقــني ان دون

_________________________ 
1961 لسنة فيينا اتفاقية من)1(31 المادة راجع)1(  

 بيد.القومي ألمنها اتهديد تصرفه شكل متى طرده في المستقبلة الدولة حق من
 الدولي العمل في خلقت تجسسال إلعمال الدبلوماسية المهام استغالل عملية ان
 من لها آان ما فقدت قد الجزائية القضائية صانةالح ان يثبت ما اإلجراءات من
 للحصانة المعاصر للواقع استعراضنا عند لمسناه ما وهذامطلقة، تقليدية صفة

.الدبلوماسيين قبل من وارتكابها الخطرة الجرائم ضد الجزائية القضائية  
 
 
 
 
 



 
الثاني فصل  

اإلجراءات ضد الجزائية الدبلوماسي المبعوث حصانة  
 
 

المحاآمة على السابقة اإلجراءات ضد الجزائية الحصانة: ألولا المبحث  
  

 الدبلوماسي الجزائيةللمبعوث الحصانة من الدولي القانون موقف:األول المطلب
.المحاآمة على السابقة اإلجراءات ضد  

 
 اإلجراءات مباشرة في الدولي العمل في التعسف أوضاع: الثاني المطلب
.المحاآمة على      السابقة  

 
.الحكم لصدور الالحقة التنفيذ إجراءات ضد الجزائية الحصانة: الثاني المبحث  

 
 الجزائية التنفيذية اإلجراءات مباشرة من الدولي العرف موقف: األول المطلب 

.الدبلوماسي المبعوث  بحق  
 

 تنفيذ من الدبلوماسية للعالقات فيينا واتفاقية الدولي الفقه موقف: الثاني المطلب   
.الدبلوماسي المبعوث ضد الجزائية حكاماأل  

 
 بإطالق يتعلق فيما الدول بين اتفاق هناك ليس انهتقدم، مما  للباحث أتضح     

 و الحرب وجرائم الخطرة الجرائم حيالتقييدها، أو الجزائية قضائيةال الحصانة
 آانت أوردناها التي النماذج ان حيث، الدبلوماسيين قبل من المرتكبة سةالجوس
 بعد خاصة,الدولي العمل في اتضحت التي المؤشرات إلبراز آافية بعيد حد والى

 الدولي القانون فقهاء من فريق عليها اعتمد والتي,الثانية العالمية الحرب
.أسلفنا آما التقييد رورةبض القائلة آراءهم خاللها من بررواآسوابق،  

 الممثلين بوضعية ةاإلحاط لمنهج امن استكماال الفصل هذا في وسنقوم    
 تلي التي -التعبير صح ان– المرحلة بعرضالظروف، مختلف في الدبلوماسيين

 اتخاذ من العادة في ذلك يستتبع وما،للدول الداخلية بالقوانين اإلخالل عملية
 المتهم ومحاآمة،وأرآانها الجريمة قيام إلى للوصول,قانونية تعقيبات أو)1( إجراءات

.بحقه العقوبة نفيذت ثم عنها، لذلك تبعا  
 على الفصل هذا تقسيم من دالب,الموضوع هذا لدراسة انه رأينا عليه وبناًء    

 الجزائية الدبلوماسي المبعوث لحصانة منهما األول المبحث في نتعرضمبحثين،



.ذلك غير إلى وتفتيش وحجز ضقب من المحاآمة على السابقة اإلجراءات ضد  
  

 مبعوثها حصانة عن تتنازل ان,سنرى آما الموفدة لدولةل الجائز من آان ولما      
 في فسنتعرض.ضده حكم صدور احتمال معه يتحقق قد مماالجزائية، القضائية
 صدور على الالحقة اإلجراءات ضد الدبلوماسي المبعوث لحصانةالثاني، المبحث

.الجزائية التنفيذ إجراءات ضد الحصانة بذلك ونعني الحكم،   
 
 

______________________  
Procedure بالفرنسية وتعني :اإلجراءات)1(  سير في تباشر التي والشكليات األعمال تلك بها ،ويراد

.فيها الحكم صدور لغاية الدعوى رفع من  ابتداء وذلك الدعوى  
 الجامعية المطبوعات ،ديوان الجزائري القضائي ملحة،القانون بن غوثي.د أنظر-

.101،ص1989،الجزائر،  
 

 
 

:المحاآمة على السابقة اإلجراءات ضد الجزائية الحصانة: األول بحثالم  
 للعالقات فيينا واتفاقية الدولي للعرف طبقا ،الدبلوماسي المبعوث ان        

 من المطلق باإلعفاء يتمتعللدول، الداخلية والتشريعات 1961 لعام الدبلوماسية
 أرآانها وتوافر للجريمة بهارتكا ثبوت رغمالمضيفة،و للدولة القضائي الختصاصا

 حتى أو البسيطة الجرائم من تكون ان يستوي إذجسامتها، عن النظر بغض الثالث
.الدولة بأمن الماسة تلك     

 ليشمل يمتد بل,فحسب وإجراءاتها المحاآمة على يقتصر ال اإلعفاء هذا ان على    
 وجمع الجريمة قوعو إثبات شأنها من والتي المحاآمة على السابقة اإلجراءات حتى

.وحجر وقبض تفتيش من بها المتعلقة األدلة   
 عن الدفاع في حقها إلى باالستناد تستطيع الدولة ان "سلف فيما  أتضح وقد    
 العمل آان إذاعليه، بالقبض قوموت الدبلوماسي المبعوث حصانة جاهلتت ان, نفسها

 للتفتيش بالنسبة مراأل لكوآذ" عنها الخطر لدفع اإلجراء هذا يقتضي إليه المنسوب
 فيما عنها الخطر لدرء الالزم الحد تتجاوز اال الدولة لهذه ينبغي انه بيد.والتوقيف
.الحق هذا استعمال في تعسفت قد بذلك تكون فأنها وإال إجراءات من تتخذه  

 القبض حاالت من العديد الدولي العمل في سجل قد انه إلى ،اإلشارة وتجدر 
 امنها عن الدفاع في حقها استعمال في الدول فيها تعسفت التي والحجز والتفتيش
 إلى ثالمبح هذا تقسيم لذلك تبعا وارتأينا الثانية العالمية الحرب بعد خاصة,القومي
 على السابقة الدبلوماسي المبعوث حصانة منهما األول المطلب في نتناولمطلبين،
 التعسف سوابق لبعضثاني،ال المطلب في الدولي،ونتعرض التشريع في المحاآمة

.الصدد هذا في الدولي العمل سجلها التي  
 للمبعوث الجزائية الحصانة من الدولي القانون موقف:األول المطلب

.المحاآمة على السابقة اإلجراءات ضد الدبلوماسي  



 من هي والتفتيش والقبض الحجز إجراءات تقدم،ان فيما الباحث توصل    
 وجمع الجريمة وقوع إثبات شأنها من والتي،لمحاآمةا على السابقة اإلجراءات

 عدم على استقر قد الدولي العرف ان آيف سلف فيما ورأينا.بها المتعلقة األدلة
 المستقبلة للدولة القضائي لالختصاص الدبلوماسيين الممثلين إخضاع جواز
 تتجاوز ال ذلك إزاء الدول تصرفات ان وآيف الخطرة، الجرائم حالة في حتى
 تفادي على المناسبات مختلف في الدول حرص ابرز ذلك في بماالطرد، دودح

  .السابقة القانونية التعقيبات من إي مباشرة
 ذلك على الدولي القانون لجنة مشروع من) 22 (المادة نصت وقد   

....قضائيا أو إداريا حجزه أو عليه القبض يجوز وال,:"....بقولها    
 للمبعوث الشخصية األمتعة تعفى :"المشروع نفس من 27 المادة وأضافت

 ال أصنافا تحتوي أنها على قوي دليل هناك يكن لم ما التفتيش من الدبلوماسي
 في نصت وقد) 14 (المادة وآانت...." عليها المنصوص اإلعفاءات تحميها
 ألي األحوال من حال بأي البعثة أمكنة تفتيش يجوز ال:"انه على الثالثة الفقرة

".    البعثة وظيفة مع افىيتن غرض      
 1953 لسنة العربية الدول جامعة وحصانات امتيازات اتفاقية أخذت وقد        
 إلجراءات األعضاء الدول ممثلي إخضاع جواز عدم على فنصت االتجاه،  بهذا

) ج (الفقرة في التفتيش إجراءات من إعفاءهم على ايضا والحجز،ونصت القبض
.المادة نفس من  
 اجراءات على 1961 لسنة فيينا اتفاقية من)29 (المادة نصت وأخيرا       

".واالعتقال القبض صور من صورة ألية إخضاعه يجوز وال:"بقولها القبض   
) 36 (المادة في هبحق التفتيش إجراءات مباشرة جواز عدم على ونصت     

).22 (المادة في البعثة مقر بحق مباشرتها أوالثانية، الفقرة     
 لجنة سلكته الذي النهج نفس سلكت 1961لسنة فيينا اتفاقية ان نالحظ   

.مشروعها في الدولي القانون         
vattel (الفقيه يرى المجال هذا وفي     ذات حرمة بين تالزم عالقة هناك ان) 

 لنفس وتأآيدا البعثة دار وحرمه الخاص منزله وحرمة الدبلوماسي المبعوث
(هالفقي فأن المعنى fauchille  الشخصية الدبلوماسي المبعوث حرمة ان يرى) 

.األخرى االمتيازات بقية منه تستمد الذي األساس االمتياز هي  
 نطاق في تدخل,والحجز والقبض التفتيش إجراءات ان إلى اإلشارة وتجدر    

 لجريمة ارتكابه حالة في الجزائية القضائية الدبلوماسي المبعوث حصانة
 تدخل فأنها الجزائية للمسؤولية موجب فعل ألي ارتكابه عدم حالة في اما,معينة
.القبول سلطات به تقوم انتهاك إي ضد الشخصية حرمته نطاق في حينئذ  
 إخضاع جواز عدم على الدولية التشريعية النصوص اتفاق رغم انه ويالحظ    

 ان مستقبلةال للدولة يحق انه اال اإلجراءات من إي إلى الدبلوماسيين الممثلين
 استنادا الضرورة حاالت في لديها المعتمد المبعوث على القبض بإلقاء مثال تقوم
 تقديمه عدم االعتبار بعين األخذ معالنفس، عن الدفاع في الشرعي حقها إلى
.محاسبته قضاؤها سيتولى التي لدولته تسليمه وانمامحاآمها، من محكمة ألي  



 فعال واقع هجوم ضد موجها يكون ان، فاعالد علف في أحيانا ويشترط هذا     
 الدول بعض في عليه المستقر الرأي ان اال الوقائي، الدفاع منع بذلك ويراد

 الملحة العاجلة بالضرورة الشرعي الدفاع بتحدد القائل هو المتحدة آالواليات
.للتأمل فرصة تدع وال الوسائل الختيار مجاال تترك ال التي  
 اتخذت والتيالدولي، العرف في السائدة لتصرفاتا عرضب يلي فيما وسنقوم    
 تفتيش من لديها عتمدينالم الدبلوماسيين بحق اإلجراءات بعض الدول فيها

 وآماالشرعي، الدفاع لحدود تجاوزا رفهاتص في يكون ان دون وحجز وقبض
 المبدأ هذا تطبيق تعميم حول دولي اتجاه هناك إذا ما معرفة خاللها من سنحاول

.الدبلوماسي القانون في  
) ايجل قون وون (بالقبض األمريكية السلطات قامت 1916 عام ففي: أوال

 على االستيالء وجرى,األمريكية المتحدة بالواليات ألمانيا بسفارة الملحق
 ان ونالحظ المتحدة الواليات حياد ضد مؤامرة في باالشتراك التهامه، أوراقه

.الشرعي الدفاع في حقها طبقت نهاأ جراءاإل هذا بررت قد المتحدة الواليات  
 السويدي السفير توقيف االنجليزية الحكومة قررت 1917 عام في: ثانيا

 السفير واحتج انجلترا في الحكم نظام قلب بمحاولة اتهامه بسبب لديها المعتمد
 قامت،األمم لقانون مخالفا تصرفا واعتبره التصرف هذا على الموقوف
 فيه تبين الدبلوماسية البعثات جميع إلى منشور بإرسال االنجليزية الحكومة
 الدفاع مبدأ هو التصرف هذا أساس ان ،وبينت المتهم السفير توقيف أسباب

 البعثات جميع قبل من النطاق واسع تأييدا المنشور هذا الشرعي،ولقي
.االسباني السفير ماعدا الدبلوماسية  

    ملحقين أربعة على بالقبض ةالروسي السلطات قامت ،1964 عام في: ثالثا 
 بتهمة انجليزي والرابع أمريكيون منهم ثالثة بموسكو، دبلوماسيين         
.أدانتهم تؤآد فوتوغرافية صورة تسعمائة بحوزتهم وضبطت التجسس  
 أول سكرتير على القبض بإلقاء اللبنانية السلطات ،قامت1969 سنة في: رابعا
 امن ضد بنشاط بها،لقيامها التجاري لملحقا وآذلك,بيروت في روسيا سفارة
.لبنان من بطردها قرارا أصدرت ،ثم اللبنانية الدولة  
 احد على بالقبض الجزائرية السلطات قامت ،1970 عام في: خامسا

 وقبض األمن، قوانين بانتهاك التهامه,بالجزائر الفرنسية بالسفارة الدبلوماسيين
 سلطات بمعرفة الشمالية آوريا رةسفا من دبلوماسيين علىالسنة، نفس في

 الحكومة من آل تصرف ان ونالحظ .بالتجسس التهامهم,الوسطى إفريقيا
.الشرعي الدفاع حق مبدأ إطار في تم الوسطى إفريقيا وآذلك الجزائرية  
 الدبلوماسية البعثة أفراد من مجموعة قيام اثر وعلى 1979 عام في:سادسا
 العراقيين السياسيين الالجئين احد باغتيال نوبيالج اليمن لدى المعتمدة العراقية
 السفارة مقر بمحاصرة اليمنية السلطات قامت) سابقا (الجنوبي باليمن

 إلى االغتيال بعملية المتهمين تسليم العراقي السفير من طلبت ثمالعراقية،
, المتهمين تسليم رفضه على العراقي السفير إصرار وأمام, اليمنية السلطات
 وإلقاء العراقية السفارة مقر باقتحام التالي اليوم في اليمنية سلطاتال قامت



 السلطات جانب من فعل رد إلى اإلجراء هذا أدى وقد,المتهمين على القبض
 بالعراق اليمنية السفارة مقر اقتحمت ثم،باليمن سفيرها استدعت التي العراقية
.)1(اليمنية البعثة فرادأ جميع واعتقلت  

 في استندت قد اليمنية الحكومة ان افترضنا لو هان نالحظ القضية هذه وفي      
 وغير خاطئ التبرير هذا فأن الشرعي الدفاع في حقها إلى تصرفها تبرير
 االغتيال عملية النمتوفرة، غير الشرعي الدفاع شروط نا أساس على قانوني
 أمام انوآ حاال ليس الخطر فان  ثم ومن السفارة، إلى عادوا والمتهمون تمت

 اتفاقية عليها نصت ما وفق وذلك إليها تلجأ أخرى إجراءات اليمنية السلطات
 البعثة أفراد ان إعالنها أوالدبلوماسية، العالقات آقطع 1961 لسنة فيينا

 مع لكن البالد، من طردهم أو فيهم مرغوب غير أشخاصا العراقية الدبلوماسية
 حرمة وآذلك الدبلوماسيون لمبعوثونا بها يتمتع التي الحصانات احترام مراعاة
.)2(البعثة دار  

:الحجز سوابق من ونذآر  
 المتحدة الواليات بسفارة أمريكيان دبلوماسيان َعِنُم ينح ،1954 عام حدث ما
 التهامهما يوما تسعين لمدة السوفيتي االتحاد داخل السفر من موسكو في

.)3(تصويرها المحظور تالمنشأ بعض بتصوير   
_____________________________  

.1979 جوان7 في المصرية األهرام ،وجريدة1979 جوان 10 في اللبنانية النهار جريدة)1(  
.301سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد. د :عن نقال-  
.301نفسه،ص المرجع)2(  
 بالشريعة مقارنة ةالدبلوماسي والحصانات واالمتيازات األمن المالح،سلطات فاوي.د) 3(

615سابق،ص سية،مرجعالدبلوما  
 الطلبة من ىرآب مجموعة قامت عندما 1979 سنة اايض حدث ما:سابعا

 فردا 52 حوالي واحتجاز بطهران األمريكية السفارة باقتحام المتظاهرين اإليرانيين
 القضية هذه وطابع. السفارة مقر في آرهائن األمريكية الدبلوماسية البعثة أفراد من
 السلطات قبل من وليس ، عاديين أفراد بواسطة تمت جزوالح االقتحام عملية ان

 17 بتاريخ صدر مرسوم بموجب العملية هذه أيدت والتي المضيفة الدولة اإليرانية
- :ييأت بما العملية هذه شرعية وبررت 1979 نوفمبر  

 الشؤون في والتدخل سنة 25 لمدة إليران المتحدة للواليات المستمر التدخل-1   
 اإليراني الشعب حق في عديدة لجرائم وارتكابها ثرواتها استغالل و يرانإل الداخلية
 في األمريكية السفارة وتعد . الشاه نظام وإقامة 1953 انقالب في تورطها خاصة
 وهذا . إليران الداخلية الشؤون في والتدخل لتجسس قاعدة بمثابة األمريكيين نظر
اإليرانية الدولة وأمن لسالمة تهديدا يعد  
 آرهائن الدبلوماسية بعثتها أفراد واحتجاز األمريكية السفارة اقتحام عملية تستند -2
 وليست سياسية حجة وهي اإليرانية الثورة قيام وهو ئيةتثنااالس الظروف فكرة إلى

 تعسف أن واعتبرت اإليرانية الحجج الدولية العدل محكمة رفضت ولقد .قانونية
  .أفرادها واحتجاز السفارة اقتحام في يشكل ال كيةاألمري الدبلوماسية البعثة أفراد

 اتفاقية نصت التي اإلجراءات إلى الحالة هذه مثل في العودة المفروض من وآان   
)1(1961 لسنة  .  



 ميثاق من 51 المادة عليه نصت والذي الشرعي الدفاع مفهوم فأن ثانية ومرة    
 الدفاع ىإل للجوء الدولة على رطتشت المادة هذه ألن ، متوفر غير المتحدة األمم

 بعملية القيام أن حين في ، مسلحًا رةتضرالم الدولة على اعتداًء يكون أن الشرعي
 يمكنه ال الدولة وسيادة بأمن مساس فيه الداخلية الشؤون في التدخل أو التجسس
 في المستمر التدخل عملية تشكل ال الوقت نفس وفي مسلح اعتداء أنه على تكييفه
 اإليرانية الحكومة أمام وآان حاال، خطرا سنة 25 مدة إليران الداخلية ؤونالش

 الواليات من آطلبها جسامته من التقليل أو الخطر هذا لتفادي أخرى إجراءات
 غير أشخاصا البعثة أفراد أن إعالنها أو المحجوزين عن الحصانة رفع المتحدة
 منها تطلب أو المتحدة ياتالوال مع الدبلوماسية عالقتها قطع أو فيهم مرغوب
. )2(إيران في ارتكبوها التي الجرائم على محاآمتهم  

________________________ 
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.1961لعام فيينا اتفاقية من 45،)1 (32 ،)4(9،31 المادة راجع)2(  
 نص مع عارضتت قانونية غير الرهائن احتجاز عملية أن نخلص النهاية وفي 

 ليست الشرعي الدفاع شروط أن آما 1961 لسنة فيينا اتفاقية من 31 المادة
  .متوفرة
  - :التفتيش سوابق من ونذآر

 احتفاظ حول الصينية للحكومة مؤآدة معلومات وصلت ،أين 1973 عام حدث ما  
 يف الشيوعية الحرآة لمساعدة ، والذخائر األسلحة من بكميات بكين في السوفيتية
، السفارة لتفتيش والشرطة الجيش رجال من قوة الصينية الحكومة فأرسلت الصين  

 ووثائق وذخائر أسلحة للسفارة التابعة المباني داخل التفتيش قوة فعًال ضبطت وقد  
. )1(عليها واستولت ذلك تؤيد  

 للسلطات مؤآدة معلومات صلتو حيث " 1973 عام حدث الشيء ونفس  
 المخربين على لتوزيعها العراق لسفارة األسلحة من آميات ولوص عن ستانيةالباآ
 قوات فقامت بذلك السماح رفض ولكنه ، السفارة تفتيش السفير من فطلب ،

 ، تفتيشها وأجرت اقتحمتها ثم العراقية السفارة بمحاصرة الباآستاني البوليس
 ريبيةالتخ العناصر على للتوزيع معدة آانت األسلحة من آبيرة آمية وضبطت

.)2(باآستان داخل  
 القانون أحكام بموجب مصون الدبلوماسي المبعوث أن- : سبق مما نستنتج   

 جهة ومن  والحجز والتفتيش القبض إجراءات من  واإلتفاقي العرفي بشقيه الدولي
 القانونية قيباتالتع من أي بمباشرة المستقبلة الدولة تقوم أن من ذلك يمنع ال أخرى
 ذلك ىإل دعا متى لها الداخلية القوانين خرق إزاء العادة في هااذأتخ يجري التي
 آيانها عن الدفاع في الشرعي الدولة حق إلى استنادا  القومي واألمن النظام حفظ
 ، رأينا آما المناسبات مختلف في الدول تصرفات أيدته ما وهو ، تهدد الذي وأمنها
. بها المحدق الخطر لدرء الالزمة الحدود تتعد لم أنها حيث  

 اإلجراءات يخص فيما عرفًا المقررة الحدود الدول تتجاوز ما آثيرا أنه على  
 العالمية الحرب بعد سيما ال الدولي العمل سير أثبته ما وهذا المحاآمة على السابقة
  .ياآلت المطلب في سنرى آما الثانية



 
_________________ 
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نفسه المرجعالمالح، فاوي. د) 2 (  
 

 السابقة اإلجراءات باشرةم في الدولي العمل في التعسف أوضاع : الثاني المطلب
  :المحاآمة على

 نسبةبال اإلطالق لفكرة المناهضة التقييد لموجه  الباحث استطالع عند      
 األمن ( مبدأ إلى ، الدولي التعامل سير أبرزها التي ، الجزائية القضائية للحصانة

 ( قضية في تصريحه في) النسنج ( األمريكي األول الوزير استوحاه يالذ) 
 هذا أن آيف ورأينا ، المتحدة الواليات في ألمانيا بسفارة الملحق ) أبجل دولف
 العالمية الحرب إبان الدبلوماسية االمتيازاتو الحصانات حقل في تأآد قد المبدأ
 " معه أصبح مما . الدول ذعر أثارت التي الذري الدمار لتوقعات نظرًا الثانية،
.        "األخرى الحصانات ضمان عن األسبقية الدولة ألمن يعطي أن المؤآد من

               
)  بسونت (الكندي القاضي حكم ذلك الهامةعلى األمثلة ومن  Biosonnette 

RoseV.the King "قضية في  آان أذا ما حول البحث بشأن ثارت التي " 
 الحكمة منطق وآان ، السوفيتية السفارة من البوليس عليه دليل قبول الممكن من
 ، القومي األمن لحماية فيه المفترض للتبصر التنفيذي الجهاز ممارسة متابعة هو

 تغييرا الدبلوماسية الحماية مظاهر بعض من غير قد الذرة عصر أن السيما
  .جذريًا
 مواطنيها، حيال النهاية في تقوم الدولة مسؤولية أن الكندي القاضي وأآد     
 الدولة وامن مطلقة وليست نسبية حصانة  الدبلوماسية الحصانة فأن ثم ومن
 يقع الدبلوماسي ان قائال القاضي وأضاف.ماعداه آل ويعلو أوال يكون ان يجب
 وماسيالدبل اخل فإذاالمضيفة، الدولة سيادة واحترام لدولته الوالء:"واجبان يهعل

 اإلجراءات آافة تتخذ ان المضيفة الدولة حق من فانهالثقة، وبتلك االلتزام بذلك
 عن تنازل قد يكون،والشرف لقانون بانتهاآه انه مادام،أمنها لحماية العقابية
.حصانته  

 الكندي القاضي إليه ذهب الذي المنطق إلى األمن أبمبد األخذ صدد في ونشير    
 حصانة تقييد تبرر ضرورة هناك توجد ال "ألنه وذلك ، )1(حدين ذو سالح بأنه

 ان لو ضرورة هناك تكون ولكن,الدولة امن تهديد احتمال حالة في المبعوث
 من بعضا ان غير.)2(للدولة القومي األمن بالفعل تهدد تصرفات ارتكب المبعوث

 على القبض لتبرير المبدأ هذا تلقفت قد– باألخص منها الشيوعية -لدولا
 عنهم ادرــالص الفعل في تتوافر ان دون تفتيشهم، أو زهمـحج أو الدبلوماسيين

فةـص  
____________________________ 
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.283سابق،ص ،مرجع سعدي حميد. د:أنظر)2(  
 من مستفيدة هذه إلجراءاتها واتخاذها الدولة تدخل تستدعي التي الفعلية الخطورة

 تعسف هبأن ذلك على نحكم يجعلنا مماالقومي، ألمنها حماية للدفاع المشروع حقها
 الداعية الضرورة تقدير يف منها تعسف انه أو الحق هذا استعمال في منها

 الذي المزعوم األساس بتدقيق تضطلع دولية رقابة هناك توجد ال وحيثلتدخلها،
 الدولة اختصاص من المهمة هذه يجعل ذلك فأن ، الدفاع حالة لقيام الدولة تدعيه
.)1(الموضوع في العالقة صاحبة  

 ، دوليال العمل جلس يف المسجلة السوابق بعض بعرض يلي فيما وسنقوم    
 من تملك آونها حيث من ، عنها الخطر لدرء الالزمة الحدود الدول فيها تجاوزت
اإلجراءات هذه مباشرة عن يعنيها ما األخرى الوسائل  

 الوزير على األمريكية ماريالند بوالية الشرطة رجال قبض 1935 عام ففي-:أوًال
 ثم ، جنونية بسرعة هسيارت قيادة بتهمة ، المتحدة الواليات في اإليراني المفوض
  .الدبلوماسية بحصانته أن بعد عنه أفرج

 يوغسالفيا في األمريكي باألعمال القائم على قبض "1947 سنة في - :ثانيًا  
"مدينة في المختصة السلطات بمعرفة Prag  وآذا ، به خاصة اله ضبط وجرى" 

  .الممنوعة المناطق في غرافيةالفوتو الصور بعض بالتقاط التهامه أوراقه بعض
 بوليفيا في المتحدة الواليات بسفارة الكاتب على قبض 1951 عام في - :ثالثًا 

 الحكومة ،لكن تقريبًا شهرين لمدة عليه مقبوضًا وظل ، برازيلي مواطن قتل ،بتهمة
 بمغادرة له ،فسمح الدبلوماسية بالحصانة يتمتع مبعوثها ان على أصرت األمريكية
  .بذلك العليا لمحكمةا حكمت أن ،بعد بوليفيا
 موسكو في دةالمتح الواليات بسفارة دبلوماسي حجز 1954 سنة في -:رابعًا

  .الممنوعة المناطق في الفوتوغرافية الصور بعض بالتقاط التهامه
 ( في األمريكيين الدبلوماسيين أحد على القبض تم 1964 سنة في -:خامسًا

  .بالده علم أآل على وأرغم الضربب عليه وأعتدي حاليًا آينشاسا) ليوبولدفيل
 البقاء من 1993سنة الروسية السلطات به قامت ما الحديثة السوابق ومن -:سادسًا
 للضرب تعرض قد بأنه حييو بما معاملته وأساءت أمريكي دبلوماسي على القبض
 األمر ، استجوابه وتم الشرطة أقسام أحد في ساعات3  لمدة احتجازه وتم واألهانة
 ضد وسكوـبم سفيرها طريق عن االحتجاج إلى كيةــــاألمري بالخارجية عاد الذي
ذاــه  

____________________ 
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.)1( السوفيتي اإلتحاد انهيار منذ نوعه من األول بأنه وصف االعتداءالذي  
- :الموضوع حول التعقيب  

 أنها  المتتبع لوجد ، ييناف اتفاقيةأ به جاءت ما مضمون إلى بالرجوع 
 أي فيها يرد ولم ، الجوانب جميع من المطلقة الدبلوماسية الحصانة آرست

 ال  ثم منو ، الدبلوماسية الحصانات تلك تقييد على صراحة تنص استثناءات
 التناقض سوى عنه ينتج ال سوف ألنه الضمنية االستثناءات إلى اللجوء يجوز



 بها صيغت الذي والتاريخي القانوني البناء هدم إلى يؤدي قد والذي والغموض
  .1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية نصوص

 القومي باألمن المتعلقة المستعصية الحاالت بعض في يمنع ال ذلك أن اال      
 للعرف تطبيقا االستثنائية الحاالت بعض وإيجاد العامة، القاعدة عن الخروج من

 القانوني قواعد استمرار على االتفاقية ديباجة في بشأنه ردو والذي الدولي
 خاصة بنصوص االتفاقية لها تتعرض لم التي المسائل تنظيم في العرفي الدولي

. 
 اإلجراءات بعض إلى المضيفة الدولة لجوء أن  لباحثل تتجلى هذا ومن

 أجل من 1961 لسنه فيينا اتفاقية عليها نصت التي لإلجراءات المغايرة
 الدبلوماسيين المبعوثين من الصادرة التصرفات أو االعتداءات بعض مواجهة
 ذاتها فيينا اتفاقية أحكام من شرعيته يجد قد القومي ألمنها تهديدًا تشكل التي

 في حقها إلى الدولة لجوء ،أن لحرش الرحمن عبد األستاذ يرى ما نرى وأننا.
 تبريرا تشكل ،قد اإلنسان حقوق حماية بمبدأ التمسك وآذا الشرعي الدفاع
  .التعسفات تلك من للحد وشرعيا قانونيا

 ليس أن هامؤدا فكرة إلى السابقة للحاالت استعراضنا خالل من ونخلص
 أو اإلجراءات من أيا لديها المعتمد الدبلوماسي عوثبمال بحق تتخذ أن للدولة

 الضرورة حالة تآان متى ، وإجراءاتها المحاآمة تسبق التي القانونية التعقيبات
 يجعلنا مما ، طرده حتى أو استدعائه أو عوثبمال نظر لفت من أآثر تتطلب ال

 المبعوثين بحق اتخذت التي اإلجراءات جميع على ) التعسف ( تسمية نطلق
 المغاالته نظرًا ، المضيفة الدولة قبل من ذآرناها التي السوابق في الدبلوماسيين

.للدفاع الموجب الخطر تقدير في  
 على القبض جواز عدم قاعدة ان الدولي التعامل سير من يبدو - :وأخيرًا
______________________ الممثلين  

 العربي،شرآة الكفاح ،مجلة الروسية األمن أجهزة في لالمريكين عداء ،موجة التحرير هيئة:أنظر)1(
.27،ص791 العدد27/9/1993 في ،لبنان واإلعالم،بيروت  للطباعة الغفاري ذر أبو  

 نطاق أتساع بعد خاصة ، المطلق مفهومها فقدت قد حجزهم أو الدبلوماسيين
 ، الثانية العالمية الحرب بعد الدبلوماسيين المبعوثين ضد والحجز القبض حاالت
 الشرقي سكرينعالم بين نشبت التي الباردة الحرب إلى األولى بالدرجة ذلك ومرد

 على األخر المعسكر سفراء إلى ينظر المعسكرين من آال جعل مما ، والغربي
 تفتيشهم أو الدبلوماسيين على القبض آان إذا أخرى جهة ومن.)1(جواسيس أنهم
 مبررا يكون ال قد القبض فأن ، للدولة القومي لألمن بدواعي مبررا حجزهم أو
 إليه ذهب ما نؤيد يجعلنا مما ، ونالدبلوماسي يلقاها التي المعاملة سوء حاالت في

 الدولي  القانون قواعد يف النظر أعادة ضرورة من، )2()المالح فاوي( تاذالسأ 
 اتفاقية إلى التوصل في رغبة القبض بإجراءات منها المتعلقة خاصة الحالية،
 بما الحجز أو للقبض يتعرضون الذين الدبلوماسيون معاملة آيفية تنظم دولية
. مشعوبه عن ممثلين بوصفهم ومكانتهم آرامتهم لهم يحفظ  

:الحكم لصدور الالحقة التنفيذ ءاتإجرا ضد الجزائية الحصانة:الثاني المبحث
 خروج أهمهااآلثار، من مجموعة القضائية حكاماأل صدور على يترتب  



 الحكم صدور بمجرد انه بمعنى ,الحكم أصدرت التي المحكمة والية من النزاع
 عن القاضي يد غل أو فض بصدد ونكون, للنزاع واليتها تستنفذ المحكمة فأن

 تعديل لها اليجوز آما, به قضت عما العدول لها اليجوز انه بمعنى, الحكم
.)3(للتنفيذ مهيئا أصبح انه بمعنى إليه، إضافة إحداث أو الحكم  
 حيث لذلك القانون خصصها التي للمؤسسة الحكم تنفيذ سلطة عادة وتكون      
 ال حينئذ تتخذ التي اإلجراءات آل فأن فيها، عليه المحكوم إيداع بمجرد انه

.)4(صرفه إدارية أوامر مجرد تكون ان تعدوا    
___________________________ 
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 بالشريعة مقارنة الدبلوماسية والحصانات واالمتيازات األمن المالح،سلطات فاوي :أنظر) 2 ( 
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.685،ص1979بيروت،لبنان ،مطبعة المدنية المحاآمات الوفا،أصول أبو احمد :أنظر)3(         
 مرجعالعراقي، القانون في  لدبلوماسيا للمبعوث القضائية الفتالوي،الحصانة حسين سهيل :أنظر)4(       

       398سابق،ص               
 على التقتصر الجزائية، الدبلوماسي المبعوث انةحص انسبق، فيما ذآرنا وقد      

 جزـح من اـهـل ابقةــالس راءاتــاإلج ايضا تشمل بلفحسب، وإجراءاتها المحاآمة
 األوضاع تصحيح تتولى التي هي المبعوث فحكومة عرفنا وآما ،وتفتيش قبض و

 عن تصدر جريمة او ضرر أو إساءة أية بفعل تحدث قد التي اإلضرار ودفع
.)1(مبعوثيها  

 حصانته عن لبالتناز اسيالدبلوم المبعوث دولة تقوم ان يحدث قد انه غير      
.ممكنا ضده حكم صدور واحتمال محاآمته أمر يجعل مماالقضائية،    

 إذا ما حيث من ، الدبلوماسي المبعوث بحق الحكم تنفيذ مشكلة تثور وهنا     
 الالحقة واإلجراءات ، القضائية الدعوى إلجراءات شامال التنازل مؤدى آان

 أخر وبمعنى ، األخرى دون أحداهما على مقتصر أنه أو ، فيها الحكم لصدور
 الذي الحكم تنفيذ جواز متضمنا المبعوث دولة من الصادر التنازل يكون هل

 آان التنازل ان أم ؟ ضده التنفيذية اإلجراءات اتخاذ وإمكان ، بحقه سيصدر
  ؟ التنفيذية اإلجراءات دون ، بالدعوى المتعلقة القضائية اإلجراءات على قاصرا

 التشريع أورده ما تفاصيل في الخوض, التساؤل هذا على جابةاإل تتطلب         
 يأ من تخلو فيينا اتفاقية آانت ولماالصدد، هذا في واالتفاقي العرفي بشقيه الدولي
 هذا إثراء في زيادة الشقين بين الفصل لذلك تبعا أثرنا فقد,السياق هذا في نص

 منه األول في ناولنت حيثاآلتية، المطالب خالل من وذلك وتوضيحه الموضوع
 المبعوث ضد الصادرة ةالجزائي األحكام تنفيذ من الدولي العرف لموقف

 وأعمالها الجزائية التنفيذ إلجراءات فيه نتطرق الثاني المطلب إماالدبلوماسي،
.الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية ظل في الدبلوماسي المبعوث بحق  

 الجزائية التنفيذية اإلجراءات مباشرة من الدولي العرف موقف: األول المطلب 
.الدبلوماسي المبعوث  بحق  



(بالحكم نطقه بمجرد القاضي ان         2  التي المؤسسة هعلي المحكوم وإيداع )
 قبيل من ُتعد ال ذلك بعد تتخذ التي اإلجراءات فأنله، القانون خصصها
  اإلجراءات

_________________________________ 
.   169سابق،ص الدولي،مرجع جابر،القانون محمد ينحس. د)1   (  
 المحكمة قررت التي العلنية الجلسة في شفويا أسبابه مع الحكم منطوق تالوة هو بالحكم النطق)  2 (

 الدعوى أمامه عرضت الذي القاضي طرف من بالحكم النطق سرية،ويتم المرافعة آانت ولو فيها إصداره
.فيها للفصل  

.الجزائر المدنية اإلجراءات قانون نم 38المادة أنظر-  
  .63سابق،ص مرجع الوفاء أبو. د :آذلك أنظر-
 السجن مدير يتخذها التي امرباألو القضائي عنــالط اليمكن انه بمعنى القضائية، 

 ونــكـت لـبالجـانحيــن، مـدرسة مـديـر أو ليــالعق حةـالمص رـمدي أو مثال
 خارج تتم )1(العقوبة تنفيذ الن محضة إدارية الصدد هذا في المتخذة رــاألوام

.النزاع في فصلت التي المحكمة  
 حصانته عن الدبلوماسي المبعوث دولة تنازل عملية تتضمن لما نظرا انه على

 آانت سواء للحرية سالبة عقوبة إصدار احتمال من الجزائية األمور في القضائية
 من آالحرمان تبعية أملغرامة،ا أو الحبس أو السجن أو امآاإلعد أصلية عقوبة
 أوعالجي، مأوى في آالحجز حترازيةا أوالشرطة، ومراقبة والمزايا الحقوق بعض
 مصادرة أو لسيارة، القيادة إجازة سحب أو الشرطة مراقبة أو مثال اإلقامة منع

.ذلك غير إلى. )2(المبعوث بحوزة المضبوطة األموال  
 تنازل يكون ان ضرورة على الدولي العرف جرى فقد العقوبات هذه وبصدد    

 القضائية حصانته عن تنازلها عن مستقال التنفيذ إزاء مبعوثها حصانة عن الدولة
 بذاتها قائمة تنفيذ بحصانة الدبلوماسي الممثل يتمتع األساس هذا وعلى.الجزائية
 إعفاء تعني األخيرة هذه ان وآما بها يتمتع التي القضائية الحصانة عن ومستقلة

 ال عنها التنازل ان وآما,المحلي القضاء لسلطان الخضوع من الدبلوماسي لممثلا
 تدخل التنفيذ حصانة فأن,المحلية المحاآم أمام لمقاضاته دولته بموافقة اال يتم

 المساس شأنه من المحلي القضاء قبل من ضده صدر قد يكون حكم اي لتمنع
.)3(وحرمته بكرامته  
 يهدف تنازل هو الجزائية، مبعوثها حصانة عن لدولةا تنازل ان على الظن ويغلب
:اآلتية المسائل احد تحقيق الى  
 عدالة من ةواثق وأنها إليه، منسوب هو مما مبعوثها براءة على لتبرهن: أوال
  الدولة

___________________________________ 
 سلطة وتوقعها الجزائية القاعدة فةمخال على القانون يرتبه الذي أألثر بأنها الجزائية العقوبة نعرف)1(

.معا أالثنين أو الخاص أو العام الردع تحقيق وتستهدف مختصة قضائية  
 والنشر للطباعة المصرية ،المكتبة األولى ،الطبعة الليبي العقوبات قانون أأللفي،شرح العزيز عبد. د:أنظر-

  435،ص1969، ،القاهرة
 العراقي،مرجع القانون في اسيالدبلوم للمبعوث الدبلوماسية الفتالوي،الحصانة حسين سهيل. د: أنظر)2(

.399سابق،ص  
.527سابق،ص عمرجالشامي،الدبلوماسية، حسين. د:أنظر)3(  
.207سابق،ص الحداد،مرجع السيد حفيظة.د: أنظر-   



 ان المرسلة الدولة وجدت لو ألنه ببراءته، ستحكم التي عوثهامب لديها المعتمد
 الوجه على محاآمته أو بمبعوثها التنكيل إلى تلجأ سوف لةالمستقب الدولة محاآم
 عن حتى مطلقا زلبالتنا تقوم لن فأنها دولته وسمعة لسمعته يسئ ان شانه من الذي

george bunduck قضية في فعال نلمسه ما وهذا القضائية حصانته  آان الذي 
  روسية سيدة على باالعتداء واتهم بموسكو االنجليزية السفارة في آاتبا يعمل
 فحكمتله، السفارة نصيحة على بناء المحكمة أمام المثول ورفض التهمة فأنكر
 ينفذ شهرا،فلم 18 حبسه أو آتعويض السيدة إلى روبل 6200 بدفع المحكمة عليه

 الروسي الجنرال عنه افرح ان اال سنوات 5 لمدة السفارة جدران بين وظلالحكم،
)1(.بريطانيا إلى وعاد 1953  

 ىعل حفاظا،بإيعازها يكن لم به قام ما وان، مبعوثها ارتكبه بما عالقتها نفيلت: اثاني
 في تتصلب الدول اغلب فأن القول تبين وآما ألنه، الدولتين بين الودية العالقات
 التهمة آانت متى خاصةبشدة، ورفضه مبعوثها حصانة عن ازلالتن إزاء مواقفها
سةبالجوس متعلقة إليه الموجهة  

 فهذا. )2(.المحاآمة يستحق مبعوثها به قام ما وان العدالة، بجانب أنها لتثبت: ثالثا
 المبعوث لديها المعتمدة الدولة وبين بينها الثنائية للعالقات تدعيما تنازلها في يكون

 حصانة عن تنازلت قد آونها في المضيفة الدولة على موقفا بذلك وتسجل،
 إليه الموجهة التهمة آانت لو انه من الرغم لىعالعدالة، لمقتضيات عماالأ مبعوثيها

 مثال بريطانيا ففيبحصانته، حتما ستدفع فإنها األحوال من حال بأي إليها تسيء قد
 دولته تنازلت ان بعد لندن، في األمريكية بالسفارة الكاتب بمحاآمة السلطات قامت
 ونفد الخدمة من فطرد)3( جنائية جرائم عدة بارتكاب التهامه وذلك حصانته، عن

)4(.بحقه الحكم  

 ________________ 
 سابق، مرجع العراقي، القانون في لدبلوماسيا للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل. د)1(

.399ص  
399 ص نفسه المرجع) 2(  
 لو أنه رغي حصانته، عن تتنازل لن حتما دولته،فإنها تواطؤ تثبت أن شأنها من بجرائم أتهم انه فلو) 3(

 إثباتا حصانته عن تتنازل ان يمكن فأنه البسيطة، الجرائم تتجاوز لم قبله من المرتكبة الجرائم آانت
.العدالة بجانب لوقوفها منها  

 مرجع اإلسالمية، بالشريعة مقارنة يةالدبلوماس والحصانات واالمتيازات األمن سلطان ، المالح فاوي. د) 4(
.179ص سابق،  

 سفير بمعرفة حصانته فأسقطت, بالتهريب الدبلوماسيين احد تهما ايرلندا وفي 
 ما ايضا ذلك ومن .لديها المعتمدة الدولة محاآم أمام جريمته عن وحوآم دولته

Salvador Pordor Bolland المكسيك لسفير بالنسبة 1961 عام حدث  في 
Mauriciv Rosal بالنسبة 1964 ايضا حصل ما وآذا بوليفيا  ماالجواتي يرــسف 

 تحدةـالم اتـــالوالي لـداخ الهيروين تهريبهما ثناءأ طاــضب حيث كاــبلجي في
 للقـــضاء اعـــوأخض انتهماــحص قطتــوأس الخدمة نـــم رداــفط األمريكية
 ان العادة في ويجري .)1(األمريكية حدةالمت الواليات أمام وحوآما الجنــائــي
  لصالحه الحكم فيها يكون التي الاألحو في ثهامبعو بحصانة الموفدة الدولة تتمسك
 وآما انه على . )2(وثهالمبع وجهت التي اإلدعاءات صحة عدم تثبت حتى وذلك



 حماية يكون جهة فمن حدين ذو سالحًا تمثل المستقل التنازل فكرة فأن رأينا
 المضيفة لةالدو تحدثه قد الذي التنكيل من دولته وسمعة وثالمبع لشخص وصيانة

 من عمومًا المتضررين أو المضيفة الدولة ذلك يحرم دق أخرى جهة ومن ، حقهب
 تأديبًا بحقه الحكم وتنفيذ محاآمته في حقهم مباشرة من ، المخل الدبلوماسي فعل
 التي الحصانات استعمال في وتعسفه السيئ االستغالل في التمادي من له ومنعًا
 حيال مبعوثيها حصانة عن تتنازل لن ولالد أغلب فأن ذآرنا وآما ألنه ، بها يتمتع

  .صالحه غير في بحقه الصادر الحكم آان متى ، التنفيذية اإلجراءات
 من مصون الدولي للعرف وفقًا الدبلوماسي المبعوث أن سبق مما نستنتج
 ازًالتن تقدم لم دولته أن طالما بحقه الجزائية األمور في التنفيذ إجراءات مباشرة
  .القضائية انةالحص عن لهاتناز عن مستقًال
 من الدبلوماسية للعالقات فيينا واتفاقية الدولي الفقه موقف - :الثاني المطلب
  :الدبلوماسي المبعوث ضد لجزائيةا األحكام تنفيذ
 يفترض وال يعني ال األجنبية الدولة بموافقة القضائية الحصانة عن التنازل أن

 من زجرية تدابير اتخاذ يمكن وال دبلوماسيال المبعوث إزاء الحكم تنفيذ بالضرورة
 عن تتنازل لم المعتمدة الدولة مادامت ، الذاتية وحرمته بكرامته المساس شأنها

 تتدخل التنفيذ حصانة ان القول يمكن هنا ومن ، مستقلة بصورة التنفيذ حصانه
 الدولة بمصالح ضررا ويحمل صدر وقد يكون حكم أي تنفيذ لتعطيل مباشرة
 أن يرى الذي الفقرة بعض وهناك. الدبلوماسي مبعوثها وحرمة بكرامة دةالمعتم
  ةالقضائي الحصانة عن التنازل

 _________________ 
 المرجع ، اإلسالمية بالشريعة مقارنة الدبلوماسية والحصانات واالمتيازات األمن سلطات المالح، فاوي)1(

.179ص السابق،  
(2)Clifton E. Wilson, op.cit., P, 82. 

 وعدم التنازل هذا شروط إلى بالنظر أنه اال. )1(المطلق طابعها من يخفف أن يمكن
 الحصانة من ذلك عكس على يجعل ، األجنبية الدولة على يفرض آواجب أقراره

 لـتظ األجنبية الدولة أن الغالب ألن األحوال جميع في مطلقة حصانة ، القضائية
 من صادر  كمــح أي تعطيل بموجبها  طيعتست  التي التنفيذ انةــبحص متمسكة
 ذلك آان وأن وحتى وسيادتها بمصالحها مضرًا آان أذا خاصة المحلي اءـالقض
. المضيفة الدولة حساب أو الغير حساب على  

 1961 لسنة فيينا اتفاقية من 31 المادة نص في الواردة االستثناءات وبشأن
Philippe Cahier األستاذ ،فأن  معارضة يستطيع ال وماسيالدبل ان يرى 

) ج ب، أ،(بنود حسب الخاصة بأمواله متعلقة دعوى عن الناتجة التنفيذية التدابير
 يسجن أن يمكن ال  ثم منو . منزله أو الذاتية بحرمته المساس دون ولكن

.)2(منزله داخل بالقوة الحجز ألقاء وأ الخاصة ديونه أجل من الدبلوماسي  
 حاله في لصالحه المحكوم على " يقول هيف أبو تاذاألس أن اإلشارة من والبد
 الطريق إلى أما حقه لنيل يلجأ ان طوعا الحكم تنفيذ عن المبعوث امتناع

 أمواله على بالتنفيذ له ليأذن المبعوث يتبعها التي الدولة قضاء إلى وأما الدبلوماسي
.)3(احالشر غالبية رأي وهذا ، الدولة هذه ليمإق في الموجودة  



 31 مادتها في نصت أنها نجد 1961 لسنة فيينا اتفاقية نصوص إلى عودةوبال
 للدولة الجنائي بالقضاء يتعلق فيما القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث يتمتع" 

  "لديها المعتمدة
 إجراءات أي مباشرة من المطلق الدبلوماسي المبعوث إعفاء ذلك من ويفهم
 لها الحقه او التفتيش أم الحجز أم آالقبض تهمحاآم على سابقة آانت سواء بحقه
 فيينا اتفاقية أخذت وقد .الجزائية التنفيذ إجراءات حيال حصانته بذلك ونعني
 على ونصت ، منها) 41 (المادة في االتجاه بهذا 1969 لسنة الخاصة للبعثات
 هأخذ ، الجزائية اإلجراءات حيال الحصانة من المطلق لإلعفاء الدول ممثلي تمتع
 في تدخل والتي الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية أوردتها التي االستثناءات بنفس
  .المدنية بالمسائل المتعلقة الحصانة نطاق

 ________________ 
 (1)Ibid., PP.14, 15,18. 

 (2)Ibid., P.263. 
.205 ص سابق، مرجع هيف، أبو صادق علي.د: أنظر) 3(  

 شخص أن مؤداها فكرة إلى السابقين نصينلل استقرائنا خالل من نخلص
 وآما أنه غير .لألحكام الجزائي التنفيذ إزاء مطلقًا مصون الدبلوماسي المبعوث
 يبقى فهل ، الجزائية األمور في حصانته عن دولته تتنازل أن يحدث قد أسلفنا
 مستقلة بصورة حياله حصانته عن دولته تنازل لحين التنفيذ من بالحصانة محتفظًا

؟ القضائية حصانته عن تنازلها عن  
 حصانته عن الدبلوماسي الممثل حكومة تنازل أجازت اتفاقية أن الواقع

 تتنازل أن الموفدة للدولة يحق :" يلي ما فيها جاء حيث) 32 ( المادة في القضائية
 من المستفيدين واألشخاص الدبلوماسيين للممثلين الممنوحة القضائية الحصانة عن
) ".37 (المادة بموجب نةالحصا هذه  

 " بقولها المستقل التنازل شرط على االتفاقية نفس من الرابعة الفقرة ونصت
 ينطوي ال أدارية أو مدنية دعوى أي إلى بالنسبة القضائية الحصانة عن التنازل أن

 من األخيرة حالة في البد بل ، الحكم تنفيذ إلى بالنسبة الحصاة عن تنازل أي على
  .الخاصة للبعثات فيينا اتفاقية النص بهذا أخذت وقد ، " لمستق تنازل

 عن الدولة تنازل جواز على نصا أنهما السابقين النصين خالل من ويالحظ
 بالنسبة المستقل التنازل شرط على آذلك ونصا ، القضائية مبعوثها حصانة
 المستقل التنازل يشترطا ولم واإلدارية ، المدنية المواد في التنفيذ ضد للحصانة
  .الجزائية الدعاوي في التنفيذ ضد للحصانة بالنسبة
 1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا قيام عدم أن: التساؤل هذا على لإلجابة
 هذا على نصها رغم ، الجزائية للدعاوي بالنسبة المستقل التنازل شرط على بالنص
- :يةتاآل سباباأل أحد إلى يعود واإلدارية المدنية الدعاوي في الشرط  
 إخضاع جواز عدم قاعدة إلى نظرت قد الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية أن -:أوًال

 من أنها على وحاالتها أوصافها بكل الجزائية لإلجراءات الدبلوماسيين للمبعوثين
 محط هي التي المسائل بتفصيل تهتم جعلها مما الدولي القانون في بها السلم األمور
  .بشأنها ينشأ قد الذي الخالف تقطع تىح ورد أخذ



 األحكام ،وترك االتفاقية في الدولي العرف أحكام بعض دون فيينا مؤتمر أن -:ثانيًا
 في االتفاقية أوردته لما طبقًا لها مكمًال باعتباره الدولي العرف لوالية األخرى
 الجزائية ئلالمسا في التنازل شرط تٌعد أنها الممكن من يكون  ثم منو ، ديباجتها

  .له المتروآة األمور من
 المشروطة الدعاوي نطاق من الجزائية الدعاوي استثناء أراد فيينا مؤتمر أن -:ثالثًا

 تضمنها التي الخطورة بسبب وذلك ، التنفيذية اإلجراءات حيال المستقل بالتنازل
 والتي الجنائية المسائل في المحلي القضاء عن الصادرة األحكام تنفيذ إجراءات

 المادتان هاعلي أآدت التي الدبلوماسي مبعوثلل الذاتية الحرمة مباشرة تمس
 واإلدارية المدنية األحكام لتنفيذ ، الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من 30و29
 أآثر عالقة لها التي الجنائية المسائل وتترك عامة بصفة مادية بأمور تتعلق التي

  .الذاتية اسيالدبلوم المبعوث شخص بحرمة
 التنازل بشرط يتعلق نص أي وجود عدم من بالرغم انه ، سبق مما نستنتج
 ، الدبلوماسي المبعوث بحق وممارستها الجزائية التنفيذ بإجراءات المتعلق المستقل

 البعثات اتفاقية في وال 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية في ال
 قد فيينا اتفاقية ألن ، بحقه مباشرتها جواز يبرر ال ذلك فأن ، 1969 لسنة اصةالخ

 موضوع وترآت الجدل، تثير قد التي المواد في والتفصيل التدقيق على حرصت
 من أنها اعتبار على الدبلوماسيين الممثلين بحق وتنفيذها الجزائية اإلجراءات

  .حكمها يتولى الذي الدولي للعرف المتروآة األمور
 ال ، فيينا اتفاقية في الشرط لهذا المفترض القانوني الوجودب تسليمنا أن على
 أسلفت وآما ، أنه حيث من ، العدالة مقتضيات مع غالبًا يتعارض قد آونه ينفي
 مبعوثيها صالح في الصادرة األحكام إزاء به تتمسك ألن الدول أمام المجال يفسح
  .للعقاب الموجبة تلك دون
 بميكانيزمات الشرط هذا عن االستعاضة بالصائ من انه نرى فأننا وعليه
  .للعدالة وتحقيقًا فعالية أآثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الثالث

 
 المقترحة والعملية القانونية واإلجراءات الدبلوماسي المبعوث مساءلة طرق

  .الجزائية القضائية الحصانة استعمال في التعسف لمواجهة
  لوماسيالدب المبعوث مساءلة طرق - :األول المبحث
 أمام الدبلوماسي المبعوث على الدعوى أقامة - :األول المطلب -

  .دولته محاآم
 الحصانة عن التنازل - :الثاني المطلب -

 
 في التعسف لمواجهة الممكنة والعملية القانونية اإلجراءات - :الثاني المبحث
  .الجزائية القضائية الحصانة استعمال

 فيينا اتفاقية ضوء على الممكنة نيةالقانو اإلجراءات - :األول المطلب -
 1961 لعام

 فيينا باتفاقية والمتعلقة المقترحة اإلجراءات أهم - :الثاني المطلب -
 1961 لعام

  األخرى المقترحة اإلجراءات بعض -:الثالث المطلب -
 
 
 
 
 

 التي ، الجزائية القانونية للحصانة القانونية الطبيعة عن الحديث عند لنا تبين     
 االختصاص قواعد من استثناء تشكل حصانته أن الدبلوماسي، المبعوث بها يتمتع

 تظل التي الجنائية المسؤولية من إعفاء تشكل ال وأنها ، المضيفة للدولة القضائي
 الرابعة الفقرة في 1961م لعا فيينا تفاقيةا عليه أآدت ما وهذا ، أفعاله عن قائمة
 الدولة في القضائية بالحصانة وماسيالدبل المبعوث تمتع "أن على نصت عندما

 من العديد عليه نصت ما وهذا" . المعتمدة الدولة قضاء من يعفيه ال لديها المعتمدة
 مادته في ينص الذي اللبناني العقوبات قانون ثالث منها للدول الداخلية التشريعات

 خارج همجرائم يرتكبون الذين للبنانينا الموظفين على الوالية تطبق " ان على 21
. )1( "لها ممارستهم معرض في أو ، وظائفهم ممارستهم أثناء اللبنانية األراضي
.)2(الجزائرية األراضي حدود خارج ريالجزائ العقوبات قانون أآده نفسه والشيء  

 المبعوث ارتكبت التي المضيفة للدولة يجوز أنه تقدم مما الباحث  ستنتجي
 مبعوثها مقاضاة المعتمدة الدولة من لبتط أن إقليمها فوق جرائم الدبلوماسي

 للنصوص طبقًا قضائيًا الدبلوماسي المبعوث مساءلة أمكانية يعني هذا ، وماسيالدبل



 وإهمالها المعتمدة الدولة تقاعس الغالب في يحدث والذي ، سابقًا واليها أشرنا التي
 المطروح والسؤال .معه متواطئة تكون عندما خاصة الدبلوماسي مبعوثها مقاضاة

 التعسف تلجأ أن المضيفة للدولة يمكن عملية أو قانونية إجراءات هناك هل: هنا
 شرحه نحاول سوف ما وهذا ، الجزائية القضائية حصانته استعمال في الدبلوماسي

 المبعوث مساءلة لطرق األول في نتعرض حيث التاليين المبحثين خالل من
 في التعسف لمواجهة الممكنة والعملية القانونية لإلجراءات والثاني الدبلوماسي
  .الجزائية القضائية الحصانة استعمال
: الدبلوماسي المبعوث مساءلة طرق - :األول المبحث  

 بتاتًا التعني ، المطلقة الجزائية القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث تمتع أن
 الدولة وانينوق تاتعليم اماحتر عدم أيضًا تعني وال ،أخر قضاء ألي يخضع ال أنه

  .وواجباته تعهداته بذلك ناقضًا الغير حقوق على اعتدائه طريق عن المضيفة
 لتجسيد بوسعهم ما عملوا الدولية الممارسة وآذا والقضاء الفقه أن نجد ولهذا
 من األشخاص حقوق وضمان والشعوب الدول بين تسود أن يجب التي العدالة فكرة
 اةــومقاض محاسبة أجل من فـالمواق ضــبع اتخذوا وأفراد، ومنظمات دول
  عوثــالمب

 __________________ 
.510 ص سابق، مرجع الدولة، أمن على الواقعة جرائمال زآي، محمد فاضل. د)1(  
.1991 سنة الجزائري العقوبات قانون من 3 المادة راجع)2(  

 معينة طرق إلى وءاللج من أنه إذ . التزاماته وتنفيذ احترام على لحمله الدبلوماسي
 هذه توضيح أجل ومن . الدبلوماسيين قبل من تحصل التي لالنتهاآات حد لوضع
 األول في نتناول مطلبين اال المبحث هذا تقسيم ارتأينا دقيقة بصفة ودراستها الكيفية
 عن واجبه احترام على الدبلوماسي المبعوث لحمل أتباعها الواجب الطرق منه

 فيه نتناول الثاني المطلب أما ، دولته في لمبعوثا على دعوى أقامة طريق
 والقضاء الفقه دور مبرزين الدبلوماسي للمبعوث الجزائية الحصانة موضوع
  .الشأن هذا في الدولي والعمل

  :دولته محاآم أمام الدبلوماسي وثالمبع على الدعوى أقامة -:لاألو لمطلبا
Philippe Cahier الفقيه حاول   لمساءلة إليها ءلجول انكنيم التي التعرض 

 الدولة إقليم فوق يرتكبها التي والمخالفات الجرائم عن الدبلوماسي المبعوث
- :وهي المضيفة  

 الحصانة برفع طلب يمدتق بواسطة وذلك الدبلوماسي لطريقا إلى اللجوء -:أوًال
 تطلب التي الخارجية وزارة إلى بالشكوى المتضرر الشخص يتقدم حيث القضائية

 االستجابة عدم حالة وفي  قضائيًا متابعته أجل من حكومته أو البعثة رئيس من
 دبلوماسييها عن الحصانة برفع المعتمدة الدولة من الخارجية وزارة تطلب للطلب
.)1( ذلك في حرة وهي  
 يختلف الذي الحصانة عن التنازل في يتمثل أخر أجراء اتخاذ إلى اللجوء -:ثانيًا

Philippe Cahier رأي حسبب  عن التنازل أن أساس على ، الحصانة رفع عن 
 الدولة رضى بشرط المحاآم إمام المثول الدبلوماسي موافقة بمجرد يتم الحصانة
 صالح لغير أو لصالح المعتمدة الدولة طرف من ةالحصان رفع أما . المعتمدة



 اناتالحص أن باعتبار يوافق لم  أم ذلك على األخير هذا وافق وسواء الدبلوماسي
  .لصالحه وليس دولته لصالح مقررة
 ما وهذا الدبلوماسي المبعوث لمقاضاة المعتمدة الدولة محاآم إلى اللجوء - :ثالثًا
  .1961 لسنة فينا اتفاقية أقرته
.)2(المحلي للقضاء سيالدبلوما مثول تجنب تحكيم محكمة إلى اللجوء - :رابعًا  

 سوى تعتمد لم أنها نالحظ 1961  نةلس فينا اتفاقية تضمنته ما إلى وبالعودة
Philippe Cahier األستاذ هاـعن تكلم التي الوسائل هذه من وسيلتين  مثلـوتت  

  ىـاألول لةـالوسي
 ______________________ 

(1) Philippe Cahier, op.cit., P. 125. 
(2) Philippe Cahier, op.cit., P. 125.           

 الوسيلة وهي ، الدبلوماسي المبعوث لمقاضاة المعتمدة الدولة محاآم إلى اللجوء في
 عن التنازل بإمكانية الثانية الوسيلة وتقضي . الرابعة الفقرة 31 المادة أآدتها التي

.االتفاقية ذات من األولى الفقرة 32 الماد أآدتها والتي القضائية الحصانة  
 مبدأ وآذلك كيمتح محكمة تعيين وسيلة استبعدت نافي اتفاقية أن نجد وهكذا
 الدبلوماسي الطريق إلى اللجوء يمكن االتفاقية حسبب أنه إال ، الحصانة رفع

 المعتمدة الدولة خارجية وزارة طريق عن بالشكوى الدبلوماسية البعثة ألخطار
 محاآم إلى اللجوء أو ، الحصانة عن التنازل طلب إلى اللجوء قبل وذلك لديها
.)1(شكوى تقديم طريق عن الدبلوماسي عوثالمب لمقاضاة المعتمدة الدولة  

 فينا اتفاقية عليها نصت التي القانونية واإلجراءات الطرق يلي فيما اولنسنت و
 إلى اإلشارة مع المعتمدة الدولة قضاء إلى اللجوء في والمتمثلة 1961 لسنة

  .الدولية والممارسة الفقهي الموقف
 محاآم أمام الدبلوماسي المبعوث مةمحاآ من الدولي الفقه موقف -: األول الفرع
. دولته  
 حصانات بأيه يتمتع ال الدبلوماسي المبعوث أن مؤداها فكرة إلى الدولي الفقه أستند

ما الخارج في أقامته وأن المعتمدة الدولة في  اإلقامة أما ، مؤقتة أقامة إال هي 
 الدبلوماسي المبعوث على الدعوى رفع يجوز فأنه ، األصلي بلده في فهي الدائمة
 المضيفة الدولة في أرتكبها التي الجرائم عن ومقاضاته المعتمدة الدولة محاآم أمام
 فهو ، بلده في قضائية حصانة بأيه فيه يتمتع ال الذي الوقت في انه أساس على
 ، ضده الصادرة واألحكام اإلجراءات تمنع  تنفيذية حصانة بأيه يتمتع ال أيضًا نجده

 الوسيلة هذه تطبيق إلى نلجأ عندما أننا إال .الجزائية األحكام يذتنف يمكن وبالضبط
 والتي الرابعة فقرتها في 1961 لسنة نافي اتفاقية من 31 المادة عليها تنص التي
 المعتمدة الدولة في القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث تمتع " أن على تنص
 الصعوبات من الكثير هناك جدن " . المعتمدة الدولة قضاء من تعفيه ال لديها

 الحق صاحب الوقت نفس في وتعيق ، المادة هذه تطبيق تعتري التي والمشاآل
 التي البطيئة اإلجراءات إلى إضافة ، العادي الفرد خاصة باهظة تكاليف يتكبد الذي
 الفقيه حاول ولقد ، المضمونة وغير األآيدة غير النتائج مع الدعوى بها تتميز



Philippe Cahier  لقــتتع صعوبات اــوأوله، الصعوبات هذه من البعض سرد 
  عوثــالمب ةـامـأق لــمح لتحديد ونـالقان يينـبتع

 ______________ 
 مرجع العراقي، القانون في لدبلوماسيا للمبعوث الدبلوماسية الحصاة الفتالوي، حسين سهيل. د: أنظر) 1 (

.519 ص سابق،  
 محل إن يعد نصا المعتمدة الدولة قانون يتضمن أن جدا الممكن من ألنه الدبلوماسي

 ،أي حكومته مقر منزل أو الدبلوماسي فيه قيم الذي األخير المنزل هو إقامته
 حالة في إقامة محل وجود عدم على القانون هذا ينص وقد المعتمدة الدولة عاصمة

المبعوث إقامة  Philippe يقول الظروف هذه مثل وفي .الخارج في الدبلوماسي 
Cahier   إلى إضافة" مستحيال يصبح المعتمدة الدولة محاآم إلى لجوء آل "أن 

 ال قد ألنه الخارج في اقترفت التي ذاتها الجريمة بتكييف متعلقة أخرى صعوبات
 ذلك على يعاقب ال المحلي التشريع أن إما ألنه النزاع في الفصل القاضي يستطيع

 )1(اإلقليمي المعيار على أساسا تعتمد ألنها ذلكب تسمح ال االختصاص قواعد إن أو

 لعدم الدعوة برفض العمومية الدعوى عليها عرضت التي المحكمة تحكم وبالتالي
 على ناءا االختصاص لها عقد أن المحكمة إن افترضنا لو وحتى ,االختصاص

 توقعات لكل مخالفا الحكم يصدر أن الممكن فمن الخاصة الدولي القانون قواعد
 الدول رفض وأمام الصعوبات هذه لكل نتيجة.)2(لديها المعتمدة الدولة انينقو

 لتحديد الدول إليه تعود الذي تعيين والمتضمن 1957 لعام القانون لجنة لمشروع
 1961 لعام فينا أقر, بالدبلوماسيين المتعلقة القضايا في للفصل المختصة المحكمة
 بعبارة أو المختصة المحكمة تحديد أو  نتعيي دون) 31 (المادة من الرابعة الفقرة
 مبدأ مع يتالءم بما الداخلية تشريعاتها تعديل باقتراح األخذ رفضت الدول أن أدق
 في الدبلوماسيين قبل من المرتكبة المخالفات في للفصل المختصة المحكمة تعيين
.)3(لديها المعتمدين الدولة  

 _________________ 
Philippe Cahier يشير حيث)1(  قضائية سلطة تمارسان ال األمريكية المتحدة والواليات انكلترا أن إلى 

الخارج في مواطنيها قبل من المرتكبة المخالفات على عامة  
.113،114 ص أألول، المجلد ،1957 لسنة الدولي القانون لجنة تقرير ذلك في راجع_   

(2)Philippe Cahier, op.cit., P. 273. 

)3  وبالتالي الداخلي القانون إلى تعود عملية هي المختصة المحكمة تعيين أن في الرافضة الدول حجة تتمثل)
Philippe Cahier األجنبي هذا ويؤآد النقطة، هذه حول تشريعاتها تعديل الدول إلزام يمكن ال  هذا في 

األصلية دولته ورود أن الصدد […]  العالقات لتسوية مخصصة االتفاقية أن على التأآيد المؤسف من وأنه
قادمة سنوات لعدة الدول بين الدبلوماسية [….]  المهمة المسألة لهذه بالنسبة بعيدا تذهب أن قادرة ليست

 الدولة مسؤولية ان إلى هنا اإلشارة تجدر ولكن المنازعات الدول تجنب ألن قابلة جديدة حلوال تبحث وأن
 فكما اإلجرامية،  األعمال حول للقانون لمخالفةا األعمال بعض موظفيها ارتكاب أمام مطلقا تنفى ال المعتمدة

 يرتكبون الذين موظفيها على قانونها أو تشريعاتها تطبيق تتضمن الدول عقوبات قوانين أن سابقا قلنا
 على ينص الذي اللبناني العقوبات قانون القوانين هذه ومن ، وظائفهم ممارسة أثناء إقليمها خارج جرائمهم

.21 رقم مادته في ذلك  
 العراقي، القانون في لدبلوماسيا للمبعوث الدبلوماسية الحصانة الفتالوي، حسين سهيل. د: ذلك قي راجع_ 

.521 ص سابق، مرجع  
‐Philippe Cahier, op.cit., P.273. 



 محاآم أمام الدبلوماسي المبعوث محاآمة إزاء الدولية الممارسة - :الثاني الفرع
  .دولته
 محاآمة إلى الدولة تلجأ ما نادرًا أنه وجدنا ، الدولية مارسةالم إلى رجعنا وإذا     

 مبعوثيها عن الحصانة برفع المعتمدة الدولة تقم لم أذا لديها المعتمدين الدبلوماسيين
 دولته موافقة أو شخصيًا حصانته عن بالتنازل نفسه الدبلوماسي المبعوث قيام أو

 دولته سمعة وآذا الدبلوماسي عوثالمب بسمعة مساس أي يشكل ال آان أذا ذلك على
 عودة بعد الدول تقوم فعًال ،هل المضمار هذا في نطرحه الذي التساؤل ولكن.

 التساؤل هذا عن اإلجابة أن ؟ بمحاآمتهم عنهم الحصانة ورفع الخارج من مبعوثيها
 آانت إذا خاصة اإلجراءات هذه اتخاذ إلى تلجأ الدول نجد ما نادرًا ألنه جدًا صعب
 المضيفة الدولة بأمن تمس الدبلوماسي المبعوث قبل من المرتكبة رائمالج

 مع بالتواطؤ األفعال هذه يرتكب ما غالبًا الدبلوماسي المبعوث ألن مثًال آالجوسسة
 ال المضيفة الدولة في اتفاقية من 31 المادة من الرابعة الفقرة تطبيق وبالتالي دولته
 القضايا بعض في اال مجاًال له نجد ما ًانادر، دولته لقضاء الخضوع من تعفيه

 المتهم الدبلوماسي المبعوث وإعادة القضية أدلة بجمع السفير فيها يقوم ، الخطيرة
 'Andre ةقضي ذلك أمثلة ومن محاآمها أمام ليحاآم دولته إلى األول

Toussaint  المتحدة بالواليات واشنطن في هايتي بسفارة األول السكرتير 
The minister consular بقتل أتهم يثح  األمريكية  في السفارة مستشار 

Port au Prince محاآم أمام وحوآم دولته إلى أعادته فتم واشنطن  على بناءًا 
  .وهايتي األمريكية المتحدة الواليات بين أتفاق
 سبعة بمحاآمة األمريكية المتحدة الواليات قامت حيث 1960 عام أيضًا حدث وما

 عملهم أثناء جرائم الرتكابهم لندن في بسفارتها يعملون نواآا بحريين حراس
 سفير الجنائية المحكمة أدانت عندما 1987 سنة فيينا في حدث ما و. )1( بالخارج
 خالل الخطأ طريق عن الفرنسي السفير مقتل ي تسبب الذي يوغسالفيا في النمسا
 أخذت مريكيةاأل المحاآم أن ونجد .الجمهورية رئيس قبل من نظمت صيد نزهة
 القتل دعوى في النظر قررت حيث المجال هذا في اختصاصها توسيع بمبدأ

 عضو إزاء االستوائية غينيا في األمريكية السفارة بأعمال القائم قبل من المرتكبة
  .)2(ذلك في اختصاصها على وأآدت ، السفارة مبنى في البعثة في أخر

________________________ 
Cilfton .E, Wilson, op.cit., P.81.    )1(  

 بالشريعة مقارنة سيةالدبلوما الحصانات و واالمتيازات األمن سلطات المالح، فاوي . د:آذلك أنظر-
.179 ص سابق، رجعماإلسالمية،  

.313 ص سابق، مرجع الجاسور، الواحد عبد ناظم. د: أنظر) 2(  
 أمام نفسها وجدت عندما بروآسل في االستئناف محكمة أيضًا به أخذت ما وهذا
 أذا ، النمسا في عمله خالل آمبياالت وقع الذي الدبلوماسيين بأحد متعلقة مشكلة
 القانون وبحسب بلجيكا في اال الدبلوماسي محاآمة يمكن ال أنه المحكمة أآدت

.)1(البلجيكي  
ةالحصان عن التنازل : الثاني المطلب  

 لديها المعتمدة الدولة قضاء لسلطة عامة آقاعدة الدبلوماسي المبعوث يخضع ال
 أآانت ءسوا الجنائية المسائل في مطلقة قضائية بحصانة يتمتع الصفة بهذه وهو ،



 واالمتيازات الحصانات هذه أن ونجد ، خارجها  أم لوظائفه ممارسته أثناء
 ، البعثة لوظائف الفعال األداء لضمان الوظيفي المفهوم إلى تستند الدبلوماسية

 أتجه ، المعتمدة الدولة قضاء إلى باللجوء المتضرر يجدها التي باتللصعو وتجنبًا
 وليس انيةآإمك القضائية الحصانة عن التنازل مبدأ أقرار إلى واالجتهاد الفقه

.الدول على يفرض آواجب  
 آما الفقهية األوساط بين تساؤالت عدة الحصانة عن التنازل موضوع طرح لقد
 على نقف وحتى ، الموضوع هذا يخص فيما وقفًام لها آان الدولية الممارسة أن

 نتناول فرعين إلى المطلب هذا بتقسيم نقوم سوف ، ودراستها المواقف هذه حقيقة
 الثاني الفرع وفي انةالحص عن التنازل من الدولي الفقه موقف منه األول في

  .الموضوع هذا من الدولي العمل لموقف فيه نتعرض
  :الدبلوماسية الحصانة عن التنازل عملية من الدولي الفقه موقف - :األول الفرع
 تحديد حول أوًال تدور الموضوع هذا في أثيرت التي الفقهية التساؤالت أهم أن
 ؟ البعثة رئيس أول ؟ المعتمدة الدولة هي فهل ، بالتنازل المختصة الجهة هي من
؟ باألمر المعني أو  

 ان يجب التنازل هل ، التنازل هب يصدر الذي الشكل في يتمثل الثاني والسؤال
؟ ضمنيًا يكون أن يمكن أم صريحًا يكون  

 مجرد هو أم المعتمدة الدولة عاتق على يقع واجب التنازل هل الثالث والسؤال
 النزاع في الدبلوماسي المبعوث بحالة متعلقة أخرى تساؤالت إلى إضافة ؟ أمكانية
 الـباإلعم القةـع له نازلـالت ذاـه آان إذا ما ذلكـوآ  عليه ىـمدع أو آمدعي

  الرسـميـة
 

______________________________ 
.446 ص سابق، مرجع القنصلية،و الدبلوماسية العالقات قانون سرحان، العزيز عبد. د) 1(  

-B.I.L.C, 1958,Vol II,P. 117. 
 التي الجزائية القضائية الحصانة ان طالما،الرسمية غير إعماله لتشمل تمتد أمفقط،
مطلقة؟ الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع  
 في عليه مدعى يكون عندما الدبلوماسي المبعوث ان على متفق الدولي الفقه ان    

 ايضا يستطيع ال وآما القضائية حصانته عن التنازل في الحق يملك ال الدعوى
. )1(المعتمدة دولته موافقة على الحصول دون المحلية المحاآم أمام المثول  

philippe cahier الفقيهين الفكرة هذه مؤيدي ومن      االعتماد تم ولقد وفوشي 
 1909 سنة صدر لها حكم في باريس فاستئنا محكمة طرف من الرأي هذا على
 القضائية الحصانة يستعملوا ان ينالدبلوماسي المبعوثين حق من ليس"انه قالت حيث
 على وبناء حكوماتهم نظر لوجهات قاوف االعنها يتنازلوا ان أو بها يتمسكوا ان إي
)2(".منها إذن  

 chancery محكمة رأت حيث االتجاه نفس البريطانية المحاآم أخذت آما   
division  التنازل يمكنه ال السفارة مفوض بأن 1913 سنة الصادر قرارها في 

)3(.)مفوضيتها أو البوليفية الحكومة موافقة( بدون حصانته عن  



 عام في ذلك أقرت قد ايرس بيونس في الفيدرالية محكمةال ان نجد آما   
 سنة الصادر قرارها في بولونيا في العليا المحكمة أقرته الشيء ونفس,1888
 والمحكمة،1957و1956 سنة الصادرة قراراتها في لوآسمبورغ ومحكمة,1925
 نم نفسها القاعدة تطبيق تم ولقد.1956 سنة الصادر قرارها في الشيلي في العليا
 الوالياتفنزويال،هولندا، إلى إضافةالسويسرية، الفدرالية السياسية رةالدائ قبل

 الدبلوماسي المبعوث حكومة من اإلذن حصول من والبد آان إذا )4(.المتحدة
 التنازل هذا يكون ان يشترط فهل الدبلوماسية، الحصانة عن التنازل لحصول
 المحاآم أمام الدبلوماسي بعوثالم مثول يكفي هل أخر وبمعنى ضمنيا؟ أو صريحا
  موافقة على حصل انه للقول المحلية

_____________________ 
(1)Philippe Cahier, op.cit., P.286 

Paul Fauchille, op.cit., PP 96,97.      )2(  
أن على هافانا اتفاقية من 19 رقم المادة نصت- >>  بلق من اال مالحقتهم يمكن ال الدبلوماسيين الموظفين

حصاناتهم عن التنازل في حكومتهم من إذن على فيها يحصلون التي الحالة عدا ما بلدهم محاآم <<. 
 مرجع اإلسالمية، بالشريعة نةمقار الدبلوماسية والحصانات واالمتيازات األمن سلطات المالح، فاوي. د)3(

613 سابق،ص  
296 ,295 ص سابق، الجاسور،مرجع الواحد عبد ناظم. د) 4(  

 عن التنازل يصبح لكي دولته من الصريحة الموافقة من البد أم الضمنية؟ هدولت
 فأن شرعيا التنازل يصبح ان اجل من فأنه،الواقع صالحا؟في القضائية الحصانة
 نصت ما وهذاصريحا، التنازل يكون ان وهو فيذهتن يتم ان يجب آخر شرطا هناك
 الثانية فقرتها في 1961لسنة ماسيةالدبلو للعالقات فيينا اتفاقية من 32 المادة عليه
 ما:أخر تساؤال نطرح بدورنا ونحن ".صريحا يكون ان يجب التنازل:"بأن

؟1961 لسنة فيينا اتفاقية عليها أآدت التي الصراحة بمصطلح المقصود  
Depage األستاذ ان  سنة الصادرة الخاص للقانون االساسية دراسته إثناء 

 الصريحة اإلرادة ان قال حيث,ورائعا دقيقا اتحديد المصطلح هذا حدد قد,1942
 تكون ان ويمكنالبرهان، تقتضي مباشر،وال بشكل عنها التعبير يتم لتيا اإلرادة هي

 طرحته عما بالضبط يجيب ال الشرط هذا ان نجد.)1(احتفالية،شفهية،تحريرية
 حيز ينافي اتفاقية تدخل ان قبل الصدد بهذا والبلجيكية الفرنسية القضائية اإلحكام
.التنفيذ  
 يجب التنازل بأن استند قد الفرنسي للقضاء الثابت الموقف ان نجد فرنسا ففي
 التي القضايا من العديد في به األخذ تم قد المصطلح وهذا،وقانونيا مؤآدا يكون ان

 سنة الصادر قرارها في التمييز محكمة وخصوصا الفرنسية، المحاآم فيها نظرت
1954.  
 قضية في أعلنت حيث بروآسل في الصلح محكمة دتهاعتم الشيء ونفس

Hier chang at consrts  ليس فأنه شرعيا التنازل يكون ان اجل من :"أنه 
.)2 ("مؤآدا يكون بأن وطلبت,صريحا يكون ان بالضرورة  

 قبل من المستخدمة المصطلحات من الناتجة التفسير صعوبات فان الواقع وفي
 على التصديق مع اختفت قد,))وقانوني مؤآد زلتنا:((الفرنسية التمييز محكمة

((الصريح التنازل على نصت التي فيينا اتفاقية renunciation express  في)) 



 قد الدبلوماسية للعالقات 1961 لسنة فيينا اتفاقية تكون وبهذا .منها 32 المادة
 القضائية الحصانة عن التنازل في الحق صاحبة هي المعتمدة الدولة ان أآدت

)3(.الدبلوماسي للمبعوث وليس ورضاها إرادتها محضب  
 __________________________ 

.299ص سابق، مرجع الجاسور، الواحد عبد ناظم. د)1(  
.299ص نفسه، المرجع) 2(  
 والمسائل الجنائية المسائل بين التمييز 1957 سنة مشروعها في الدولي القانون لجنة اقترحت لقد)3(

:أنظر.تفرقة دون المسائل جميع في القضائية الحصانة عن الصريح التنازل مبدأ وأقر المدنية  
-Philippe Cahier, op.cit., P. 270. 

 في القضائية الحصانة عن التنازل هذا ان على ايضا االتفاقية هذه أآدت وآما    
 وبعبارة. األحوال جميع في صريحا يكون ان يجب ة،المعتمد الدولة موافقة حالة
 والمدنية الجنائية ئلالمسا جميع في الضمني وليس الصريح التنازل على تأآد أدق
 الدبلوماسي المبعوث يكون عندما إي والظروف األحوال جميع وفيالسواء، على
.مدعيا أو عليه مدعى  

 حتى بالدولة متعلقا امرأ الحصانة عن التنازل موضوع يصبح المنوال هذا وعلى   
 ثينالمبعو احد يتقدم عندما ألنه هذاالمدعي، هو الدبلوماسي المبعوث انآ ولو

 يخسر ان جدا الممكن فمن مدنية أم آانت جزائيةالغير، ضد بدعوى الدبلوماسيين
 لتدابير يخضع حيثدولته، ولسمعة إليه يسيء قد مما، ضده وتنقلب الدعوى

 يتمتع ال حيث 31 المادة في عليها المنصوص الحاالت في خاصة وإجراءات
.مدنية قضائية بحصانة  

Philippe Cahier يقول وهنا  المبعوث يطلب ان البداية منذ األفضل من 
 قبل من لعقوبات نفسه يعرض ال حتى المسبقة الموافقة دولته من الدبلوماسي

.)1(دولته  
 أو االعتقال ضد حصانته أو الجنائية الدبلوماسي حصانة عن التنازل ان ونجد

 للجرائم بالنسبة عادة يكون فأنه حدث إذا و انادر اال يحدث ال أمراالحتجاز،
.)2 ()الجسيمة غير المرور آحوادث (البسيطة  

 آاملة بصفة الدعوى موضوع في ينظر فأنه صحيحة بطريقة التنازل تم وإذا
 تفصل أو تنظر التي المحاآم جميع إمام بالحصانة الدفع اليجوز انه بمعنى وشاملة

 للمبعوث يحق ال "فأنه أخر وبمعنى .هامستويات مختلف على القضية تلك في
 حالة في 37 المادة بموجب القضائية بالحصانة المتمتع للشخص أو الدبلوماسي

 عارض لبـط ألي بةــبالنس ائيةــالقض انةـبالحص اجــاالحتج دعوى ألي رفع
  بالـطلـب مباشرة يتصـل

 ____________________ 
Philippe Cahier يقول)1( 1957 لسنة الدولي نونالقا لجنة أن   وال قليال، اال المسألة هذه تناقش لم 

 طبقا أنه القول يمكن ذلك ومع المؤتمر، مناقشات خالل من وال المواد، على التعقيب خالل من حل أي يظهر
 ليس الحل هذا أن رغم ذلك من تتأآد أن للمحكمة ليس وأنه حاصلة الدولة موافقة تعبر السابق للممارسة
 التسهيالت آل مع المحلية العدالة إلى اللجوء الدبلوماسي مقدور في يكون أن ينبغي فأنه يراآث منطقيا

Ago أقو "إليه أشار الشيء ونفس الممكنة  فقط ينبغي الدبلوماسية بالحصانة التمتع (والقول اللجنة داخل" 
)المحاآم نفس أمام مدعيا يكون أن باستحالة القول ابدا ينبغي وال العدالة من المالحقة عدم بحق التمتع  

:أنظر-  
-Philippe Cahier, op.cit., P. 272 



.17 ص سابق، مرجع والقنصلية، الدبلوماسية عالقاتال قانون الوفا، أبو احمد. د) 2(  
.)1("الدعوى لسريان المختلفة المراحل خالل ساريا يبقى التنازل اناألصلي،  
:الدبلوماسية الحصانة عن لالتناز بشان الدولي العمل موقف: الثاني الفرع  
 يملك من بخصوص يستقر لم الدول سلوك ان إلى البداية منذ اإلشارة من البد     

 من صادرا يكون ان يجب التنازل آان إذا فيما الدبلوماسية الحصانة على التنازل
 أو الحكومة رئيس أو الدولة رئيس أو المعتمدة الدولة في المرآزية السلطة طرف
 يقوم فيها عضو إي أو الدبلوماسية البعثة رئيس بتنازل يكتفي أم رجيةالخا وزير
   .مقامه
 القانونية القواعد وعلى حالة بكل الخاصة الظروف على يتوقف هنا األمر ان    

 على تعتمد مكتوبة قانونية قواعد وجود عدم حالة وفي دولة آل داخل المطبقة
.)2(اممارسته في الثابت السلوك  
 حول متباينة هنا الدول مواقف ان فنجد الدولية الممارسة إلى رجعنا لو انه اال      
 فبعض ضمنيا أو صريحا يكون ان يجب القضائية الحصانة عن التنازل آان إذا ما

 مسألة هي المعتمدة الدولة من صريح إذن على الحصول مسألة ان اعتبرت الدول
 إثبات إلى اللجوء المحلية للمحاآم حقال وليس ومبعوثيها المعتمدة الدولة بين داخلية
 الدبلوماسي المبعوث مثول مجرد ان اعتبرت وحيث الصريحة الموافقة هذه مثل
 مبعوثيها حصانة على للتنازل دولته قبول تلقائيا يتضمن المحلية المحاآم أمام

.القضائية  
 من الصريحة الموافقة مبدأ إقرار إلى اتجهت الدول بعض ان نجد حين في      
 هذه تكون ان ويشترط المدنية، أم الجنائية المسائل في أآان سواء المعتمدة الدولة

 بصفته البعثة رئيس من أو المعتمدة الدولة من مباشرة بصورة صادرة الموافقة
.لها ممثال  
 أمام الدبلوماسي المبعوث مقاضاة أو محاآمة يمكن فقط الوقت ذلك وفي     

.أخر سبب على ماداالعت دون المحلية المحكمة  
 الحصانة وآذلك المدنية للحصانة بالنسبة موضوعا يكون ان يمكن والتنازل     

 عمالباأل القائم قام,بلجيكا في حصلت حادثة اثر على 1906 سنة ففي.الجنائية
 قتل على أقدم الذي القضائية ابنه حصانة عن بالتنازل الشيلية للسفارة التابعة
 بـمنص يشغل آان الذي ليـالشي الداخلية رـــوزي ابن هو والذي أخته خطيب
  السفارة في رتيرـالسك

____________________________ 
.203سابق،ص رجعمهيف، ابو صادق علي. د)1(  
.170سابق،ص ،مرجع والقنصلية الدبلوماسية عالقاتال ،قانون الوفا ابو احمد. د :ذلك في أنظر)2(  

 الجاني بتوقيف البلجيكية السلطات تقوم ان قبل القضية هذه في انه ونجد .الشيلية
 تقديم تم ذلك اثر وعلى،)1(المعتمدة الدولة حكومة من اإلذن انتظرت

Waddington junior .تبرئته تمت حيث الجنايات محكمة إلى   
 قضية في الشأن هو آما الجنائية المسائل في صريحا تنازال هناك نجد وآذلك

Artizi  النتهاآه المتحدة الواليات في توقيفه تم الذي الرغوايا من الدبلوماسي هذا،
 في معتمدا ليس آونه رغم انه ونجدالمخدرات، تجارة في الفدرالية نينالقوا



 االرغواي حكومة ان االمرور، حالة في هو ال و األمريكية ةالمتحد الواليات
 المحكمة إلى الدعوى احيلت و ضرورة، من ذلك في ما حصانته سحب رتقر
.)2(مريكيةاأل  

 فيما الجنائية الحصانة رفع بصدد نفسه الموقف زامبيا حكومة اتخذت آما     
.المخدرات بتجارة يتعلق  
 من الحصانة بسحب 1969 سنة آوبنهاجن في بلغاريا بعثة رئيس قام آما      
 العاصمة في المصارف احد ضد مسلح هجوم في اشترك الذي بعثته أعضاء احد

.الدانمرآية  
 الطاقم أعضاء احد فلوريدا في األمريكية السلطات اعتقلت 1989 سنة وفي     

 جريمتي بارتكاب اعترافه بعد واشنطن في بلجيكا سفارة في والفني اإلداري
 على البلجيكية الحكومة فوافقتالحصانة، رفع الخارجية وزارة طلبت وقدقتل،

.للدعوى بةبالنس والثاني التحقيق، بإجراءات متعلق ،األولالطلبين  
 آانت إذا اال مبعوثيها ألحد بالنسبة الحصانة عن تتخلى ال الموفدة الدولة ان والشك
.)3(القضاء يؤآده االتجاه هذا ان ونجد ذلك، تبرر جدية أسبابا لديها  

__________________________ 
Philippe Cahier ,op.cit., P.269.                             

)1(  
.294سابق،ص الجاسور،مرجع الواحد عبد ناظم. د)2       (  

 بموجب بلندن األجنبية السفارات بإحدى دبلوماسي موظف أدين  Rex U.Kent قضية في)3        (
 عن بالتنازل البعثة رئيس ،وقام عليه القبض وتم وظيفته من    وطرد الرسمية األسرار قانون

 سفيره تنازل بأن دفع الدبلوماسي الموظف ان حكومته،اال من تعليمات بموجب الجنائية حصانته
 فيفري 4 في حكمها في قضت بانجلترا االستئناف محكمة الحصانة،ولكن من يجردانه ال وحكومته

 السيادة صاحبة للدولة لكم الحصانة ان المستقرة المبادئ من إن"،وقالت الدفع هذا برفض 1941
".سفيرها خالل من التنازل سلطة الدولة لهذه ،وأن الدبلوماسي المبعوث أوفدت التي  

.336،339سابق،ص خلف،مرجع بياع الآم. د :آذلك انظر-    
 

:الخالصة  
 الطريق صراحة يبقى الحصانة عن التنازل ان نستخلص تقدم ما على وتأسيسا     

 الصعوبة من فأنه وأحيانا الطبيعي القضائي االختصاص ميقي ألنه،قانونا المرضي
 أن الدول العتقادالجنائية، القضايا في خصوصا تنازلال هذا على الحصول بمكان
.بسيادتها مساسا الوقت نفس في ويشكل سمعتها إلى يسيء مبعوثيها محاآمة  

 في يةالقضائ الحصانة عن التنازل بشأن جدية الدول بعض مواقف أن ونالحظ     
 ما غالبا األمريكية الخارجية وزارة أن مثال فنجد الخطرة الجنائية المخالفات حاالت
 سنة إلى تعود حالة في نفسه الموقف اتخذت بلجيكا أن ونجد, الحصانة برفع تطالب
 الممثل استدعاء طلبت البريطانية الخارجية وزارة أن مثال نجد حين في،1986

.الحصانة رفع البعثة ئيسر رفض حين السوري الدبلوماسي  
 االستبعاد بطلب مصحوبا يكون أن يمكن الحصانة رفع أن أيضا نالحظ وآما     
 طبعا وهذا،األصلية دولته في الدبلوماسي يحاآم حتى المعتمدة الدولة طرف من

 بدون الدبلوماسيون الءهؤ يبقى األحيان غالب في ألنه خرىأ مشاآل يطرح سوف
 لميثاق وانتهاآا خرقا يشكل وآما ،واإلنصاف العدالة بمبدأ مساس فيه وهذا محاآمة



 الكثير ضياع إلى أدى ما وهذامعتمدة، دولة آل باحترامه تتعهد يالت اإلنسان حقوق
.ودولته الدبلوماسي لحماية آفدية تدفع التي الحقوق من  

 عأنوا آل لمواجهة ردع وسيلة يشكالن عنها بالتنازل الحصانة رفع أن نعتقد ونحن
 لبعض الصياغة إعادة حين إلى الدبلوماسي المبعوث يرتكبها التي المخالفات
 في حصلت التي للمتغيرات تستجيب تعد لم التي 1961 لسنة فيينا اتفاقية نصوص
.الدولية والعالقات الدولي المجتمع  

 
 
 

 في التعسف لمواجهة الممكنة والعملية القانونية اإلجراءات: الثاني المبحث
  الجزائية القضائية الحصانة استعمال

 المبعوث لمساءلة إتباعها الممكن الطرق إلى السابق المبحث في التطرق بعد     
 أمام مقاضاته في والمتمثلة أشكالها بكل طرفه من المرتكبة الجرائم عن الدبلوماسي

 وحاولنا الموفدة الدولة طرف من القضائية الحصانة عن التنازل وآذا دولته محاآم
 هذه تجاه الدولية الممارسة مع القضائية واالجتهادات الفقهية اآلراء إبراز هفي

. ذلك من 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية موقف مبرزين الظاهرة
 من المتكررة االنتهاآات من للحد بالكافية ليست اإلجراءات تلك ان إلى وانتهينا
.حقوقهم على لمتضررينا وحصول الدبلوماسيين طرف من الصادرة  

  أخرى قانونية إجراءات من هناك هل أخرى مرة التساؤل إلى  أدى ما وهذا      
 هذه ان علما إجرامهم؟ عن الدبلوماسيين المبعوثين لردع االتفاقية عليها نصت

 وصلت واسعة بعاداأ واتخذتالقدم، منذ الدبلوماسيين لدى درهابوا ظهرت الظاهرة
 عبر وسمعنا اال يوم يمر ال  المضيفة،إذ للدولة القومي األمنب اسالمس درجة إلى

 إلى أدى مما بالتجسس الدبلوماسيين المبعوثين قيام عن المختلفة اإلعالم وسائل
.الدول بعض بين العالقات توتر  

 لإلجراءات منه األول المطلب في نتعرض ان المبحث هذا خالل من نحاول       
 فيه نتناول فسوف الثاني المطلب أما ،1961 لسنة ييناف تفاقيةا عليها نصت التي
.الباحثين بعض وقبل قبلنا من والمقترحة الممكنة العملية اإلجراءات بعض  
:1961 العام فيينا اتفاقية ضوء على الممكنة القانونية اإلجراءات: األول المطلب  

 صريحةال النصوص بعض تتضمن 1961 لسنة فيينا اتفاقية ان الواقع في      
 تحت مهماتهم بتجاوز الدبلوماسية الهيئات أعضاء بها يقوم التي للحاالت بالنسبة
 أو التجسس جريمة ارتكابهم حالة مثلالدبلوماسية، والحصانات المتيازاتا غطاء
 أوالمخدرات، وتجارة آالقتل، األخرى البسيطة الجرائم ضبع بارتكاب قيامهم عند

.الخ... األموال تبديد جريمة  
 ان اإلعالن في تكمن فيينا اتفاقية لنصوص وفقا التجاوزات هذه عالج ان   

(فيه مرغوب غير شخص الدبلوماسي persona non Grata  صفة ضمن أو) 
 وماسيةالدبل العالقات قطع بواسطة أو .)1(البعثة في أخر عضو لكل" مقبول غير"

  تشكل التي



_______________________________ 
.1961 لسنة فيينا اتفاقية من 9 المادة راجع)1(  

 الدولي القانون قواعد": فأن الدولية العدل محكمة رأي حسببوتمييزية، صالحية
 أعضاء به يقوم الذي السيئ االستعمال في يتبصر الذي بنفسه آاف نطاقا تشكل
 لديها دةالمعتم الدولة تملكها التي الوسائل وتحديد) واالمتيازات الحصانات (البعثة
 تلجا قد وآما.)1("فعالة تبدو بطبيعتها الوسائل هذه وان التجاوزات، هذه مثل لوقف
 عن التنازل طلب أو الدبلوماسية البعثة أعضاء عدد تخفيض إلى الدول ايضا

.الحصانة  
)2(:فيه مرغوب غير شخص البعثة عضو عن اإلعالن حق: األول الفرع  

 حول الشخصية المالحظات بعض لديها بأن لديها المعتمدة الدولة ترى عندما    
 غير شخص بأنه تعلن ان بإمكانها فانالدبلوماسية، البعثة أعضاء من عضو أي

 مقبول غير شخص أو) اإلداري الطاقم أعضاء احد قصد إذا عدا فيما.(فيه مرغوب
 عليها نصت العرفية القاعدة هذه) البعثة طاقم أعضاء من عضو بكل يقصد عندما(

.األولى فقرتها في فيينا قيةاتفا من)09 (المادة  
 المبعوث ان إلعالن دفعتها التي األسباب بذآر ملزمة ليست المضيفة والدولة     

 إثارتها يمكن والتي تكرارا األآثر المبررات ان اال,فيه مرغوب غير الدبلوماسي
 والعسكري السياسي التجسس حاالت شك بدون هي الدبلوماسية العالقات محيط في

.األمثلة بعض وهذه يواالقتصاد  
 أعضاء من شخص 130 لحوالي فيه مرغوب بإعالن 1963 سنة الكونغو قيام    

.ليبرفيل في السوفيتية السفارة  
 السوفيتية السفارة موظفي من شخص 105 باستبعاد 1971 سنة بريطانيا قيام    
.)3(بلندن  
 عام سوفيتي مبعوث 100 قرابة األمريكية المتحدة الواليات طرد

.)5(2001 عام سوفيتيا مبعوثا 50ونحو،)4(1986  
_________________________ 

.412سابق،ص الجاسور،مرجع الواحد عبد ناظم. د)1(  
Presona non Grata (قيه مرغوب غير شخص عبارة إن)2(  شخص(ومعناها التينية عبارة) 

 التينية عبارة ايضا يوه)   Presona Grata (مقبول شخص لعبارة بالنسبة وآذلك)بقدومه اليرغب
.به يرحب شخص وتعني األصل  

.412سابق،ص الجاسور،مرجع اهللا عبد ناظم. د)3(  
The New York Time, January, 15,1986,p.1.)4( 

(5)International Herard Tribune ,March, 24-25,2001,PP.1-4. 
 استعمال في التعسف إثبات الحاالت بعض في المضيفة الدولة على يتعذر وقد   

 فرادأ آان إذا ما لتحديد آبرى صعوبة تجد إذ ،حالة آل في الدبلوماسية الحصانة
 عليه نصت ما وفق أم تعسفية بطريقة ووظائفهم مهامهم يؤدون الدبلوماسية البعثة
 المادة نص في نجده األشكال هذا فحل ولذا،1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 3 (المادة

 للدولة يجوز "انه على نصت التي 1961 لسنة ينافي اتفاقية من) 1(فقرة 9
 للدولة تعلن ان قرارها، أسباب بيان ودون األوقات جميع وفي لديها المعتمدة



 فيه مرغوب غير شخص فيها دبلوماسي موظف أي أو  البعثة رئيس ان المعتمدة
  .مقبول غير فيها آخر موظف أي ان أو

 الشخص باستدعاء أما االقتضاء، بحسب, دةالمعتم الدولة متقو الحالة هذه وفي     
 أو فيه مرغوب غير ما شخص إعالن ويجوز,البعثة في خدمته بإنهاء أو المعني
)1(."لديها المعتمدة الدولة إقليم إلى وصوله مقبول غير  

 غير شخصا مبعوثها ان أعلن التي المعتمدة الدولة تقوم ال ان يحدث وقد هذا      
 المضيفة الدولة إليها استندت التي باألسباب اقتناعها لعدم باستدعائه فيه مرغوب

المضيفة؟ الدولة قرار على تأثير الرفض لهذا فهل  
 الدبلوماسي مبعوثها استدعاء المعتمدة الدولة رفض ان نرى القضية هذه في    
 ما يوجد وال له قانوني سند أي يجد الفيه، مرغوب غير شخصا انه أعلن لذيا

 على بتاتا يؤثر ال جانب من فهوجانبين، من وذلك الدولي قانونال دقواع في يبرره
 األولى الفقرة فأن،آخر جانب ومن .)2(القرار هذا مثل اتخاذ في المضيفة الدولة حق
 إعالن المضيفة الدولة حق على نصت 1961لسنة فيينا اتفاقية من 9المادة من

.)3(ذلك على يالتتعل أو توضيحات أي تقديم دون فيه مرغوب غير ما شخص  
اإلجراء هذا تقييم  

أوال: يعتبر هذا اإلجراء رغم قساوته انه الحل األمثل والمناسب الذي يمكن ان تلجأ 
 المبعوثون يرتكبها التي والمخالفات التعسفات لمنع المضيفة الدولة إليه

 آل من التخلص تريد مضيفة دولة آل تتخذه سالحا يشكل فهو إذن ،الدبلوماسيون
  دبلوماسي ثمبعو

_________________________ 
.1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 1 (فقرة) 9 (المادة راجع)1 (  
.163سابق،ص مرجع: لحرش الرحمن عبد. د)2 (  
.1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 2(فقرة)9(المادة راجع-  
.163سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد. د)3(  
 ليس انه وجدنا جليا تأملنا إذا فأننا ذلك رغم ولكن.)1(إقليمها على بقائه في ترغب ال

 المبعوثون بها يقوم التي الشرعية غير التصرفات من للحد رادعا أو فعاال
 للممثلين الهائل العدد من بالرغم انه حيثالمضيفة، الدولة إقليم على ماسيونالدبلو

 يوقف لم لكذ ان اال,فيهم مرغوب غير أشخاصا اعتبارهم تم الذين الدبلوماسيين
 العالقات تأزم إلى أدى بل التجسس، ظاهرة بينها ومن دبلوماسيال اإلجرام ظاهرة
 الدولة في فيه مرغوب الغير الشخص ان نجد ما فكثيرا ذلك إلى إضافة الدول، بين
 اثر على مثال نجد السياق هذا وفي .أخرى دولة لدى آسفير دولته تعينه ان يمكن
 أفراد استهدفت التي الثمانينات بداية في بريطانيا في االغتياالت ظاهرة انتشار

  النظام من بمساندة دبلوماسيون مبعوثون وراءها آان والتي الليبية المعارضة
 البعثة من أفراد أربعة بطرد ذلك على البريطانية الحكومة ردت وحيث الليبي

 اال جراء،اإل هذا رغم انه ونجد.)2(1980 سنة ماي 12 بتاريخ وذلك الدبلوماسية
 بتصريحات يدلي ظل الذي الليبية البعثة رئيس عزيمة من يضعف لم ذلك ان

 النهاية وفي الليبية المعارضة أفراد استهدفت التي االغتياالت لعمليات مؤيدة رسمية



 في بطرده قامت ثم فيه مرغوب غير شخصا إعالنه البريطانية الحكومة قررت
. )3(1980 جوان 13  
 تتوقف لم فإنها،لندن في المعتمدة الليبية البعثة ضد المتخذة ءاتاإلجرا آل ومع   
 ليبيين متظاهرين على النار إطالق عملية أخرها أخرى، إرهابية عمليات تنفيذ عن
 قتل ذلك عن ترتب حيث ،1984 سنة افريل 17بتاريخ سلمية مظاهرة في آانوا

.)4(لغةبا بجروح ليبيا معارضا عشر إحدى إصابة و بريطانيا شرطية  
 إلى اإلجراء هذا فعالية بعدم اقتناعها بعد البريطانية الحكومة لجأت السبب ولهذا
  .)5(1984 افريل22 في ليبيا مع ةالدبلوماسي عالقتها قطع

__________________________ 
.164 ص السابق، لحرش،المرجع الرحمن عبد)1 (  

(2)B .Sen, op.cit.,P.92. 
(3)Ibid.,P.92. 

(4)B.Sen, op.cit.,P.92. 
 ،وفي ليبيا مع الدبلوماسية عالقاتها ،أعادة 1999 جويلية شهر في البريطانية الحكومة قررت فقد للعلم)5(

 أسرة ،وتعويض السفارة حادث بشأن التحقيق في بريطانيا مع بالتعاون الليبية الحكومة تعهدت المقابل
.الحادث ضد ضحية آانت التي البريطانية الشرطية  

وآذلك165سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد.د ذلك في رأنظ-  
The independent ,London,8 July,1990. 

 ثانيا :ال توجد هناك عقوبات في التشريعات الداخلية للدول توقعها على المبعوث 
.)1(فيه مرغوب غير شخص انه أعلن الذي الدبلوماسي  

 المقررة الحصانات جاوزت على الدبلوماسي المبعوث يشجع ما بالعكس وهذا      
.حرية وبكل وجه أحسن على مهامه ألداء 1961 لسنة فيينا اتفاقية وفق به  

ثالثا: ان من بين المشاآل التي يثيرها تطبيق هذا اإلجراء تتمثل في صعوبة تحديد 
 الدبلوماسية للحصانات استعماله في تعسف الذي الدبلوماسية البعثة في العضو
 ان لها اليمكن المضيفة الدولة الن التجسس ممارسة أو مثال المخدرات آترويج
 تعلن لم 1984 عام الليبية السفارة قضية في فمثال التحقيق، بإجراءات تقوم

 مرغوب غير شخصا الدبلوماسية البعثة أفراد من فرد يأ ان البريطانية الحكومة
 على لنارا إطالق في تسببوا الذين األشخاص هم من بالضبط تتأآد لم ألنها فيه

 الدبلوماسية العالقات قطع وهو آخر إجراء إلى اللجوء قررت لذلك المتظاهرين،
.)2(الليبية الحكومة من مساعدة أي البريطانية الحكومة تتلق لم عندما ليبيا مع  
 قال الذي لحرش الرحمن عبد الدآتور إليه ذهب الذي الرأي نؤيد بدورنا ونحن  

 غير شخص بإعالنه الدبلوماسية البعثة أفراد حدا معاقبة ان"الموضوع هذا بصدد
 قرار بموجب الدبلوماسية البعثة أفراد جميع طرد من أفضله،وطرد فيه مرغوب

 بدون يمس وهذا والمعتمدة المضيفة الدولتين بين الدبلوماسية العالقات قطع
 العالقات على اإلبقاء في تكمن التي والموفدة المضيفة الدولتين بمصلحةشك،
.)3(بينها بلوماسيةالد  

رابعا:يترتب على مغادرة المبعوث الدبلوماسي الذي أعلن انه شخص غير مرغوب 
 في ارتكبها التي الجرائم عن والعقاب المحاآمة من اإلفالت المضيفة الدولة إقليم
 الخطأ نفس يرتكب الذي الدبلوماسي غير لألجنبي خالفا وهذا المضيفة الدولة



 يزيد ما وهو. )4(الداخلي للتشريع وفقا ذلك على شديدا قاباع يعاقب ما عادة والذي
.الشرعية غير الممارسات لدحض مناسب غير اإلجراء هذا ان لنا التأآيد  

 يؤدي وآما األفراد بين واإلنصاف المساواة بمبدأ يمس اإلجراء هذا فان ثم منو  
 بلوماسيينالد تعسف ضحية آانوا الذين المتضررين حق في إجحاف إلى ايضا ذلك

 والذين
________________________________ 
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 الشخص متابعة ان  االشارة سبق إذ.)1(حقوقهم على الحصول يستطيعون ال

 الباهظة للتكاليف نتيجة مستعصيا أمرا  دعُي دولته قضاء امأم الدبلوماسي المضرور
 المختصة المحكمة تحديد بعدم يفاجأ ما آثيرا ذلك إلى ضف يتكبدها سوف التي
.الدعوى في للنظر  

 في االستمرار إلى الدبلوماسي تشجيع إلى تؤدي سوف األسباب هذه وآل    
 ان تماما يدرك بأنه علما شرعية غير ألغراض حصانته استعمال في التعسف
 اإلقليمي للقضاء خضوعه عدم مع الطرد هو لها يتعرض سوف عقوبة أقصى
.)2(المضيفة للدولة  

خامسا: ان عدم فعالية هذا اإلجراء ايضا يظهر لنا انه عندما تلجأ الدولة المضيفة 
 إلى تسارع المعتمدة الدولة فانفيه، مرغوب غير معينا دبلوماسيا ان إعالن إلى
ذاتخا  
 قد الذي الكسالى سالح دعُي والذي بالمثل المعاملة مبدأ إلى استنادا اإلجراء نفس
 الذي التصرف فأن  ثم منو ممثليها طرد عملية لمواجهة الدول بعض إليه تلجا
.مجدي غير يصبح المضيفة الدولة به قامت  

(سوفيتيا دبلوماسيًا مبعوثًا 19 البوليفية الحكومة طردت ،1972 عم ففي     3 (.  
 األخيرة السنوات في السوفيت المبعوثين من آبيرًا عددا أيضًا فرنسا طردت آما    

 عملية في تورطهم نتيجة سوفيت دبلوماسيين 4 طردت حيث 1986 سنة خاصة
(التجسس 4 (.  

 لمبعوثيها المكثفة الطرد عمليات على ردًا السوفيتي اإلتحاد أن ونجد     
.  )5(بالمثل المعاملة لمبدأ تطبيقًا ةلمماث بعملية امق الدبلوماسيين  

 في المتمثل األجراء هذا اتخاذ إلى تترد ما آثيرًا المضيفة الدولة أن نجد لهذاو     
 به تقوم سوف الذي السلبي الفعل لرد تجنبًا ، فيه مرغوب غير شخصًا أن اإلعالن

_____________________________ 
 ،مرجع العراقي القانون في لدبلوماسيا للمبعوث الدبلوماسية ةالفتالوي،الحصان حسين سهيل. د)1 (

.519 سابق،ص  
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(3)B. Sen ,A diplomat s hand book of international low and 
practice,3rded the Netherland ,1988,pp.225,230 

(4)Ibid.,PP.225,230 
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 بالرغم البريطانية الحكومة أن فنجد ، الدبلوماسيين مبعوثيها اتجاه المعتمدة الدولة
 ، الدبلوماسية البعثات أفراد بعض إعالن عملية تكثيف على إصرارها نــم

 قامت 1991 سنة مثًال فنجدها الحذر توخت أنها اال فيهم مرغوب غير أشخاص
.)1(دبلوماسي تعسف حالة 40 نبي من دبلوماسيين 7 بطرد  
 دبلوماسي تعسف حالة 33 بين من دبلوماسيين 8 طرد تم 1992 عام وفي     

)2(.  
 المختلفة التعسف حاالت لمواجهة المضيفة الدولة لجوء ان القول وخالصة     

 رغم له جدوى ال فيه مرغوب غير الشخص أن إعالن إلى الدبلوماسيين للمبعوثين
 الذي بالمثل المعاملة مبدأ تحويل إلى أدى قد األجراء هذا التطبيق أن بل ، شرعيته
 وهو الدول بين راسخ انتقامي ثأري سلوك إلى ، ضبابي بشكل فيينا اتفاقية نظمته
 الذي المختلفة الدول سلوك في ذلك ويبرز المفاهيم في الخلط إلى يؤدي الذي األمر
 أهم معالجة على لبًاس أثر ما وهذا ، فةالمختل التطبيقية القضايا اللـــخ من لمسناه

  .الدبلوماسي للمبعوث الجنائية بالمسؤولية متعلــــق موضـــــوع
: الدبلوماسية البعثة حجم تخفيض - :الثاني الفرع  
 هؤالء عدد تزايد ، الدبلوماسية البعثات حجم تزايد شأن من آان لقد      

 الدول لقوانين العريم الجيش ذاه مخالفات تزايد إلى أدى مما الدبلوماسيين
 القيود من العديد فرض إلى الدول تلجأ أن الطبيعي من وبات ، إليها المبعوثين

.)3( القومي أمنها على حفاظًا الدبلوماسيين هؤالء حصانات على  
 التي والجرائم المخالفات أن القول إلى الدولي القانون فقهاء بعض ذهب ولقد   

 فقه في الموجودة الثغرات بعض نتيجة آثرت دبلوماسيونال المبعوثون يرتكبها
 المبعوثون يرتكبها التي والجرائم المخالفات ربط الذي العام الدولي القانون

 ان العامة القاعدة آانت وإذا  .)4(الدبلوماسية البعثة حجم بازدياد الدبلوماسيون
 أنه اال الخارج في يةالدبلوماس أعضاء وتحديد بتعيين تقوم التي هي الموفدة الدولة
  هناك

___________________________ 
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-B.Y.I.L,Vol.62,1992,P.687. 
(2) B.Y.I.L,Vol.61,1993,P.627. 
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:ايضا أنظر-  

Cecil Hurst,op.cit.,P.13. 
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 وصـوالنص ودـالقي قـوف وهذا يفةــالمض للدولة حتـمن يـالت الصالحيات بعض
  :هي القيود وهذه 1961 لسنة فيينا اتفاقية أوردتها يـالت
 البحريين أو العسكريين الملحقين حالة في تقضي أن لديها المعتمدة للدولة يجوز/1
.)1(مقدمًا أسمائهمب موافاتها الجويين أو  
 يجوز وال المعتمدة الدولة جنسية الدبلوماسيون الموظفون يحمل ان مبدئيا يجب/2

 برضاها اال لديها المعتمدة الدولة جنسية يحملون ممن دبلوماسيين موظفين تعيين
.)2( وقت أي في الرضى هذا سحب لها ويجوز  



  - :ييأت ما عليها يتفق وزارة أي أو لديها المعتمدة الدولة الخارجية وزارة إعالن/3
  .البعثة في خدمتهم أو النهائية ومغادرتهم ووصولهم البعثة أفراد تعيين-أ
 نقص أي وحصول . النهائية ومغادرته البعثات أفراد أحد من فرد أي وصول-ب
  .)3(االقتضاء حسبب األسرة تلك أفراد عدد في زيادة أو

 موضوع الدبلوماسية البعثة أفراد ددع تخفيض أو تحديد موضوع آان لقد      
 بشأن أتفاق أي غياب حالة في أنه قالت ،التي الدولي القانون لجنة قبل من مناقشة
 حجم على تعارض أو ترفض ان المضيفة للدولة يحق فأنه الدبلوماسية البعثة حجم
 روفظ االعتبار بعين آخذه معقوًال الدولة هذه تراه ما حدود في الدبلوماسية البعثة

 ال الدولي القانون لجنة حسبب األجراء هذا ومثل . )4(المعتمدة الدولة وحاجات
 ونجد  .)5( البعثة وحاجات ظروف راعت أنها طالما الموفدة الدولة بمصالح يمس
 أنه على تنص حيث 11 مادتها في 1961 لسنة فيينا اتفاقية تبنته قد المبدأ هذا أن
 ، البعثة أفراد عدد بشأن صريح أتفاق وجود عدم دعن لديها المعتمدة للدولة يجوز" 

 مراعاة مع وعاديًا معقوًال تراه  ما حدود في البعثة أفراد بعدد االحتفاظ اقتضاء
.)6( "المعنية البعثة وحاجات لديها المعتمدة الدولة في السائدة واألحوال الظروف  

______________ 
.1961 لسنة الدبلوماسية قاتللعال فيينا اتفاقية من) 7 (المادة راجع)1 (  
.1961لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من)8(المادة راجع)2(  

.الدبلوماسية للعالقات1961 لسنة فيينا اتفاقية من)10(المادة راجع)3       (  
 فيينا قيةاتفا من) 11(المادة يعادل والذي 10المادة مشروع على الدولي القانون لجنة تعليق راجع)4       (
   :في 1961 لسنة

-I.L.C .Yearbook ,Vol.7,1957,P.92 
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.194نفسه،ص المرجع)6      (  
.الدبلوماسية للعالقات1961لسنة فيينا اتفاقية من)11(المادة راجع -        
 قبول تمييز وبدون دالحدو ضمن ، ترفض أن أيضًا المضيفة للدولة يجوز وآما    
 النص هذا على الدول بعض تحفظت ولقد   .معينة فئة من الموظفين من أي

 أن وفضلت الشرقية أوربا دول وبعض روسيا بينها ومن الثانية الفقرة وبالضبط
   .)1(المعنية الدول بين االتفاق طريق عن المسألة هذه حل تترك

 على نصت االتفاقية أن هو المجال هذا في نبديها أن لنا يمكن التي والمالحظة     
 للدولة المطلقة الحرية وأعطت العرفية للقواعد تمامًا مخالف جديد موضوع
 وهذا األخيرة هذه حاجات مراعاة مع البعثة حجم تخفيض أو تحديد في المضيفة

      .للبعثة الضرورية للمتطلبات دراستها عند المضيفة الدولة فيه تتمادى قد أمر
 األجراء هذا اعتمدت دول عدة هناك أن وجدنا الدولية الممارسة إلى رجعنا إذاو    

يريالنيج الالجئ قضيتي في مثًال البريطانية فالحكومة ،    (2)DIKKO  وحادث
 استعمال في مضى وقت أي من مستعدة أنها أعلنت 1984 عام الليبية السفارة
 1961 سنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من) 11 (المادة نص في الوارد حقها

 هذه أن اعتقاد لديها وجد أذا دبلوماسية بعثة أي حجم وتخفيض تقييد في والمتمثل
( الدبلوماسية الحصانات استعمال في تعسفت قد البعثة 3 (.  

 مكثف بشكل األجراء هذا استعمال إلى تلجأ الدول أن نجد العملي المجال وفي     
 الداخلية الشؤون في التدخل أو آالجوسسة الجرائم بعض الدبلوماسيين ارتكاب عند



(إرهابية ألعمال ارتكابهم أو 4  لها عالقة ال التعسفية األعمال هذه مثل ألن.  )
  .الرسمية بوظائفهم

 المعتمدة الدبلوماسي البعثات لحجم تقليصها عملية في بعيدًا الدول تذهب وقد     
 بمهامها الدبلوماسية البعثة لقيام الالزم روريوالض األدنى الحد بذلك متجاهلة لديها
 عندما ذلك ويكون 1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 2ف ( 11المادة عليه نصت والتي
 أفراد جميع بطرد تقوم حيث الموفدة الدولة مع الدبلوماسية عالقاتها قطع تقرر

( ليبياو بريطانيا بين 1984 عام الليبية السفارة قضية في حدث في آما البعثة 5 (.  
_____________________ 

.1961سنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من 11المادة من 2 الفقرة راجع)1(  
)2  في النيجيرية الدبلوماسية البعثة أعضاء بعض طرف من اختطافه تم بريطانيا في نيجيري الجئ هو)

.لندن  
)3 .195 سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد. د)  

)4 .1961 فسه،صن المرجع-)  
(5)The Times ,London ,April 23 ,1984,P.1. 

 سنة بباريس العراقية السفارة حادث أثر على الفرنسية الحكومة ان نجد وهكذا
 هذه حجم تخفيض أي الدبلوماسية البعثات قوائم مراجعة ضرورة أآدت 1978
 لها الممنوحة الحصانات بين توازن وجود من التأآد أجل من )1(البعثات

.)2( الدبلوماسية الوظيفية وضرورات  
-:األجراء هذا تقييم  

أوًال :- أذا آان هذا األجراء المتمثل في تخفيض حجم البعثات قد يؤدي إلى تحقيق 
 تراقب أن في المضيفة للدولة الحق يعطي ألنه الواقع في الملموسة النتائج بعض
 تجاوزات مشكل مأمن نوعًا الحد  ثم منو لديها القائمة الدبلوماسية البعثات

 يتمثل أخر أشكاًال يطرح قد األمر هذا أن اال. )3( الخطيرة الدبلوماسيين المبعوثين
 في تتعسف يجعلها مما الرقابة هذه في المضيفة الدولة تمادي في أشرنا لنا سبق آما

 هذه من تجاوز أي هناك يحدث أن قبل حتى هلمعتست لربما و حقها استعمال
  .)4(البعثات

ثانيا: ينتج عن اللجوء إلى اتخاذ تطبيقه بطريقة تمييزية بين الدول ويعود ذلك أن 
 خاللها من التي اييروالمع الضوابط تحدد لم عامة آانت 11 المادة من الثانية الفقرة
.)5( الدبلوماسية البعثة حجم بتخفيض المضيفة الدولة تقوم  

ثالثًا : تعتري تطبيق هذا األجراء من قبل الدول ، بعض العقبات وهي تطبيق مبدأ 
 تخفيض على دولة تقدم ما بمجرد أنه إذ ، فعًال يحصل الذي وهو بالمثل المعاملة
 حجم خفض   إلى بعثتها ضد األجراء تلجأ ، أقليهما على الدبلوماسية البعثة حجم
 ضبع أآدته ما اوهذ ، بالمثل المعاملة لمبدأ تطبيقًا األولى للدولة الدبلوماسية البعثة
 أن  يجب أنه على ، الدولي القانون نةلج على تعليقها أثناء المتحدة آالواليات الدول
.)6(بالمثل  المعاملة مبدأ إلى البعثة حجم وتقييد تخفيض عملية تخضع  

__________________________ 
 (1)Charles Rousseau, Chronique des faits 

internationaux,R.G.D.I.P.,1979,P.522. 
Ibid.,P.522.)2( 
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.197،ص نفسه المرجع)4(  

.1961لعام فيينا اتفاقية من 2ف)11 (المادة راجع)5(  
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  - :الخالصة
 يعود ال الدبلوماسية األوساط بين األجرام تفشي ظاهرة أن نعتقد األخير وفي     

 أن بل ، منها للحد تقليصها من البد  ثم منو الدبلوماسية البعثات حجم زديادا إلى
 جانب فإلى ، معايير لعدة اختيارهم عملية تضافرت أخرى أسباب عدة هناك

 ، حسن خلق ذو نزيها يكون أن جبي الدبلوماسي المبعوث فأن األآاديمي المستوى
 اعتمدت وإذا . )1(نفسه من اثقًاوو ودودًا بسهولة ينفعل ال هادئة متزنة شخصية ذو

 في سمعتها تشرف دبلوماسية بعثة تكوين في تنجح فقد المعايير هذه على الدول
 يعود ما بقدر حجمها إلى بتاتًا يعود ال فشلها أو البعثة نجاح فأن  ثم منو . الخارج

 نل االقتراح هذا أن نرى فأننا وبالتالي  .البعثة هذه تحتويها التي العناصر إلى
 وال الدبلوماسيين من تصدر التي والتجاوزات األجرام ظاهرة تقليص إلى يؤدي
 أسرة أفراد طرف من تحدث التعسفات هذه أن الغالب في انه علمنا أذا سيما

  .الدبلوماسي المبعوث
  :والمضيفة الموفدة الدولتين بين الدبلوماسية العالقات قطع -:الثالث الفرع
 مرغوب غير شخصًا أن إعالن في المتمثلة اإلجراءات نأ آيف رأينا ان سبق     
 حد وضعل المضيفة الدولة إليها تلجأ قد التي الدبلوماسية البعثة حجم وتخفيض ، فيه

 ، والرادعة بالفعالة ليست الدبلوماسيون المبعوثون تكبهاري التي والمخالفات للجرائم
 األمر ، مستمر ازدياد وفي قائم لحصاناته الدبلوماسي المبعوث انتهاك فمشكل أذن
 الخطيرة القرارات من صرامة أآثر إجراءات التخاذ المضيفة الدولة يدفع قد الذي
  .األوضاع تردي حالة في اال الغالب في أليها يلجأ ال والتي جدًا
 القومي أمنها مجال في المضيفة للدولة أضرارًا الدبلوماسيون سبب أذا ما حالة في
 ما هو و ، الدبلوماسية البعثة أعضاء جميع طرد أجل من جراءاأل هذا إلى فتعمد ،

  .الدبلوماسية البعثة أعضاء جميع تستهدف التي الجماعية العقوبة من نوعًا يعد
 فنجد ، إليه تلجأ ما نادرًا الدول أن نجد األجراء لهذا الدولية الممارسة صعيد وعلى
 األجراء هذا اتخاذ إلى تلجأ لم وسياور األمريكية المتحدة الواليات من آال أن مثًال
 هذا اتخاذ إلى تلجأ أخرى دوًال نجد قد أنه اال. )2(بينهما التجسس عمليات آثرة رغم

 مثًال فنجد ، الدبلوماسيين تجاوزات لردع الوحيدة الوسيلة أنه ترى عندما األجراء
 مدــع نتيجة 1984 سنة ليبيا مع األجراء هذا طبقت قد البريطانية الحكومة أن
ياــليب اءـوف  

________________________ 
.10،ص2002، ،القاهرة األولى والنشر،الطبعة للطباعة ،الدبلوماسية،عربية شبانة الفتاح عبد. د)1(  
.425سابق،ص ،مرجع الجاسور الواحد عبد ناظم.د)2(  

 في النار أطالق عملية في المتورطين محاآمةمبعوثيها في المتمثلة بالتزاماتها
DIKKO الموقف نفس تتخذ لم أنها نجد حين في. )1( الليبية السفارة قضية  حيث 



 غير نيجيريين مبعوثين بأن 1984/ 7/ 18 تاريخ في بإعالنها فقط أآتفت
 مبعوثين إزاء مماثل بأجراء ذلك على النيجيرية الحكومة فردت ، فيهما مرغوب
.)2( أثنين بريطانيين  

 خطورة ،فرغم 1978 عام اريسبب العراقية السفارة قضية وفي -
 بجروح فرنسيين شرطة ضابطي وإصابة مفتش اغتيال إلى أدى الذي الحادث

 ، باريس في العراقية البعثة أفراد بعض فيها تسبب الذي النار أطالق عملية نتيجة
 وربما العراق مع الدبلوماسية عالقاتها قطع إلى تلجأ لم الفرنسية الحكومة ان اال
 خاصة العراقية الدبلوماسية العالقات بها تمتاز التي الخاصة الطبيعة إلى ذلك يعود
  .)3(البترول مجال في لفرنسا مهم ممول العراق ُتعد حيث ، ديةاالقتصا الناحية من

 نهائي حد وضع عنه ينتج الدبلوماسية العالقات قطع أن وبما وأخيرًا -
 وسحب منهما لكل دائمةال البعثة إغالق يرتب مما المعنية الدول بين للعالقات
 في تفكر أن األجراء هذا مثل تتخذ أن قبل دولة أي على يتعين فأنه ، أعضائها

 فعليها  ثم منو ، تتوقعها ال قد وخيمة نتائج إلى يؤدي سوف ذلك ألن ، مليًا األمر
 . الدبلوماسية البعثة أفراد وخطورة درجة وبين الخاصة مصالحها بين توازن ان

 يتعلق فيما حاسمة أثار يرتب ال الدبلوماسية العالقات قطع أن اعلمن أذا خاصة
 الوطني القضاء ضد الدبلوماسيين المبعوثين بحصانة أو ، للدولة الدولية بالمسؤولية

 .)4( اإلنساني الدولي القانون قواعد تطبيق أو
-:األجراء هذا تقييم  
 مناقضًا وليس ، وشرعيًا يًاقانون تصرفًا ، الدبلوماسية العالقات قطع قرار دعُي     

 للعالقات فيينا اتفاقية من الثانية المادة أآدتها الشرعية وهذه ، الدولية لاللتزامات
 لسنة

 الدبلوماسية البعثات وتوفد الدول بين الدبلوماسية العالقات تنشأ " بقولها 1961
. )5( "بينهما المتبادل االتفاق على بناءًا الدائمة  

 من وللحد لمشاآلها حًال الدول فيه تجد قد التي األجراء هذا شرعية ورغم     
 حصاناتهم استعمال في اإلساءة في تمادوا الذين الدبلوماسيين المبعوثين تعسف

 أن اال ، القومي أمنها وآذا ، لديها المعتمدة الدول مواطني مست جرائم بارتكاب
 المتخذة الدولة بمصالح ،أوًال سلبية جد نتائج إلى يؤدي قد العملية الناحية من تطبيقه
خاصة األجراء لذلك  

_____________________________ 
"واستثنائي الجانب وحيد إجراء"هو الدبلوماسية العالقات قطع ان البعض يقرر)1(  
.238سابق،ص الشامي،مرجع حسين علي. د:ذلك في أنظر-  
.200سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد. د-  
.201نفسه،ص المرجع)2(  

(3)Charles Rousseau, Chronique…,op.cit.,1979,PP.518,523. 
.229سابق،ص، ،مرجع والقنصلية الدبلوماسية عالقاتال ،قانون ألوفا أبو أحمد. د)4 (  

.الدبلوماسية للعالقات1961لسنة فيينا اتفاقية من) 2(المادة في ذلك راجع)5(  
 يتنافى وهذا الدول بين العالقات وسوء توتر إلى ثانيًا ويؤدي االقتصادية الناحية من
 اتفاقية عقد أن " فيها جاء التي 1961 لسنة فيينا اتفاقية ديباجة تضمنته ما مع تمامًا



 العالقات أنماء في يسهم الدبلوماسية والحصانات واالمتيازات للعالقات دولية
  .)1(واالجتماعية الدستورية نظمها اختالف رغم األمم بين الودية
 وبين 1961 لسنة فيينا اتفاقية تضمنته ما بين التوفيق أجل من انه نرى اولهذ     
 المناسبة اإلجراءات من تتخذ ان الدول على الدبلوماسيين لتعسف حد وضع عملية
 تعاونها وآذا والثقافية والسياسية االقتصادية مصالحها بمراعاة آثيرا تكلفها ال التي
  .بها الودية هاعالقات على أبقائها طريق عن الدول مع
 ،اال الحوار لباب غلق ألنه األجراء هذا مثل التخاذ الدول ننصح ال فأننا ولهذا    
 حالة وآذا والداخلي القومي أمنها األولى بالدرجة تمس ملحة ضرورة هناك آان أذا

 ، األبرياء العاديين المواطنين حياة تمس خطيرة جرائم ارتكاب في البعثة استمرار
 الدبلوماسية عالقاتها بقطع األمريكية المتحدة الواليات قامت عندما سناهلم ما وهذا
 أعمال في واشنطن لدى البعثة أفراد تورط أثر على 1984 سنة ماي في ليبيا مع

  .)2(خطيرة تعسفية
 الدبلوماسية عالقاتها قطعت عندما األجراء نفس باتخاذ قامت أن لها سبق وآما    
 نفس أيضًا البريطانية الحكومة واتخذت .1979 سنة ئنالرها أزمة في إيران مع

.)3(1984 سنة ليبيا مع األجراء  
:الخالصة  

 أوال: أن أول مالحظة يمكن إدراجها بخصوص اإلجراءات التي نصت عليها 
 حد لوضع المضيفة الدول قبل من اتخاذها  بإالمكان التي1961لسنة فيينا اتفاقية

 الفعالية بعدم تتسم أنها ،إال شرعيتها رغم أنها ، نالدبلوماسيي المبعوثين لتعسفات
 الدبلوماسي المبعوث ،ان عندهم الراسخ واالعتقاد هؤالء لدى السائدة الفكرة نتيجة
 لها يتعرض أن له يمكن التي العقوبة أقصى وأن الجرائم أنواع آل ارتكاب بإمكانه

 عودتهم عند تىوح وطرده فيه مرغوب غير شخص إعالنه هو المضيفة الدولة من
   أنـه فالغالب دولهم إلى

________________________ 
.202سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد. د)1(  

(2)B. Sen, A Diplomat S…,3rded ,1988,op.cit.,P.236. 
:آذلك وانظر 202 سابق،ص مرجع لحرش، الرحمن عبد. د انظر)3(  

-The Times London ,April23, 1984,P.1. 
 المدعي طريق تعتري التي الصعبة القانونية لإلجراءات ،نتيجة محاآمة نبدو يبقى
 المشكل يبقى تكاليفها ارتفاع ذلك إلى ضف المعتمدة الدولة محاآم لجوئه عند

هؤالء؟ محاآمة بتولي سيقوم ،من مطروحا  
 لكونهم ،إال عليها يحاآمون ال جرائم بارتكاب أفراد يقوم أن العدل من وهل   

؟ الدبلوماسية الحصانةب يتمتعون  
.....جواب بدون وتبقى المضمار هذا في نطرحها ان يمكن تساؤالت عدة  

ثانيــا:والمالحظة الثانية خاصة بتردد الدولة المضيفة في اتخاذ هذه اإلجراءات  
 بالمثل،لذلك المعاملة مبدأ تطبق سوف التي الموفدة الدولة فعل بردة مسبقا لعلمها
 وتعطي اإلجراءات هذه تطبيق يخص فيما آثيرا تتحفظ يفةالمض الدولة أن نجد

 في عليها المنصوص القانونية االعتبارات من أآثر أولوية السياسية لالعتبارات
.فيينا اتفاقية  



ثالثــــــا : هناك دول أآثر دبلوماسية في هذا المجال ،فبدال من أن تلجأ إلى هذه 
 مع المضيفة الدول من آل عاونتت ،حيث وديا الوضع تسوية تفضل اإلجراءات

 الدبلوماسية البعثة تتبعها التي مباشرة الموفدة الدولة مع ،أو الدبلوماسية البعثة أفراد
 بعض بلجوء عمليا الفكرة هذه ،ونجد بينها العالقات لتوتر وديا الوضع لتسوية
 ذلكوآ الدبلوماسي، التعسف لضحايا مادية  تعويضات لتقديم  الدبلوماسية البعثات
.)1(المرور قوانين بمخالفة خاصة غرامات تسديد  

رابعــــا:أن عملية ومواجهة بعض الظواهر اإلجرامية لدى المبعوثين الدبلوماسيين 
 لوحدها  بها تقوم أن المضيفة للدولة ،اليمكن ،والمخدرات واإلرهاب آالجوسسة

 هذه تجسدت ،لقد وقوي موحد جماعي تكتل لتكوين للجهود تضافر يتطلب هذا ،بل
 1986سنة جويلية 23 بتاريخ األوربيين الخارجية وزراء مؤتمر انعقاد في المبادرة
 من دبلوماسي مبعوث أي قبول عدم في متمثل جماعي قرار اتخاذ إلى وصل الذي
 من فيه مرغوب غير شخصا إعالنه تم األوربية المجموعة في عضو دولة أي قبل
.)2(الدبلوماسية حصانته في تعسفه بسبب بيةاألور المجموعة في عضو دولة أي قبل  

 أفراد عدد تخفيض على 1986عام األوربية الدول اتفقت أخرى جهة ومن      
(األوربية المجموعة لدى الليبية الدبلوماسية البعثات 3  تـم اإلجراء نفـس أن ونجد.  )

  تجــاه اتخاذه
_________________________ 

.205،ص سابق لحرش،مرجع الرحمن عبد. د)1(  
(2)B. Sen, A Diplomat s…..,3rded,1988,op.cit.,p.93. 

(3)Ibid.,P.93. 
  .)1(الثمانينات في الروسية الدبلوماسية البعثات

 من للحد الوحيد السبيل هو دول عدة بين الجماعي التعاون إن فيه الشك ومما             
 تطبيقا الدول بين تالشيه الحظن الشديد األسف مع إنه ،إال الدبلوماسيين تعسفات
 مصالحها عن للتنازل مستعدة غير أصبحت التي للدول الضيقة المصالح لفكرة

 دبلوماسيوها أساء التي الموفدة بالدولة تربطها التي منها االقتصادية خاصة الحيوية
.حصاناتهم استعمال  

خامســـــا: بالعودة إلى اإلجراءات ألتي نصت عليها اتفاقية فيينا لسنة 1961 
 والوزن الثقل بنفس ليست أنها وجدنا لحصاناتهم الدبلوماسيين بتعسف المتعلقة
 على أن معه نرى الذي لحرش الرحمن عبد األستاذ اقتراح نشاطر ،وعليه والتأثير
 ، معينة ومنهجية تنظيما تراعي أن اإلجراءات هذه تطبيق إلى تلجأ عندما الدول
 الحصانة برفع بالمطالبة أوال تبدأ  جريمة، ألية وماسيالدبل   المبعوث ارتكاب فعند

 محاآم أمام ضده الدعوى مباشرة لها يتسنى الدبلوماسي،حتى المبعوث عن القضائية
 تعلن أن لها ،يمكن عليه الحصانة برفع المضيفة الدولة تقم لم أذا ،و المضيفة الدولة
 لهذا تطبيقها مع تتناسب التي الحاالت في وهذا فيه مرغوب غير شخص أنه

 الداخلية الشؤون في التدخل أو الجوسسة ألعمال الدبلوماسي آارتكاب اإلجراء
.للدولة  
 قيامه حالة في فيه مرغوب غير شخص دبلوماسي مبعوث إعالن أن آما       
 من تضررت التي الضحية تعويض إلى يؤدي وال المشكل يحل ال مثال قتل بجريمة



 المضيفة الدولة بين وديا الوضع يسوي النهاية في ائماد ،ألن االغتيال هذا جراء
.الضحية لتعويض الموفدة والدولة  

سادســـــا: ومجمل القول تبقى هذه اإلجراءات التي نصت عليها اتفاقية فيينا رغم 
 التي الجرائم عدد تزايد ذلك ،ويؤآد رادعة وغير فعالة غير وموضوعيتها شرعيتها
 المختلفة اإلعالم وسائل يوميا عنها تطلعنا والتي ماسيونالدبلو المبعوثون يرتكبها
 من أليها توصلنا التي فالنتائج والمخدرات التجسس بجرائم منها المتعلقة خاصة
.ضعيفة تبقى التحليل هذا خالل  
 واألخرى ذاتها فيينا باتفاقية متعلقة األخرى اإلجراءات بعض اقتراح  ارتأينا لذا

.الباحث قبل من شخصية  
_____________________  

(1) Ibid.,P.93. 
 
 

:1961 لعام فيينا باتفاقية والمتعلقة المقترحة اإلجراءات أهم: ثانيال المطلب  
 لسنة فيينا اتفاقية في عليها المنصوص اإلجراءات لبعض تقدم فيما تعرضنا       

 من ضيفةالم الدولة تتمكن حتى إليها اللجوء يمكن والتي الدبلوماسية للعالقات1961
 انصبت ،حيث التجسس آجريمة المختلفة وتعسفاتهم إجرامهم عن الدبلوماسيين ردع
 ،وآذا فيه مرغوب غير شخص الدبلوماسي المبعوث إعالن على اإلجراءات هذه

 العالقات وقطع الدبلوماسية البعثة حجم ،وتخفيض الدبلوماسية الحصانة عن التنازل
 اتجاهها طبق اإلجراءات هذه من أجراء إلى ولالد إحدى تلجأ ،فعندما الدبلوماسية

 اإلجراءات هذه من ألي مبعوثها تعرض التي الدولة قبل من بالمثل المعاملة مبدأ
 يؤثر وهذا انتقامية أعمال وممارسة الدولتين بين العالقات تأزم  إلى أدى ألذي األمر
 نصوص ونولك.الدول بين المفروض المتبادل االحترام مبدأ على آبير حد إلى

 المبعوثين بل من المرتكبة الجرائم مواجهة في آبيرا عجزا تعاني فيينا اتفاقية
 من والبد ،آان المرور وحوادث والسرقة بالقتل متعلق هو ما ،خاصة الدبلوماسيين

 وذلك القصير، المدى في األقل على العجز هذا لتفادي مجدية طريقة في التفكير
 إجبار أجل من فيينا اتفاقية لنصوص لصارموا الضيق التطبيق إلى باللجوء

 التفسير على ذلك في االعتماد يمكن ،وآذلك حدودهم التزام على الدبلوماسيين
 اتفاقية ونصوص أحكام بعض تعديل في التفكير يمكن ذلك وبعد لالتفاقية الضيق
 وقتا يستدعي األمر وهذا المطلقة القضائية بالحصانة منها المتعلقة خاصة فيينا
. ذلك في التفكير في يمنعنا ال ذلك أن ،إال لتحقيقه ويالط  

:      1961 لعام فيينا اتفاقية لنصوص الضيق التطبيق: األول الفرع  
 اإلجراءات تطبيق عند الجدية اعتماد ضرورة إلى الدولي القانون فقهاء بعض ذهب

 سياسية ارةإلد فقط تحتاج شرعية أنها أساس على فيينا اتفاقية في عليها المنصوص
. ) 1(تدعمها  

 أدرك الذي الدولي الواقع مع يتماشى انه نجد جليا االقتراح لهذا التأمل وعند       
 حيث . الدول من العديد عليه أعلنت والذي لدبلوماسية الحصانات تقييد ضرورة
 هذه وبريطانيا األمريكية المتحدة الواليات قبل من الشأن هذا في اقتراحات قدمت



 1961لعام فيينا اتفاقية في النظر إعادة فيهما تطلب وثيقتين قدمت التي ةاألخير
 بلندن الليبية بالسفارة المتعلقتين القضيتين أثر على الدبلوماسية بالعالقات المتعلقة

DIKKO (النيجيري واختطاف .1984 عام بلندن )  
 مجلسل الخارجية الشؤون لجنة طرف صدرمن بتقرير الوثيقتان هاتان وتتعلق  

 العموم
____________________ 

.208سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد. د :أنظر)1(  
 واالمتيازات الحصانات استعمال في التعسف:"بــــ والمعنون البريطاني
.)1("الدبلوماسية  

 استعمال في بالتعسف والمتعلق البريطانية بالحكومة خاص تقرير فهو الثاني أما    
 تقرير على البريطانية الحكومة فيه ردت والذي الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات

.)2(البريطاني العموم لمجلس الخارجية الشؤون لجنة  
 رؤساء آل إلى منشور بإرسال جويلية في البريطانية الحكومة قامت ذلك عن فضًال
 التي الصارمة اإلجراءات فيه يتضمن بريطانيا لدى المعتمدة الدبلوماسية البعثات
 بعنوان رسمية بمذآرة المنشور بذلك ،وأرفق اتخاذها في الحكومة عستشر

 للحكومة العملية المواقف تتضمن "الدبلوماسية والحصانات االمتيازات"
  .)3(البريطانية

 أيضا وثيقتين بموجب األمريكية المتحدة للواليات العملية المواقف تجسدت وآما
 البعثات رؤساء جميع إلى الدولة بةآتا أرسلته ألذي المنشور بذلك خاصة ،األولى

 الدوليين الموظفين قانون بتنفيذ الخاص الدولة آتابة بدليل خاصة والثانية الدبلوماسية
.)4(1988 لعام  
 لسنة فيينا التفاقية الضيق بالتطبيق خاصة مهمة نقاط عدة الوثائق تلك وتضمنت   

:في متمثلة 1961  
 األجنبية الدبلوماسية البعثات على الرقابة بتشديد متعلقة إجراءات اتخاذ ضرورة-

 مبعوث أي ،ومنع عددها وتقليص البعثات هذه تعيين آيفية مراجعة طريق عن
 تلك  إقليم إلى الدخول من المضيفة الدولة في تعسفية جرائم أرتكب سابق دبلوماسي

.الدولة  
 المج وفي آي الكمر اإلعفاء مجال في صارمة إجراءات تطبيق إلى اللجوء -

.المرور مخالفات  
 آقطع أألخرى الدول مع التعاون طريق عن وذلك جماعية إجراءات اتخاذ -

 من العديد الدبلوماسيون مبعوثوها سجل التي الموفدة الدولة مع الدبلوماسية العالقات
 الدبلوماسية، واالمتيازات الحصانـات استعــمال فـي التعـسف مـجال في السوابق
عقوبـات وفـرض  
__________________  

.208نفسه،ص المرجع)1 (  
(2)The abuse of diplomatic immunities and privileges First Report of the 

Foreign, Affairs Commette of the House of Commons II C Paper 
127,1984.p.651. 
(3)Ibid .,P.651. 



.209سابق،ص ،مرجع لحرش الرحمن عبد. د)4(  
.)1(اعليه اقتصادية  

 من بشيء الوثائق تلك تضمنتها التي  اإلجراءات هذه شرح نتولى وسوف    
.التفصيل  

:الدبلوماسية البعثات على الرقابة تشديد/1  
 الموفدة الدولة طرف من يتم الدبلوماسية البعثة إفراد تعيين أن فيينا اتفاقية نصت 
 أفراد بتعين الموفدة ولةالد قبل من وتخطر تعلن أن المضيفة للدولة يحق انه أال)2(

 البعثة في خدمتهم بانتهاء ،أو النهائية ومغادرتهم وصولهم ،تاريخ الدبلوماسية البعثة
.)3(الدبلوماسية البعثة داخل بهم الخاصة التصنيفات وآذا  
 المستفيدون األشخاص هم من معرفة في آبير حد إلى تساعد اإلجراءات هذه إن    
 الدبلوماسية البعثة أعضاء ان فعال للتأآيد الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات من

 أو تجارية بأعمال يقومون وال دبلوماسية، طبيعة ذات أعمال فعال يمارسون
 بين التمييز من التمكن وآذلك. )4(الشخصية لمصالحهم تحقيقا أخرى مهنية نشاطات

 بمجرد يتمتع الذي الدبلوماسي وغير القضائية بالحصانة يتمتع الذي الدبلوماسي
 الشأن هذا وفي.)5(البعثة ومستخدمي والفنيين اإلداريين آالموظفين محدودة، حصانة
 ترفض أن أو مبعوث أي تصنيف أو تعيين في النظر تعيد أن المضيفة للدولة يحق

.ذلك على مبررات بتقديم ملزمة تكون أن دون اعتماده  
 آان إذا ما حول الليبية ارةالسف قضية في بالضبط أثيرت النقطة هذه أن ونجد    

 آمبعوثين الدبلوماسية بالحصانة متمتعين النار بإطالق قاموا الذين األفراد
. )6(ال؟ أم دبلوماسيين  

_____________________________ 
209سابق،ص ،مرجع لحرش الرحمن عبد. د)1 (  
1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 7 (المادة نص راجع) 2(  
االتفاقية نفس من) 10 (ةالماد نص راجع)3(  
.210 سابق،ص مرجع لحرش، الرحمن عبد. د)4(  
.1961 لسنة فيينا اتفاقية من 42 المادة نص أيضا ذلك في راجع -  
.االتفاقية نفس من) 37 (المادة راجع -  
.1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 7 (المادة نص راجع)5(  
.1961 لسنة فيينا اتفاقية من) 4 (المادة نص راجع)6(  

( النيجيري قضية في أثارتها المسألة نفس     Dikko  البريطانية السلطات أن إذ )
 وآانت االختطاف عملية في المتسببين الدبلوماسيين المبعوثين أحد باعتقال قامت
.)1(بريطانيا لدى المعتمدة الدبلوماسية البعثة أفراد آان إذا ما تماما تجهل  
 لعام فيينا اتفاقية بمراجعة والمتعلق 1985 لعام البريطاني للتقرير وآنتيجة     

 تعيين تبليغ إجراءات شروط وتدعيم بمراجعة البريطانية الحكومة قامت ،1961
.    )2(فيينا اتفاقية في المرسومة الحدود ضمن الدبلوماسية البعثات  
 21/09/1987 بتاريخ األمريكية الدولة آتابة قامت السياق نفس وفي         
 تعلمهم واشنطن في المعتمدة الدبلوماسية البعثات رؤساء جميع  إلى منشور البإرس
 حصاناته استعمال الدبلوماسي المبعوث أسرة أفراد أحد إساءة حالة في أنه

 للجريمة المرتكب الشخص حصانة عن التنازل الموفدة دولته ورفضت الدبلوماسية
.)3(أسرته و هو فيه وبمرغ غير شخصًا أن تعلن قد األمريكية الحكومة فان  



 الدولي القانون رجال بعض اقترح ملموسة نتيجة الرقابة لهذه تكون حتى        
(فهرس وضع Compilation of a Catalogue  الجرائم آل لتسجيل) 

 هذه إرسال يتم ذلك وبعد.)4(الدبلوماسيين المبعوثين قبل من المرتكبة والتعسفات
 ذهب حين في.)5(المضيفة الدولة حكومة إلى موالجرائ الحوادث هذه عن التقارير
 قبل من سنويا التقارير هذه بإرسال اإلجراء هذا مجال توسيع إلى اآلخر البعض
.)6(دوريا نشرها قصد المتحدة األمم منظمة إلى المضيفة الدولة  
 المرتكبة والتعسفات الجرائم بخطورة الدولي المجتمع تحسيس يمكن فقط وبهذا     
 لهذه حد وضع أجل من التعاون بضرورة وإشعاره الدبلوماسيين مبعوثينال قبل من

 مما الموفدة الدولة سمعة إلى تسيء أن شأنها من التقارير تلك مثل نشر ألن الظاهرة
 وبهـذا الخارج في بعثتها أفراد تعسـف عدم على وحرصا اهتمـاما أآثر يجعلها

يمكن األسلوب  
 ___________________ 

.213 ص سابق، مرجع لحرش، الرحمن عبد. د)1 (  
.213ص نفسه، المرجع)2 (  
.213 ص سابق، مرجع حرش،ل الرحمن عبد. د)3(  
.213 ص نفسه، المرجع)4(  
.213 ص نفسه، المرجع)5(  
.213 ص نفسه، المرجع)6(  

 واالمتيازات بالحصانات المساس دون التعسف حاالت من التخفيف إلى التوصل
.الدبلوماسية  

 أثناء تعسفه بسبب المضيفة الدولة إلى العودة من دبلوماسي مبعوث أي منع/ 2
:اعتماده مدة  

 غير شخص أنه سابقا أعلن دبلوماسي مبعوث أي منع في اإلجراءات هذه تتمثل  
 من فيها اعتماده فترة أثناء المضيفة الدولة في لجرائم ارتكابه نتيجة فيه مرغوب
.)1(ثانية مرة إليها العودة  

 قرار باتخاذ األمريكية المتحدة الواليات قامت فعالية أآثر اإلجراء هذا ولجعل    
 غير شخصا إعالنه تم دبلوماسي مبعوث ألي الدخول تأشيرة إلغاء في يتمثل صارم

 البعثة التزمت وآما األمريكية، المتحدة الواليات مغادرته قبل فيه مرغوب
 هذا دخول تأشيرة إلغاء من فعال تأآدال بعد اال آخر دبلوماسي تعيين بعدم الدبلوماسية
 طرده تم الذي الدبلوماسي المبعوث هذا حاول ما وإذا .)2(طرده تم الذي الدبلوماسي

 اعتقاله، أو عليه القبض بإلقاء قرار إصدار يتم المتحدة الواليات إلى ثانية العودة
 وقد. اعتماده أثناء ارتكبها جرائم على لمحاآمته األمريكي القضاء على يحال وبعدها
(الرسمية بأعماله مرتبطة الجرائم تلك أن أثبت إذا المحاآمة هذه من يعفي 3 (.  
 الدبلوماسي المبعوث تهديد في المتمثلة اإلجراءات هذه مثل اتخاذ أن ويالحظ        

 العودة عن يمتنع المطرود الدبلوماسي المبعوث تجعل ومحاآمته باعتقاله المطرود
 الدبلوماسيين التزام إلى حتما يؤدي وهذا منها طرد التي المضيفة لةالدو إلى ثانية مرة

.وقوانينها بلوائحها المضيفة الدولة في القائمين  
:المرور مخالفات مجال في صارمة إجراءات اتخاذ/ 3  



 وأولوية أهمية أعطت التي الدول أهم بين من األمريكية المتحدة الواليات تعد        
 يوميا الدبلوماسيون المبعوثون يرتكبها التي المرور مخالفات عموضو لمعالجة آبيرة
 متفاوت بعاهات اآلخرين إصابة إلى إضافة عديدة ضحايا وراءها تخلف والتي

 البعثات رؤساء آافة إلى منشورا 1984 جويلية في أرسلت الجسامة،حيث
 رمواـيحت أن راتالسيا لونـيستعم نـالذي كيةـاألمري الواليات في المعتمدة الدبلوماسية

المرور قوانين  
 _____________________ 

.215 ص سابق، مرجع حرش،ل الرحمن عبد. د)1 (  
Circular note of the U.S Department, September 21, 1987.in A.J.I.L., 1988, ) 2(  

PP.109,110 
(3)Ibid., PP. 109,110. 

 غرامة أي بدفع يتعهدوا وأن فيينا اتفاقية من) 1 ف(41 للمادة تطبيقا وهذا.)1(المحلية
 من معين لعدد المخالفات هذه تكررت وان القوانين، لتلك مخالفتهم على تترتب
 سنة رخص 10 حوالي سحب تم منه،وفعال الرخصة بسحب تقوم سوف فإنها المرات

1986) 2 (.  
 إخضاعه يتم فانه سكر حالة في يقود دبلوماسي مبعوث ألي ضبطها حالة وفي     
 الوقوف يخص وفيما. المتضرر وللشخص له حماية الدم فحص إلجراءات شرةمبا
 البعثات جميع األمريكية الحكومة ألزمت الدبلوماسية للسيارات القانوني غير

 التزامها عدم حالة وفي ذلك، عن المترتبة والغرامات الضرائب دفع الدبلوماسية
 تمتنع آما المعنية، السيارة تسجيل إعادة ترفض سوف األمريكية السلطات فان بذلك
.)3(األمريكية المتحدة الواليات في السيارة لهذه السير رخصة منح عن  

 أعلنت البريطانية الحكومة أن نجد الشأن هذا في البريطانية الممارسة إلى وبالعودة
 للسيارات القانوني غير الوقوف ظاهرة من التقليل وتصميمها نيتها عن 1985 عام

 لوقوف الخاصة األماآن بمراعاة االمتثال عدم حالة في أنها وأآدت.)4(الدبلوماسية
 لتلك المقررة الغرامات دفعهم وعدم الدبلوماسيين المبعوثين قبل من السيارات
 غير آشخص اعتباره أو فيه مرغوب غير الشخص أن تعلن سوف فانه المخالفة،
 المرور وحوادث سكر، ةحال في السياقة إلى أيضا اإلجراء هذا يمتد وقد .)5(مقبول
 آالموت بليغة أضرار عنا تترتب والتي الدبلوماسية البعثات أفراد فيها يتسبب التي
.)6(التأمين وثيقة بدون السياقة أيضا تشمل الخطيرة الجروح أو  

(Diplomatic License Plats  لوحات منح البريطانية الحكومة لجأت وحاليا    
 أن دــونج آاملة، اسيةــدبلوم بحصانة فقط عونيتمت الذين لألشخاص( يةدبلوماس

 اتـــمخالف عدد انخفاض إلى تطبيقها أدى حيث مرضية نتائج حققت قد العملية ذهـــه
.)7(1990-1986  مدة خالل سيما ال المرور   

 ___________________ 
 .219 ص ، سابق مرجع لحرش، الرحمن عبد(1) . د

(2) The Washington Post.20 February – 1986. P. 3.   

.219 ص سابق، مرجع لحرش، الرحمن عبد. د)3(  
.221 نفسه،ص المرجع)4(  



.221 ص نفسه، المرجع)5(  
(6) Diplomatic Immunities and Privileges Government Rapport on review of 

Vienna, convention on diplomatic relations, replay to the abuse of dip 
immunities and privileges, Parage 69, 1985,P. 24. 

(7)Ibid., P. 24. 
    وبالنسبة للممارسة الكندية فقد صنفت مخالفات المرور بحسب درجة خطورتها 
وجسامتها إلى مجموعتين، وتتضمن المجموعة األولى، السياقة الخطيرة، حوادث 

ل تناول السائق تناول المرور، السياقة في حالة السكر وإذا وجدت هناك شكوك حو
آمية من الخمر فان الشرطة يمكنهم أن يطلبوا من إجراء فحص الدم، وفي حالة 
رفضه يمكن أن تسحب منه رخصة السياقة أن اقتضى األمر يعلن شخص غير 

.)1(مرغوب فيه ويطرد  
      أما الحالة الثانية تشمل خرق القوانين واألنظمة المتعلقة بوقوف السيارات 

قة بدون وثيقة التأمين، أو السياقة بدون رخصة أو حالة تجاوزه السرعة للحد آالسيا
.)2(األقصى المسموح به قانونا  

     ولمواجهة هذه المخالفات تفرض السلطات المحلية غرامات مالية يلتزم أفراد 
البعثة الدبلوماسية المعنيين باألمر دفعها وفي حالة رفضهم ال يمكن لهم إعادة 

اراتهم مرة أخرى، وإذا وصل عدد المخالفات حدا معينا يمكن للحكومة تسجيل سي
.الكندية أن تطلب من دولة المبعوث استدعاءه  

:وهذه بعض المالحظات التي يمكن إبداؤها بصدد هذه اإلجراءات هي  
 محتفظا يظل الذي الدبلوماسي المبعوث حصانات تمس ال آلها اإلجراءات هذه أن-1
.وجه أآمل ىعل مهامه ألداء بها  
 الدبلوماسي المبعوث من آل حماية تحقيق هو اإلجراءات هذه من الهدف ان-2
.المرور حوادث جراء من تضرره المفترض الشخص وآذلك) السائق(  
 منع هو األساس هدفها ألن عقابية هي مما أآثر وقائية اإلجراءات هذه ان-3

  .مختلفةال بأشكالها المرور مخالفات في الوقوع من الدبلوماسي
 حوادث من التقليل وهو منها المرجوة األهداف حققت وان اإلجراءات هذه ان-4

 مناسبة تعويضات على الحصول المتضرر الشخص تساعد ال أنها اال المرور
.به لحقت التي لألضرار  

 الشخصية بالحرمة المساس إلى تؤدي آانت وان اإلجراءات هذه مثل اتخاذ ان-5
 الدم فحـص إجراءات إلى األخير هذا يتعـرض عندما اصةخ الدبلوماسي للمبعوث
  للتـأآد

 _______________________ 
.221 ص سابق، مرجع لحرش، الرحمن عبد. د)1(  
.221 ص نفسه، المرجع)2(  

 ايضا وآذلك 1961 لسنة فيينا اتفاقية روح مع تتماشى نجدها إننا اال السكر، حالة من
.)1( 29 المادة نص مشروع على تعليقها في وليالد القانون لجنة أآدته ما على  

        وعلينا أن ننوه ان السياقة في الدولة المضيفة ال يعد حقا للمبعوث الدبلوماسي 
بل هو حق امتياز تمنحه الدولة المضيفة ،رغم ان البعض آيفها على ان السياقة في 

يفة أن تقدمها الدولة المضيفة تعد من التسهيالت التي يجب على الدولة المض



 من اتفاقية فيينا 25للمبعوث الدبلوماسي ألداء مهامه على ما يرام وفقا لنص المادة 
.1961للعالقات الدبلوماسية لسنة   

:توسيع مجال قرار قطع العالقات الدبلوماسية/4  
   إن اللجوء إلى قطع العالقات الدبلوماسية مع الدولة الموفدة عقابا لها على 

 صدرت من مبعوثيها الدبلوماسيين ،لن يكون لها فعالية إال أذا اتخذت التعسفات التي
بشكل جماعي وهو أمر صعب التحقيق في الكثير من الحاالت نظرا لفكرة المصالح 

الضيقة التي قد تفضل الدول أخذها بعين االعتبار حماية لمصالحها الخاصة 
 قبل الدول األوربية الغربية االقتصادية منها وهكذا فإن مثل هذا اإلجراء قد اتخذ من

في قضية السفارة الليبية ،حيث نجد ان بريطانيا بعد قيامها بقطع عالقاتها 
الدبلوماسية مع ليبيا ،استشارت العديد من الدول الغربية الصديقة حول إمكانية 

.)2(فرض عقوبات ضد ليبيا  
تورط أفراد     وتم فعال الوصول إلى قرار متمثل في عزل إي دولة موفدة ثبت 

بعثتها الدبلوماسية في التعسف في استعمال حصاناتهم الدبلوماسية وذلك باالتفاق 
.)3(الجماعي على عدم إقامة أية عالقات دبلوماسية مع هذه الدولة  

     ومما الشك فيه ان مثل هذا اإلجراء قد يدفع بالدولة الموفدة بأن تلتزم بأحكام 
وماسيها لحصاناتهم إال انه آما أشرت سابقا ،فإن اتفاقية فيينا وعدم  انتهاك دبل

:بينها المشاآل من العديد يصادف اإلجراءات هذه مثلتطبيق  
 التعسف في المتورطة الدول بعض مع الدبلوماسية عالقاتها إبقاء في الدولة رغبة-1

 مصالح على الذاتية الدول مصالح تسمو ما غالبا فنجد لمصالحها حماية الدبلوماسي
.)4(العرفية أو منها االتفاقية الدولي القانون قواعد  

__________________________________ 
(1)I.L.C. Yearbook,Vol.2,1958,P.79. 
(2) .224سابق،ص لحرش،مرجع الرحمن عبد. د  

.224 نفسه،ص المرجع)3(  
.224 ،ص نفسه المرجع)4(  

 لم لكونها ما دولة عم الدبلوماسية عالقاتها قطع في ترغب ال الدول ان نجد وهكذا
 المجتمع مصلحة ألن ،وهذا الدولي القانون قواعد من قاعدة تحترم لم أو تراع
 لسنة فيينا اتفاقية مع يتمشى الذي الهدف وهو العالقات هذه بقاء في تكمن الدولي
 الدولي العمل اثبت ولقد.الدول بين العالقات إنماء ضرورة على أآدت ،التي 1961
:منها أسباب عدة إلى يعود طبعا وهذا.)1(االقتصادية وباتالعق فعالية عدم  

)2(العقوبات من النوع هذا مثل لفرض مشترك دولي تعاون وجود عدم-1  
 الدولة على الضغط من تمكنها هائلة ثروات تملك التي الغنية الدول قلة-2

)3(المستهدفة  
  .بالغة ريفمصا لها الموقعة الدول تحمل إلى تؤدي العقوبات هذه تطبيق إن-3
 من أآثر فرضتها التي الدولة إلى آثيرا تسيء فإنها اإلنساني الجانب من أنه  آما-4

)4(العقوبات تلك عليها المفروضة الدولة  



 الموفدة الدولة سلوك تهذيب إلى تؤدي ال الغالب في العقوبات هذه ان نجد وآما-5
 أنشئت الذي الغرض تحقيق عدم ثم منو االقتصادية العقوبات عليها فرضت التي
  .اجله من
.العقوبة شخصية ومبدأ االقتصادية العقوبات تتنافى-6  

1961 لعم فيينا التفاقية الضيق التفسير: الثاني الفرع  
 في يكمن 1961لعام فيينا التفاقية الضيق التفسير إلى اللجوء من الغرض ان   

 ال حتى تفاقيةاال هذه في عليها المنصوص االلتزامات نطاق حصر إلى التوصل
  )5(المعنية الدول سطرته الذي الهدف تتجاوز

_____________________ 
 (1)The abuse of diplomatic Immunities…..,First 

Rapport….,op.cit.,P.87. 
)2  زمبابوي/روديسيا على المتحدة األمم ،حصار االقتصادية العقوبات أسلوب فشل على  الحديثة  األمثلة من) 

 في تدخله بسبب السوفيتي االتحاد على والتكنولوجيا التغذية مجال في األمريكي ،الحصار 1966،1979 خالل
 بتجميد أمريكا قامت ،حيث االمريكين الرهائن أزمة اثر إيران على األمريكي ،الحصار 1979 عام أفغانستان
 العالقات وقطع لبضائعوا لألشخاص تنقل أي ووقف األمريكية البنوك لدى المودعة اإليرانية األموال

  .إيران على حاليا المفروضة  والعقوبات أيرن مع الدبلوماسية
. ،225،ص سابق ،مرجع لحرش الرحمن عبد. د:راجع المعلومات من ولمزيد-  

)3 .225 ،ص سابق ،مرجع لحرش الرحمن عبد. د)  
)4 .225نفسه،ص المرجع)  

.80 ،ص1980 القاهرة العربية، النهضة الدولية،دار المعاهدات تفسير قواعد:الفار محمد الواحد عبد. د)5(  
 الدولة التزامات حصر إلى يؤدي لالتفاقية الضيق التفسير اعتماد فأن  ثم ومن

 المبعوثون بها يتمتع التي الحصانات إزاء االتفاقية هذه بموجب المضيفة
 ىإل ذلك يؤدي ان دن الحصانات هذه وتضييق تحديد لها يمكن بحيث الدبلوماسيون

.فيينا اتفاقية تضمنه ما معارض  
 خروج حالة:منها عديدة حاالت في الدولية لالتفاقية الضيق التفسير إلى اللجوء ويمكن
 ونعتقد.)1( وحقوقها الدولة سيادة يقيد نص وجود ،وحالة العام المبدأ عن االتفاقية نص
.1961لسنة فيينا اتفاقية على تنطبقان الحالتين هاتين ان  
 والغرض وموضوعها)2(العام سياقها في تفسيرها بضرورة الفقهاء بعض وينادي   
.)3(منها  
 وديباجتها المعاهدة نصوص على االتفاقية تفسير يقتصر ما غالبا انه نجد ولهذا    
 ذلك فإن شك ،وبدون وغرضها االتفاقية أهداف بتحديد تقوم ما غالبا األخيرة هذه الن

  .التفاقيةا وروح معنى تحديد على يساعد سوف
 تؤآد الدبلوماسية بالعالقات والخاصة 1961 لعام فيينا اتفاقية ديباجة إلى وبالعودة   
 األداء ضمان بل األفراد إفادة ليس الدبلوماسية والحصانات االمتيازات مقصد "أن

".الدول ممثلة وبوصفها الدبلوماسية البعثات لوظائف الفعال  
 ندرك 1961 لسنة فيينا اتفاقية ديباجة إلى لرجوعبا  استنتاجه يمكن الذي والشيء   
 لتفسير آأساس التمثيلية والصفة الدبلوماسية الوظيفة بنظريتي أخذت فيينا اتفاقية ان

 محاولة إي فأن  ثم ومن الدبلوماسيون، المبعوثون بها  يتمتع التي الحصانات
 نظرية على اصةخ بصفة االعتماد ،مع النظريتين هاتين إلى تستند ان للتفسيريجب



 بتفسير قيامهم عند بينهم فيما اختلفوا الفقهاء ان الدبلوماسية،اال الوظيفة ضرورة
.)4( ذاتها حد في النظرية مفهوم حول االتفاقية نصوص  

:الوظيفة ضرورات نظرية مفهوم تفسير في الفقهاء اختالف-1  
_________________________________ 

.150سابق،ص جع،مر السالم عبد جعفر. د)1 (  
.1961لسنة فيينا اتفاقية من)1(31 المادة نص راجع)2(  
. االتفاقية نفس من) 2(31 المادة نص راجع)3(  
.230سابق،ص ،مرجع لحرش الرحمن عبد. د ايضا ذلك في وراجع-  
.231نفسه،ص المرجع)4(  

فة     لقد ترتب على هذا االختالف بين الفقـهاء في تفـسير نظـرية ضرورات الوظيـ
إلى ظهور اتجاهين متعارضين ،االتجاه األول ينادي بضرورة التفسير الموسع لهذه 

.النظرية واآلخر يدعو إلى التفسير الضيق   
:التفسير الموسع-أ  

ينادي هذا االتجاه بالحصانة الدبلوماسية المطلقة والشاملة ألعضاء البعثات      
التي تكفل األداء الفعال للوظيفة الدبلوماسية ،ألنهم يرون أنها الوسيلة الوحيدة 

الدبلوماسية ويقولون ان نظرية ضرورات الوظيفة ألتفرق بين أعمال الدبلوماسي 
الرسمية وغير الرسمية،على ساس ان إخضاع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة 

.)1(المضيفة ال يضمن األداء الفعال لوظائفه الرسمية  
:التفسير الضيق -ب  

التجاه إلى اعتبار ان الحصانة الدبلوماسية التي قررتها فيينا الغرض     يذهب هذا ا
منها تمكين المبعوثين الدبلوماسيين من القيام بأعمالهم الرسمية فقط ،ويترتب عن 
ذلك إمكانية متابعة أي فرد من إفراد البعثة الدبلوماسية عن إي نشاط قام به بعيدا 

 االتجاه في تحليل فكرته إلى المراحل عن نطاق وظائفه الرسمية ،وقد استند هذا
التاريخية المختلفة التي مرت بها النظريات القانونية للحصانة الدبلوماسية والذي 

.)2(يتماشى مع االتجاه الحديث الذي يميل نحو تقيد الحصانة الدبلوماسية  
ا   فنظرية االمتداد اإلقليمي تأخذ بالحصانة المطلقة للمبعوث الدبلوماسي ، وبعده

جاءت نظرية الصفة التمثيلية التي قيدت نوعا ما مجال الحصانة الدبلوماسية، 
وبعدها عرفت الحصانة الدبلوماسية تقيدا واضحا في ظل نظرية ضرورات الوظيفة 

التي  ثبتتها اتفاقية فيينا باإلضافة إلى نظرية الصفة التمثيلية التي اعتمدتها بصفة 
فإن الهدف من هذه الحصانات هو تمكين أفراد فحسب هذا االتجاه .   )3(ثانوية 

البعثات الدبلوماسية آممثلين عن دولتهم الموفدة من األداء الفعال لوظائفهم الرسمية 
. لدى الدولة المضيفة وليس القيام بأعمال تخرج عن نطاق وظائفهم الرسمية
لما أن فأصحاب هذا االتجاه يرون أن الحصانة الدبلوماسية تظل موجودة وقائمة طا

أعمال أفراد البعثة الدبلوماسية تتدرج ضمن الوظائف الرسمية ،تزول بمجرد قيام 
ولقد اعتمدت الحكومة .المبعوث الدبلوماسي بأعمال تخرج عن المهام الرسمية لهم

 البريطانية هذا التفسـير في قضـية السفـارة الليبـية 
___________________________ 

Montel  Ogdon, op.cit.,P.63. )1(  
 .233عبد الرحمن لحرش،مرجع سابق،ص. د )2(



  .1961انظر ديباجة اتفاقية فيينا لسنة  )3(

 أنه البريطاني العموم لمجلس الخارجيةحيـث جـاء في تقريـر لجنـة الشؤون 
 استنادا الجنائية الجرائم أو اإلرهابية األعمال تبرير األحوال من حال بأي اليمكن"

 يرتكبون الذين الدبلوماسيون ،فالمبعوثون)1( سميةالر الوظائف إلى وظيفة إلى
".دبلوماسيين مبعوثين يعتبرون ال العنف أعمال  

 بموجب االمريكين الرهائن قضية في اإليرانية الحكومة أآدته نفسه والشيء     
 بل سفارة تعد لم األمريكية السفارة ان17/11/1979 بتاريخ صادر مرسوم
 يتمتعون ال االمريكين الدبلوماسيين المبعوثين وان والـتآمر للتجسس قاعدة أصبحت

 تعسفية نشاطات يمارسون ألنهم الدولي باالحترام ،وال الدبلوماسية بالحصانة ال
 بها أخذت التي التمثيلية الصفة نظرية اعتمدنا أذا أما.  )2(اإليرانية الثورة تمس
ال غير السمية من ثانوي وجدناها هي األخرى تستبعد األعم بشكل فيينا اتفاقية

.الحصانة الدبلوماسية  
   وبموجب التفسير الضيق لهذه االتفاقية فالن مجرد استعمال حصاناتهم ألغراض 

 وهو تمكينهم من اداء مهامهم 1961غير األهداف التي سطرتها اتفاقية فيينا لسنة 
،يجعل هؤالء الدبلوماسيون يفقدون حصاناتهم ،وهو بمثابة تنازل حتمي عن 

صانة ،تستطيع الدولة المضيفة على أثرها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاآمتهم للح
،حتى ولو لم تقم الدولة الموفدة بالتنازل عن حصاناتهم بشكل صريح وهذا ما 
)3(يتعارض تماما مع اتفاقية فيينا التي تشترط في مثل هذه الحالة التنازل الصريح  

ي التفسير الضيق لالتفاقية وهذا لعدة أسباب  لذلك فأننا ال نؤيد االتجاه الذي يناد
:منها  

إن التنازل الضمني والتلقائي للحصانة الدبلوماسية ال يتناسب مع مضمون النص /1
الوارد في اتفاقية فيينا والذي يشترط أن يكون التنازل صريحا ومن طرف الدولة 

 ألنه لم تمنح الموفدة وحدها، وال يحق للمبعوث الدبلوماسي أن يتنازل عن حصانته
.)4(له لشخصه أو ذاته ،وانما منحت له على أساس انه ممثل لدولته التي يمثلها   

قد تستعمل التفسير الضيق التفاقية فيينا حتى تتحلل من تنفيذ  ان الدولة المضيفة/2
.1961التزامها الواجبة وفق اتفاقية فيينا   

ديا لرد فعل الدولة الموفدة ترفض الدول المضيفة اللجوء إلى التفسير الضيف تفا-2
 التي 

________________________ 

 (1) The abuse of diplomatic Immunities….,First Rapport, op.cit., PP.8,15. 
(2)The Hostage Cases I.C.J.Reports,1980 Parag73,p.32. 

.1961من اتفاقية فيينا لسنة )2(32راجع نص المادة )3(  
.ها راجع المادة نفس)4(  

قد تلجأ هي األخرى إلى تطـبيق نفـس اإلجراء تطـبيقا لمـبدأ المعاملة بالمثل 
،فالواليـات المتحدة األمريكية  ،رغم أخذها لمبدأ التفسير الضيق لالتفاقية ،اال أنها 

(لم تطبق ذلك في قضية Abisinito إي أنها لم تقم بمحاآمة سفير دولة غينيا ) 
.)1(ته الموفدة استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثلالجديدة خوفا من رد فعل دول  



إن قيام آل دولة وعلى انفراد تفسير اتفاقية فيينا تفسيرا ضيقا سوف يؤدي إلى -3
وجود عدة تفسيرات متعارضة ومتناقضة لنصوص االتفاقية،لذا من األجدر و 

جرائم التي األصلح اللجوء إلى التفسير الدولي الجماعي لالتفاقية من اجل مواجهة ال
.)2(يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون  

ان أهم ميزة تتميز بها نصوص اتفاقية فيينا أنها صريحة وواضحة وال تحتاج -4
ألي تفسير ،فنجد مثال ان البعض منها صريحة إلى درجة اليمكن إعادة تفسيرها 

أخر ،فهذه من اتفاقية فيينا ال يحتمل إي توضيح  32بتاتا ،فنجد مثال ان نص المادة 
يكون التنازل عن الحصانة الدبلوماسية صريحا ومن الدولة   المادة اشترطت ان

الموفدة ،ومن ثم  اليمكن لنا ان نعد ان تعسف الدبلوماسي  في استعمال حصانته 
، وعليه )3(ال يحتمل مثل هذا التفسير ) 2 (32بمثابة تنازل ضمني ،الن نص المادة 

.ال اجتهاد مع نص   
جوء إلى التفسير الضيق إلحكام االتفاقية ،ال يتم العودة إليه إال بعد فشل أن الل-5

)4(األساليب العادية مما يجعل من التفسير الضيق أسلوبا احتياطيا،أو ثانويا  
    وفي النهاية البد من اإلشارة إلى انه إذا آانت أغلبية نصوص اتفاقية فيينا ال 

اإلجراء إي التفسير الضيق لالتفاقية غير تحتمل إي تفسير أخر ، فإنه يبقى هذا 
.عملي وغير منتج ،لذا نقترح تعديل بعض إحكام اتفاقية فيينا   

:1961تعديل بعض إحكام اتفاقية فيينا لسنة : الفرع الثالث   
رأينا آيف أن عملية التفسير الضيق التفاقية فيينا ليس بالحل األمثل والمناسب      

 الدبلوماسية المختلفة ،وآيف أن غالبية نصوص اتفاقية لحل مشكلة إجرام و تعسفات
فيينا واضحة وصريحة ال تحتمل إي تفسير أخر ،لذا فالتفكير في وسيلة أخرى من 
يمكن تحقيقها إال عن طريق تعديل اتفاقية فيينا  األمر الضروري وهذه الوسيلة ال

  1961لسنة 
_____________________________ 

251سابق،ص  لحرش ،مرجع عبد الرحمن. د)1 (  
.251المرجع نفسه،ص)2 (  
  .1961من اتفاقية فيينا لسنة )2-1 (32راجع المادة )3(

(4)Charles Rousseau, Droit International Public,1970 ,op.cit., PP.273,275. 
عن طريق إزالة جميع االختالفات الواردة بين الدول بشأن تطبيق وتفسير بعض   

اسة منها و والمتعلقة بالضبط بالحصانات الدبلوماسية خاصة بعد تفشي األحكام الحس
ظاهرة إساءة  استعمال هذه الحصانات من قبل المبعوثين وتجاوزهم الحدود 

.1961المرسومة لهم في اتفاقية فيينا سنة  
     ولعل األسباب التي دفعت بالعديد من الباحثين إلى اقتراح تعديل أحكام اتفاقية 

: آثيرة أهمها1961سنة فيينا ل  
من حيث ان اغلب نصوصها أصبحت  وتجاوز الزمن عليها قدم هذه االتفاقية/ 1

غير مالئمة لظروف ومتطلبات المجتمع المدني الجديد حيث أصبحت عاجزة على 
مواجهة العديد من المشاآل منها التعسف الدبلوماسي الذي سبب تفشي ظاهرة 

وهذا االقتراح ما هو اال محاولة لسد هذا العجز .)1(يةاإلجرام  بين األوساط الدبلوماس
.)2(والنقص  



ان اإلبقاء على اتفاقية فيينا في وضعها الحالي تمنع سلطات الدولة المضيفة من / 2
اعتقال أو متابعة أي عضو من البعثة الدبلوماسية، أو أي فرد من أفراد أسرته في 

ا يجعل من الصعوبة بمكان تطبيق حالة إساءتهم للحصانات التي سيتمتعون بها مم
 والذي يفرض على المبعوث 1961 من اتفاقية فيينا لسنة 41نص المادة 

الدبلوماسي احترام قوانين وأنظمة الدول المضيفة، ألن عدم خضوع هذا األخير 
.)3(للقضاء اإلقليمي للدولة المضيفة يدفعه إلى عدم احترام قوانينها ولوائحها  

 قضية السفارة الليبية حاصرت السلطات البريطانية مقر السفارة          فمثال ففي
الليبية لكنها امتنعت عن اقتحامها آما امتنعت أيضا عن اعتقال و محاآمة المبعوثين 

. )4(الليبيين الذين تورطوا في عملية إطالق النار، ألن اتفاقية فيينا ال تسمح بذلك
رية المتورطين في اختطاف الالجئ ونفس الشيء طبقته على أفراد البعثة النيجي

(النيجيري  Dikko وبذلك يمكن لنا القول أن االتفاقية بنصها على الحصانة  ) 
المطلقة للمبعوث الدبلوماسي لم تراع توازن المصالح بين الدولتين الموفدة 

والمضيفة، هذه األخيرة التي قد تتضرر مصالحها القومية واألمنية ومصالح 
.الدبلوماسيينمواطنيها من جراء   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)J. Leca, les Techniques de révisions des conventions 
internationales, Thèse, Paris, 1961, P.10. 

 .254سابق، ص رجع مد عبد الرحمن لحرش، )2(
  .255المرجع نفسه، ص )3(

 باقتحام أو دخول دار 22، فمثال ال يسمح نص المادة 1961فاقية فيينا لعام  من ات29و22راجع المواد )4(
 البعثة الدبلوماسية دون موافق أو رضا رئيس البعثة 

 ال 31 المادة نص أن آما الدبلوماسي، المبعوث باعتقال يسمح ال فيينا اتفاقية من 29 المادة نص أن وآما-
 .المضيفة ولةالد لقضاء الدبلوماسي المبعوث إخضاع يجيز

     ولهذا نجد أن موقف الدولة المضيفة في هذه الحالة، أما أن توافق على هذه 
التعسفات على حساب أمنها القومي وأمن أفرادها، أم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات 

ولذا فاألنجح . قانونية وقضائية وفي هذه الحالة تكون قد خرقت نصوص االتفاقية
 عن طريق 1961لتعديالت في اتفاقية فيينا لسنة هو اللجوء إلى وضع بعض ا

وضع القيود واالستثناءات على هذه الحصانات بواسطة نصوص صريحة وواضحة 
. 

 :مجال تعديل االتفاقية
باعتبار أن اإلشكالية تدور حول إطالق اتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية          

لتي لها عالقة بهذه الحصانات فان التعديل هو اآلخر البد أن يشمل النصوص ا
 .31،29والمتمثلة بالضبط في المواد 

حتى يتحقق الغرض الذي :الخاصة بالحصانة القضائية) ف (31تعديل المادة /1
من أجله وضعت اتفاقية فيينا العديد من الحصانات للمبعوثين الدبلوماسيين والمتمثل 

 من 41تطبيق نص المادة في األداء الفعال لوظائفهم دون عراقيل، وحتى نضمن 
 وإخضاع 1ف ) 31(، البد من تعديل نص المادة )1(1961اتفاقية فيينا لسنة 



المبعوثين الدبلوماسيين للقضاء اإلقليمي للدولة المضيفة في حالة ارتكابهم الجرائم 
 .الجنائية ألن هذه األخيرة تمس بأمن الدولة المضيفة وتخل بقوانينها الداخلية

لمادة يصبح المبعوث الدبلوماسي الذي يرتكب جريمة جنائية ال يستفيد وبتعديل هذه ا
وال بد من  .من الحصانة القضائية، وبذلك تجو محاآمته أمام قضاء الدولة المضيفة

 نص على الحصانة القضائية المطلقة للمبعوثين 1ف ) 31(التنويه أن نص المادة 
 .)2(بية بالنسبة للمسائل المدنيةالدبلوماسيين في المجال الجنائي و أقر حصانة نس

 تضمن استثناءات فيما يخص الحصانة القضائية 31         وإذا آان نص المادة 
في المسائل المدنية وهذه االستثناءات مرتبطة باألعمال الخاصة للمبعوث 
الدبلوماسي آاألموال العقارية التي يملكها المبعوث الدبلوماسي بصفته الخاصة 

صة بالترآة و اإلرث الخاصة به آوارث أو موصى له، آما تتعلق والشؤون الخا
بنشاطات تجارية مهنية يمارسها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المضيفة خراج 
 .نطاق وظائفه الرسمية

          لذا فنحن نقترح تعميم وتمديد هذه االستثناءات على القضايا الجنائية بحيث 
. حصانة القضائية التي ال عالقة لها باألعمال الرسميةتخرج األعمال الجنائية من ال

فالمتاجرة بالمخدرات مثال يعد عمال خارجا عن نطاق الوظائف الرسمية للمبعوث 
الدبلوماسي وآذا يعتبر التجسس عمال ال عالقة له تماما بالوظائف الدبلوماسية آما 

 لغاية المسائل الجنائية فانه لو عممنا االستثناءات.)3(أآد على ذلك القضاء السويسري
 فانه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1961 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 41راجع المادة )1(
 . من االتفاقية نفسها31راجع المادة )2(

 .257سابق، ص عبد الرحمن لحرش، مرجع . دوأنظر آذلك -
(3)Annuaire Suisse du Droit International, Vol. 36, 1980, P. 210. 
 .يمكن محاآمة المبعوث المتورط في عملية التجسس أمام قضاء الدولة المضيفة
. )1(    ونفس الشيء يمكن تطبيقه على أهم وظيفة من وظائف المبعوث الدبلوماسي

شروعة وهي استطالع األحوال والتطورات في الدولة المضيفة بجميع الوسائل الم
والتي تشملها الحصانة القضائية، وقي حالة قيامه باستطالع هذه األحوال 
والتطورات بطرق غير مشروعة فان عمله يعد غير مشروع وغير دبلوماسي طبقا 
التفاقية فيينا ومن ثم  ال تشمله الحصانة القضائية ويتماشى أيضا مع نظرية 

 يستند فيه االتجاه الذي ينادي وهكذا نجد أنه في الوقت الذي. مقتضيات الوظيفة
بتعديل هذه المادة إلى هذه النظرية أي نظرية مقتضيات الوظيفة هناك اتجاه آخر 
يستند إلى نفس النظرية ولكن ما أجل التأآد واإلبقاء على الحصانة المطلقة ألنهم 
يعتقدون أن إحالة المبعوث الدبلوماسي على القضاء اإلقليمي للدولة المضيفة تؤدي 
إلى الحيلولة دون قيامه بوظائفه على الوجه األآمل والفعال من جهة ومن ناحية 



 هو اآلخر يؤآد على الحصانة القضائية 41أخرى فإنهم ُيعدون أن نص المادة 
المطلقة للمبعوث الدبلوماسي إذ ينص على أن التزام المبعوث الدبلوماسي باحترام 

ن يخل بالحصانات التي يتمتع بها هذا قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ال ينبغي أ
ونحن بدورنا ال نؤيد هذا االتجاه الذي يعتقد أن خضوع المبعوث  .)2(المبعوث

الدبلوماسي قضاء الدولة المضيفة يعرقل األداء الفعال للوظيفة الدبلوماسية، بل على 
ن ثم  العكس فان ذلك يجعل منه دبلوماسيا حذرا محترما لقوانين الدولة المضيفة، وم

 .عدم اندفاعه للتورط في أي نوع من أنواع الجرائم
    وهكذا نجد أنه من بين المؤيدين لتقييد الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي 
يعتقدون أنه توجد مجموعة من الجرائم التي يجب إخراجها من نطاق الحصانة 

 هذا االقتراح ولقد عرض. )3(القضائية وهي جرائم القتل واالغتصاب، واالعتداء
على شكل مشروع قانون على الكونغرس األمريكي الذي تم اعتماده، حيث تم تحديد 
بعض الجرائم الجنائية التي يجب إخضاع مرتكبيها للقضاء األمريكي، من بينها 

 .)4(استعمال األسلحة
       ولقد اقترح اتجاه آخر إلى ضرورة إلغاء الحصانة القضائية بصفة شاملة 

  لفنيي ومستخدمي البعثة والخدم الخصوصيين على أساس أنهم ال يقومون بالنسبة
بأي دبلوماسي بل أن أعمالهم تقتصر على تقديم بعض الخدمات الخاصة 

، وبالتالي ال يجب أن تشملهم الحصانة القضائية وهو أمر ال )5(للبعثةالدبلوماسية
ة ــات الدبلوماسيـنها للحصاـــد منحـ مع اتفاقية فيينا التي رآزت عنيتعارض

 عوثينــللمب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .1961ف د من اتفاقية فيينا لسنة ) 2(راجع المادة )1(
(2) I.L.C Yearbook, Vol. 2, 1958,PP. 150, 151. 

 .255سابق، ص عبد الرحمن لحرش، مرجع . د)3(
(4)Diplomatic crime Legislations, Hearing before the Senate community 
on Fareign, relations 100th cong, First session, 1987, P.339. 

 254سابق، ص عبد الرحمن لحرش، مرجع . د)5(
الدبلوماسيين على نظرية مقتضيات الوظيفة  الدبلوماسية، واستنادا إلى هذه الفكرة 

بالنسبة تماما ألفراد عائالت ها تماما آخر إلى المطالبة بإلغائبالضبط ذهب فريق 
اغلب حاالت التعسف والجرائم مرتكبة على  المبعوثين الدبلوماسيين علما ان

مستخدمي البعثة الدبلوماسية والخدم الخصوصيين وأفراد العائالت المبعوثين 
 )1(الدبلوماسيين

 .1961 من اتفاقية فيينا لسنة 29تعديل المادة /2
 في االعتراف بحصانة شخصية للمبعوث 29المادة    يتلخص مضمون نص 

الدبلوماسي،إذ تلتزم الدولة المضيفة بعدم اعتقاله أو القبض عليه وضمان االحترام 



الالئق بمرآزه واتخاذ جميع التدابير الممكنة والالزمة لمنع أي اعتداء على شخصه 
 .)2(أو حريته أو آرامته

إجراءات االعتقال والتحقيق مع المبعوث      وحتى يتسنى للدولة المضيفة اتخاذ 
ولقد اقترح  بعض الكتاب واألساتذة القانونين . الدبلوماسي البد من تعديل  هذا النص

تكون حرمة :" المعدلة على الشكل التالي29أن تكون الصياغة الجديدة لنص للمادة 
خارج شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة بالنسبة لألعمال التي يرتكبها المبعوث 

نطاق وظيفته الرسمية ،يجب على الدولة المضيفة معاملته باالحترام الالئق واتخاذ 
  )3("جميع التدابير المناسبة لمنع إي اعتداء على شخصه أو حريته أو آرامته 

 بطريقة يسمح فيها 29 في حين رأى البعض األخر ضرورة تعديل نص المادة 
ض على المبعوث الدبلوماسي ولو بشكل لسلطات الدولة المضيفة باعتقال أو القب

مؤقت وذلك بغرض التحقيق معه أو استجوابه بصدد الجريمة التي ارتكبها وأنصار 
هذا الرأي يدعمونه بأمثلة واقعية في قضية السفارة الليبية فلو آان هذا التعديل نافذا 

تظاهرين آنذاك لدفع ذلك ربما أفراد البعثة الليبية إلى عدم إطالق النار على الم
ات آما أن هذا التعديل يسمح للسلط.الليبي خوفا من خطر االعتقال أو التوقيف 

السفارة الليبية بغرض تفتيش واعتقال المتهمين البريطانية المعنية بدخول مقر 
   .)4(بإطالق النار تحت إشراف ممثل عن دولة ثالثة

 :بعض المالحظات حول تعديل اتفاقية فيينا
أول وهلة أن تعديل بعض أحكام االتفاقية هو الحل األنسب والفعال         يبدو من 

لمواجهة إشكالية الجرائم التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون ،إال أن تطبيق ذلك 
 :قد تواجهه عدة صعوبات منها

إن اتفاقية فيينا لم تتضمن أي نص صريح يسمح بتعديل أو أي نص أخر  : أوال
تعديل ،إال ان ذلك ال يعني عدم إمكانية التعديل على يستخلص منه إجراءات ال

    ________________________ الرغم

 260سابق،صعبد الرحمن لحرش مرجع . د)1       (
 .1961 من اتفاقية فيينا سنة 29راجع نص المادة )2       (

 .260سابق ،صعبد الرحمن لحرش ،مرجع . د) 3       (
 .261سابق ،صحرش،مرجع عبد الرحمن ل. د)4       (

 لقانون المعاهدات نصت على عدم رجعية المعاهدات 1969من اتفاقية فيينا لسنة
، وهناك اتجاه آخر ينادي  )1(،إال أنها أجازت لألطراف االتفاق على خالف ذلك

بالتعديل تحت إشراف منظمة األمم المتحدة ،وفي هذا المجال هناك من السوابق 
ستناد إليها مثل إصدار الجمعية العامة توصيات مختلفة الدولية التي يمكن اال

لمراجعة االتفاقات الدولية العامة من بينها اتفاقية قانون البحار،وذلك بإصدار قرار 
 حيث طلب من األمين العام اخذ وجهات نظر الدول 1969 سنة 2574رقم

 1958يف األعضاء في المنظمة بشأن عقد مؤتمر بشأن إعادة النظر في اتفاقية جن



والمتعلقة بقانون البحار وذلك لدراسة النظام القانوني ألعالي البحار والجرف 
وبالتالي يمكن لنا تطبيق وتعميم هذا اإلجراء على . )2(القاري والمياه اإلقليمية 

 أو 1969 سواء باالستناد إلى اتفاقية فيينا للمعاهدات 1961اتفاقية فيينا لسنة 
 األمم المتحدة  إال ان المشكل هنا ال يدور حول مدى تعديلها تحت إشراف منظمة

شرعية تعديل اتفاقية فيينا بقدر ما هو متعلق بإيجاد اتفاق أو إجـماع الـدول 
االتفاقية لغاية  اإلطراف في االتفـاقيـة إذا علمنا أن عـدد الـدول األعـضـاء فـي

ور المؤتمر  إضافة إلى تردد الدول ذاتها في حض)3(دولة152 بلغ 1990سنة
وحتى لو توصلت بعض الدول األطراف في االتفاقية إلى .   )4(المتعلق بالتعديل 

، فان من شأن ذلك ترتيب بعض المشاآل العملية من 1961تعديل اتفاقية فيينا لسنة 
بينها أن الدول سوف تكون أمام اتفاقيتين مستقلتين مما ينتج عنه نزاعات مختلفة بين 

التفاقية األصلية وفي اتفاقية التعديل في مواجهة بعضهما الدول األطراف في ا
 )5(.البعض وفي مواجهة الدول الغير أطراف في االتفاقية

ثانيــا:تعتقد بعض الدول أن مصلحتها تكمن في اإلبقاء على االتفاقية آما هي ألنها 
 تخدم أهدافها السياسية واالقتصادية أآثر، وأن تعديلها بدون شك سوف يؤدي إلى
، )6(المساس بهده المصالح، وسوف تكون لها انعكاسات سلبية على الدول المضيفة

وهذا ما صرحت به الحكومة البريطانية قائلة أن التعديل سوف ينجم عنه مخاطر 
سيما بريطانيا، ونفس الوقت تبنته الواليات المتحدة بالنسبة للدول الغربية الآبرى 

.)7(األمريكية  
_____________________  

 .1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة28راجع نص المادة )1(
 .1982راجع ديباجة اتفاقية قانون البحار لعام )2(

 .1958 من اتفاقية جنيف لقانون البحار لعام 35و أيضا المادة -
 .268عبد الرحمن لحرش ،المرجع السابق،ص )  3( 

 .268المرجع نفسه ،ص )4(
 .269 المرجع نفسه، ص)5(

(6)The abuse of diplomatic…,first report., op.cit., Parag, 115. 
)7 .269مرجع السابق، ص عبد الرحمن لحرش، . د)  

    ولهذا نجد أن بعض الفقهاء نادوا بضرورة الموازنة في النتائج الناجمة عن 
ومسألة تعديل االتفاقية وهو مواجهة إشكالية تعسف وإجرام المبعوثين الدبلوماسيين 

االحتفاظ على عالقات دبلوماسية متوازنة غير متوترة بين الدولة المضيفة والدولة 
الموفدةعلما ان عدد نسبة اإلجرام قليلة بالمقارنة مع عدد أفراد البعثات الدبلوماسية 

األجنبية المتواجدة في العالم إضافة ان هناك العديد من الدول التي ال يسجل فيها أي 
سف من قبل المبعوثين الدبلوماسيين وهذا يجعل من تعديل هذه االتفاقية مخالفة أو تع

موضوعا تحكمه عدة اعتبارات منها السياسية التي البد من تجاوزها ثم الشروع في 
.عملية التعديل  



ثالثـــــا:ان عملية تعديل االتفاقية تحتاج إلى إتباع إجراءات قانونية معقدة وهو أمر 
 الوقت وهو ما قد ال توافق عيه الكثير من الدول، ولقد الحظنا يحتاج إلى الكثير من

ذلك عند قيام لجنة القانون الدولي إلعداد مشروع بروتوآول حول الوضع القانوني 
للحقيبة الدبلوماسية، حيث استغرقت اللجنة في انجاز القراءة األولى للمشروع عشر 

مالحظات بشأنه واعدت قراءة سنوات ثم عرضته على الدول للتعليق عليه وإبداء ال
 قامت 1992 أعدت قراءة ثالثة وفي عام 1988، وفي سنة 1988ثانية سنة 

اللجنة في دورتها السابعة واألربعين بدراسة هذا المشروع ثم تبنت قرارا ينص على 
إعادة قراءة دراسة مشروع البروتوآول من جديد بغرض الدعوة لعقد مؤتمر دولي 

.)1(اق جديد خاص بالوضع القانوني للحقيبة الدبلوماسيةإلبرام بروتوآول اتف  
     ومن جهة أخرى نجد أن موضوع تعديل اتفاقية لم يول له الكتاب والفقهاء أي 
اهتمام ألنهم يعتقدون أن تعديل هذه االتفاقية بالضبط غير مناسب نظرا للطبيعة 

 قواعد القانون الدولي الذي  التي قامت بتقنين)2(الخاصة التي تتميز بها هذه االتفاقية 
يعكس الممارسات الدولية المختلفة التي تعود إلى مئات السنين، آما أن هذه االتفاقية 

، وُتعد اتفاقية أنموذجية لالتفاقيات 1961حظيت بدراسة معمقة قبل إبرامها سنة 
ظم الدولية لقيت موافقة عالمية دولية واسعة النطاق من قبل المجتمع الدولي، حيث ان

إليها عدد آبير من الدول، آما أن هذه االتفاقية حجر األساس في تنظيم العالقات 
 .الدبلوماسية

     ومجمل القول أن تراآم هذه األسباب والعوامل المتمثلة في اختالف مواقف 
ومصالح الدول، ضف إلى ذلك المشاآل اإلجرائية والتقنية التي تعتري تعديل 

ة حظيت بقسط آبير من االهتمام والدراسة قبل انعقادها االتفاقية آون هذه األخير
، وبعد االنعقاد لقيت ترحيبا دوليا واسع النطاق األمر الذي يجعل 1961سنة 

 موضوع تعديل االتفاقية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.27عبد الرحمن لحرش، مرجع سابق، ص . د)1 (  

.27من لحرش، مرجع سابق، صعبد الرح. د)2(   
أمــرا صعبا على األقل في الوقت الحالي، نتيجة الستحالة الحصول على إجماع 
 .دولي
 :الخالصـــــة

  بعد دراستنا لإلجراءات المقترحة والمتعلقة باتفاقية فيينا ذاتها نالحظ أنه مع    
 أيدنا فكرة التطبيق أهميتها اال أنه أمر صعب تحقيقه في الواقع العملي ألنه حتى ولو

الضيق لالتفاقية من قبل الدول المضيفة، والتي من خاللها يمكن أن تحقق بعض 
النتائج في المجال المتعلق بمواجهة إجرام الدبلوماسيين، اال أنه من الشيء المؤآد 
أنها سوف تلقى معاملة بالمثل من قبل الدولة الموفدة وهذا يشجع فكرة االنتقام بين 

  ما ال يساعد على تنمية العالقات الدبلوماسية بين أعضاء المجتمع الدولي الدول وهو



      وبالنسبة للتفسير الضيق لالتفاقية فهو إجراء ال يمكن اعتماده بشأن اتفاقية 
فيينا، ألن أغلبية نصوصها وخاصة المتعلقة منها بالحصانة الدبلوماسية صريحة 

 .ضيقاوواضحة ال تقبل إعادة تفسيرها تفسيرا 
      وبشأن تعديل االتفاقية فالظروف السياسية واالقتصادية التي تحيط بالمجتمع 
الدولي خاصة في هذا الوقت بالضبط تجعل منه عملية صعبة خاصة إذا آان 
الغرض منه هو الحد من ظاهرة تعسف الدبلوماسيين التي نعتقد أنها بدأت تتقلص 

ءات الصارمة بشأنهم آرفع الحصانة بعدما لجأت الدول إلى اتخاذ بعض اإلجرا
 .الخ....وإعالنه شخص غير مرغوب فيه

      إضافة إلى ذلك فأنه إذا آانت االتفاقية غير قادرة على مواجهة ما استجد من 
مشاآل في المجتمع الدولي، فانه يمكن اللجوء إلى العرف الدولي لسد النقائض 
 .والثغرات التي تعتري االتفاقية

 :بعض اإلجراءات المقترحة األخرى: لثالمطلب الثا

تتميز الحصانة القضائية الجزائية بصفة اإلطالق والعمومية والشمولية أي أنها      
حصانة ال تقبل أي تجزئة، ومن ثم  فعلى آل باحث يريد أن يخترق هذا الجدار 

ن واقتراح إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى وضع حد للجرائم التي يرتكبها المبعوثو
:الدبلوماسيون فانه البد من مراعاة عدة اعتبارات منها  

أوال:يجب أن ال تؤدي إلى المساس بهذه الحصانة بحيث تؤدي إلى تقييدها أو تعديلها 
.أو إلغاءها  

ثانيا:ان هذه االقتراحات يجب أن ال تؤدي بنا إلى الخروج عن نطاق اتفاقية فيينا 
.1961لسنة   

ثالثا:أن تؤدي هذه االقتراحات إلى تحقيق نتائج عملية وهي حصول المتضررين 
.والضحايا على حقوقهم آاملة  

رابعا:ان تؤدي هذه االقتراحات إلى ردع الدبلوماسيين عن إجرامهم و تعسفاتهم ،أي 
.إنها سوف تؤدي إلى انخفاض نسبة اإلجرام لدى الدبلوماسيين  
لتأمين اإلجباري الذي      وهذه االقتراحات تتمثل في إقامة  نظام جديد خاص با

يجب ان يلتزم به آل الدبلوماسيين وآذلك إنشاء صندوق خاص بتعويض ضحايا 
.التعسف وعرض آل الجرائم الخطرة على محكمة دولية  

:نظام التأمين اإلجباري:الفرع األول  
      بالعودة إلى نصوص اتفاقية فيينا نجد أنها لم تجبر الدبلوماسيين والبعثات 

إال أنه يمكن للدولة )1( ة على التقيد وااللتزام بنظام التأمين اإلجباريالدبلوماسي
المضيفة وقبل ان تقيم أي عالقات دبلوماسية مع الدول الموفدة أن تطلب من هذه 

األخيرة بتأمين سيارات أفراد بعثتها الدبلوماسية حتى يتسنى لها التمييز بين 
آذلك حتى يتمكن المتضررون من السيارات الدبلوماسية والسيارات العادية ،و

الحصول على تعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث السيارات التابعة للسلك 
الدبلوماسي، وآذلك عن طريق رفع دعوى تعويض مباشرة ضد شرآات التأمين 



 وآثيرا ما ترفض شرآات التأمين إبرام عقود التأمين مع )2(وليس ضد الدبلوماسيين
على أساس أن مخالفات هؤالء آثيرة وتكلف الشرآة مبالغ البعثات الدبلوماسية 

مرتفعة تشمل تعويض األضرار ونفقات العالج بالمستشفى،ولذا قد تعمد هذه 
الشرآات إلى مطالبة هذه البعثات بمبالغ مرتفعة جدا التستطيع البعثة تحملها ولهذا 

الدولة آان والبد ان تخضع هذه الشرآات عند فرضها لهذه المبالغ لرقابة 
)3(المضيفة  

      طبق نظام التأمين اإلجباري في آل من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
 حيث أصدرت الواليات المتحدة األمريكية تشريعا يكرس نظام 1978نفي سنة 

التأمين اإلجباري على البعثات الدبلوماسية ،يضمن تأمين األضرار الجسيمة 
وطبعا ال.ق باألشياءآالموت واألضرار التي تلح يمكن للمتضرر الحصول على  

تعويض ال عن أألضرار التي لحقت به من طرف أفراد البعثة الدبلوماسية إال عن 
طريق رفع دعوى قضـائية مبـاشرة أمام قضـاة الدولة المضيفة ،إال أن هـذه 

 الدعـوى متميزة عـن الدعاوى 
_____________________________ 

 قد تدارآت النقص والفراغ الذي 1963مجال نالحظ ان اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة في  هذا ال)1(
 على انه يجب على موظفي  البعثة 56ترآته اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية وذلك بنصها في المادة 

 موضوع التأمين اإلجباري القنصلية التقيد بكل االلتزامات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها في
.ضد أخطار قد تلحق بشخص ثالث وتنجم عن استعمال أية سيارة أو سفينة أو طيارة  

313سابق، صعبد الرحمن لحرش، مرجع . د)2(  
.313المرجع نفسه،ص )3(  

 ومن بينها شرط )1(القضائية األخرى العادية التي توافر مجموعة من الشروط
صفة على ذي صفة وفي هذه الحالة بالضبط فإن الصفة، الن الدعوى ترفع من ذي 

الطرف المتضرر لن يقوم برفع الدعوى ضد المبعوث الدبلوماسي ألن هذا األخير 
يتمتع بالحصانة القضائية ،وإنما يرفعها ضد شرآة التأمين في حالة ثبوت مسؤولية 

وى ففي حالة ارتكاب حادث بواسطة سيارة دبلوماسية ترفع الدع. المبعوث المؤمن
تستطيع شرآة التأمين أن تدفع أمام  مباشرة ضد شرآة التأمين ،وفي هذه الحالة ال
القضاة بالحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي المؤمن للتهرب من 

التعويض،ألن الدفع بالحصانة حق شخصي مقرر للمبعوث الدبلوماسي وليس 
. )2(لشرآة التأمين  

ضت أمام إحدى المحاآم البلجيكية قضية متعلقة بحادث مرور      وبهذا الصدد عر
تسبب فيه مبعوث دبلوماسي حيث رفع الضحية دعوى ضد الشرآة التي أمنت 

 المبعوث الدبلوماسي ،فقامت الخيرة بالدفع بحصانة المبعوث الدبلوماسي وإنها ال
لذي تقدمت يمكن أن تكون مدعى عليها في الدعوى ، إال أن المحكمة رفضت الدفع ا

به شرآة التأمين قائلة إن موافقة الشرآة على تأمين المبعوث الدبلوماسي يعني أنها 
حلت محل المبعوث الدبلوماسي وتصبح بالتالي المدعى عليها وان حصانة المبعوث 

.)3(يمكن أن تشكل عقبة أمام مالحقة قضائية الدبلوماسي المؤمن ال  
م األمريكية في قضية      ونفس الشيء توصلت إليه المحاآ Dickinson V. Del  

Solarيمكن لشرآة التأمين أن تتمسك   حيث قضت المحكمة في قرارها أنه ال
بحصانة المبعوثين الدبلوماسيين للتهرب من االلتزام بتعويض الحوادث ألتي يرتكبها 



والحكم نفسه قضت به محكمة أمريكية أخرى التي . )4(المبعوثون الدبلوماسيون
 إلى التأآد انه على الضحية في ظل التشريع األمريكي الخاص بالعالقات انتهت

الدبلوماسية ،أن يرفع الدعوى ضد شرآة التأمين وليس ضد المبعوث الدبلوماسي 
،وهذا من اجل منع الشرآة التأمين من االستناد إلى حصانة المبعوث الدبلوماسي 

)5(.آأساس لرفض الدعوى  
______________________ 

 من قانون اإلجراءات المدنية التي تتضمن الشروط الواجبة لرفع الدعوى المدنية 459راجع نص المادة )1( 
.أمام القضاء  

.494سابق،ص العادة ،القانون الدولي العام، مرجع سموحي فوق . د)2(  
. 108المرجع السابق،ص/احمد عبد المجيد :انظر آذلك -  

(3)Court of appeal Belgium,op.cit.,pp.692,693. 
.315سابق،صعبد الرحمن لحرش،مرجع . د)4(  
315المرجع نفسه،ص)5(  

 في الدبلوماسي المبعوث مسؤولية قيام على آافية إثبات أدلة قدمت فإذا وعليه     
 ،وهذا التعويض بدفع ملزمة األخير هذا لديها المؤمن الشرآة ،فإن المرور حادث
 مباشرة دعوى رفع طريق عن المضيفة لدولةا قضاء إلى باللجوء إال يتم ان اليمكن
.التأمين شرآة ضد  

 رفع حق المضرور بمنح يقترن لم إذا قيمة أية له يكون لن  اإلجباري فالتامين      
 الدولة في الدبلوماسي المبعوث لديها المؤمن التأمين شرآة ضد مباشرة دعوى

.المضيفة  
:اإلجراء هذا  تقويم  
 البعثات على اإلجباري التأمين نظام بتطبيق الدول بعض قيام ان المؤآد من      

 مصالح بين التوازن تحقيق هو هدفه إقليمها على المتواجدة ،الدائمة الدبلوماسية
 المساس دون رعاياها من المتضررين مصلحة على الحفاظ في المضيفة الدولة

 عليها نصت التي الدبلوماسيون المبعوثون بها يتمتع التي المطلقة القضائية بالحصانة
 يضمن جراء إال هذا تطبيق فإن الموفدة الدولة جانب ومن 1961 لسنة فيينا اتفاقية
.)1(المضيفة الدولة لقضاء الدبلوماسيين مبعوثيها خضوع عدم  

 والتقيد الدبلوماسيين انضباط على يشجع قد اإلجراء هذا مثل تطبيق أن آما      
 عن المتضررين تعويض الوقت نفس في ضمن،وي المضيفة الدولة ولوائح بقوانين

  .الدبلوماسي تعسف جراء بهم لحقت التي األضرار
 جرائم لمواجهة مرونة أآثر اإلجباري التأمين نظام تطبيق ان فيه الشك ومما      

 على يؤثر  لن ذلك المرور،الن حوادث عن الناتجة  الدبلوماسيين تعسفات و
 مع يتماشى وهذا الموفدة والدولة المضيفة الدولة نبي القائمة الدبلوماسية العالقات
 بين توازن تحقيق االتفاقية هذه إبرام عند غرضها آان التي فيينا اتفاقية روح

.الدول مصالح  
 على المتضررين حصول إلى يهدف اإلجباري التأمين أن إلى اإلشارة وتجدر      

 تستعملها قد ضغط ةنقط المرور،وهي حوادث قضايا في ملموسة مادية تعويضات
 قوانينها احترام إقليمها على المتواجدة الدبلوماسية البعثات إلجبار المضيفة الدولة



 فيينا اتفاقية واضعي قبل من باهتمام تحض لم فكرة وهي ، المرور بنظام المتعلقة
 لسنة

1961)2 (  .  
_____________________ 

.1961لسنة افيين اتفاقية من 31 المادة نص ذلك في راجع)1 (  
األفراد مصلحة على تسمو الدبلوماسية العالقات مصلحة ان اعتبر حينما مخالفا موقفا جرسيوس تبنى)2(  

ولكن إلى جانب هذه النتائج االيجابية التي يمكن ان يحققها تطبيق نظام التأمين 
:اإلجباري إال ان هذا لم يمنع ان توجه إليه عدة انتقادات أهمها  

ذا النظام ألسباب تعود إلى غياب آليات التنفيذ أي عدم أمكانية صعوبة تطبيق ه-1
تنفيذ القوانين التي تتضمن هذا النظام، فمثال نجد ان التشريع الذي أصدرته الواليات 

 والخاص بنظام التأمين اإلجباري الموجه للبعثات 1978المتحدة األمريكية سنة
. )1( آلليات التنفيذالدبلوماسية قد لقي انتقادات شديدة لكونه يفتقد  

   وعليه على الدولة المضيفة وضع  أجهزة خاصة لمراقبة تنفيذ هذا النظام عن 
طريق تسجيل جميع الدبلوماسيين الذين يملكون أو يستعملون السيارات مع تسجيل 
أسماء شرآات التأمين التي تعاقد معها هؤالء المبعوثون ،وتاريخ انتهاء مدة عقود 

قع على مسؤولية هذه الشرآات إخطار السلطات بخصوص ما يتعلق التأمين ،وآما ي
بتواريخ تجديد عقود التأمين حتى تتمكن هذه األخيرة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
في حالة عدم القيام بتجديدها آسحب الرخصة من المبعوث الدبلوماسي أو اإلعالن 

.)2(انه شخص غير مرغوب فيه  
قه اال إذا وجد هناك إجماع دولي حول نظام التامين ان هذا النظام اليمكن تطبي -3

اإلجباري فالموافقة الدولية قد تجعل منه نظاما علميا شامال آونه يتماشى مع 
قواعد القانون الولي ومع الممارسة الدولية الخاصة بمعاملة المبعوثين 

 .)3(الدبلوماسيين

 1959ي حيث تم سنة      ولقد حصل أول تجسيد لهذه الفكرة على الصعيد األورب
إبرام اتفاقية أوربية حول التأمين اإلجباري ،وذلك بإنشاء قانون موحد يخص التامين 

.)4(على حوادث المرور يطبق على جميع أفراد البعثات الدبلوماسية  
     ان المشكل األخير الذي يواجه نظام التامين اإلجباري يتمثل في رد فعل الدولة 

ا األجراء ضد أفراد بعثتها الدبلوماسية ، فغالبا ما تلجأ إلى  الموفدة التي اتخذ هذ
اتخاذ نفس اإلجراء تجاه أفراد البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة األولى تطبيقا لمبدأ 

وء ـل اللجـيا قبـيفة التفكير جلـلذلك فإننا نرى أنه على الدولة المض.  المعاملة بالمثل
ق ـإلى تطبي  

_________________________  
.318سابق،صعبد الرحمن لحرش،مرجع . د)1 (  
318سابق،صد عبد الرحمن لحرش،مرجع )2(  
 

(3)B.Sen,op.cit.,PP.144,145. 
(4)Ibid .,PP.144,145. 



  نظام التأمين اإلجباري وتحاول أن ترجح أو أن توازن بين مصلحة أفراد بعثاتها 
ي يتعين عليها حمايتهم أم ترجح  الدبلوماسية المتواجدة لدى الدولة الموفدة، والت

مصلحة مواطنيها الذين تعرضوا ألضرار من قبل المبعوثين الدبلوماسيين وتقرير 
 تعويضهم عن طريق تطبيق نظام التأمين اإلجباري

 واألمر في هذه الحالة يختلف من دولة إلى أخرى بحسب نسبة التعسف المسجلة 
ولة المضيفة سوف تلجأ إلى تطبيق نظام لديها،فإذا آانت مرتفعة فمن المؤآدان الد

.التأمين اإلجباري  
:إنشاء صندوق خاص بتعويض ضحايا التعسف االجتماعي: الفرع الثاني  

       تم اقتراح إنشاء صندوق خاص بتعويض المتضررين عن األضرار الناجمة 
 نظام عن الجرائم التي يرتكبها المبعوثون الدبلوماسيون ،وقالوا بأنه أضمن  لهم من

التأمين اإلجباري الذي قد ال يساعد بعض الضحايا اآلخرين التي ترتكب ضدهم نوع 
.أخر من الجرائم من طرف الدبلوماسيين آالسرقة أو االغتصاب أو القتل  
 ولقد أثيرت تساؤالت عديدة بشأن من سيقوم بتمويل هذا الصندوق؟     

ة لدى الدولة المضيفة هي التي ذهب البعض إلى القول ان البعثات األجنبية المعتمد
تلتزم بتمويل هذا الصندوق أي ان الدولة الموفدة التابعة لها البعثة الدبلوماسية هي  

 في حين يرى البعض ان تمويل هذا الصندوق يجب ان يتم من )1(التي تتولى تمويلها
قبل القوانين الخاصة بإنشاء صندوق تعويض ضحايا التعسف التي اقترحت في 

يات المتحدة األمريكية ،ولقد تم تجسيد هذه التشريعات في الواليات المتحدة الوال
 الخاص بالعالقات الدبلوماسية الذي يضمن إنشاء 1978األمريكية بموجب قانون

صندوق فدرالي لتعويض ضحايا التعسف الدبلوماسي في حالة ما إذا لم يكن لديهم 
.)2(قوقهم إجراءات قانونية أخرى تمكنهم من الحصول على ح  

    إذن فالمبالغ التي تقدمها الدولة المضيفة قد تشرط من الدولة الموفدة دفع 
تعويضات الصندوق الذي سوف تنشئه قبل اعتماد بعثتها الدبلوماسية ،الن إقامة 

.)3(العالقات الدبلوماسية آما نعلم يتم بالرضا المتبادل بين الدولتين  
_____________________________ 
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 (2)The diplomatic relation act of 1978,codified at U.S.C.parag.254.pub 

L.N.92-393.West,1979. 
) . العالقات الدبلوماسية1961 من اتفاقية فيينا لسنة2راجع المادة )3  

:بعض المالحظات حول هذا اإلجراء  
ي يمكن ان تترتب على إنشاء هذا الصندوق انه يؤدي  من بين النتائج اإليجابية الت   

إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة المضيفة في تعويض مواطنيها المتضررين 
من جراء التعسفات الصادرة من الدبلوماسيين ،دون ان يسبب ذلك أية عرقلة 
للمبعوث الدبلوماسي في تأديته لوظائفه ودون إخضاعه للمحاآمة أمام القضاء 

أن تطبيق هذا اإلجراء يجعل من الدولة الموفدة تشعر  .المحلي للدولة المضيفة
وتحس بمسؤوليتها تجاه بعثاتها الدبلوماسية المتواجدة في الخارج،وتحثهم على 

 احترام قوانين ولوائح الدولة



المضيفة وعدم تجاوزهم لحدودهم أثناء استعمالهم لحصانتهم الدبلوماسية ،لكن رغم 
هذا اإلجراء يمكن ان يحقق توازن المصالح بين الدولة المضيفة والدولة ان تطبيق 

:الموفدة ،اال انه قد تعتريه بعض المشاآل أثناء تطبيقه والتي يمكن إجمالها فيما يلي  
عدم قدرة بعض الدول والسيما الدول الفقيرة على االلتزام بدفع هذه المبالغ المالية -1

هناك بعض الدول عاجزة على دفع اشتراآاتها المالية لتمويل هذا الصندوق ،وبالفعل 
.)1(في ميزانية األمم المتحدة  

ان هذا المقترح يفتقد اال آليات ووسائل تكفل حسن تطبيقه ،إضافة إلى عدم وجود -2
تعاون حقيقي وفعال من جانب البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين أنفسهم،والدليل 

،الن نجاح مثل هذا االقتراح )2(1978 لسنة على ذلك فشل التشريع األمريكي
يستوجب تعاون وتكتل الدول فيما بينها بالمساهمة في تمويل هذا الصندوق بطريقة 

.منتظمة  
      آما ان فعالية هذا االقتراح لن يجد له صدى إال إذا طبق على المستوى الدولي 

 أن تطبيق هذا اإلجراء ،إي  توافق عليه المجموعة الدولية بأآملها ،خاصة إذا علمنا
 التي أآدت على 31، وبالضبط نص المادة 1961يتماشى مع روح اتفاقية فيينا لسنة

.الحصانة القضائية المطلقة للمبعوثين الدبلوماسيين التي ال تقبل إي استثناء   
عرض القضايا التي تورط فيها المبعوثون الدبلوماسيون على :الفرع الثالث 

:محكمة دولية   
وإجرام الدبلوماسيين أصبح  إساءة استعمال الحصانات الدبلوماسية  ان ظاهرة     

منتشرا اليوم ونستطيع ان نحدد بدايتها منذ سنوات مضت نتيجة الزدياد عدد 
األشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية،السبب يعود إلى نشوء دول ومنظمات 

 دولية جديدة إضافة
______________________ 

The New York times, September 20,1983,P,10      )1(  
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إلى امتداد التعاون الدولي إلى مجاالت جديدة آانت متروآة سابقا خارج اهتمام معظم 
إضافة إلى الجرائم الناتجة )1(الحكومات ،وأدى ذلك إلى نشوء العديد من البعثات الجديدة

انون المرور فأنه مؤخرا عمد بعض الدبلوماسيين إلى اقتراف جرائم السرقة عن مخافتهم لق
،ومعظمها متعلقة بسرقة محالت آبيرة تتم عن طريق زوجات الدبلوماسيين وأطفالهم 

سنوات من هذا النوع إي بمعدل 10 سرقة خالل 240الصغار ،ففي انجلترا مثال تم إدراج 
. جريمة آل عام24  

أخرى متعلقة بانتهاك قيود االستيراد والتصدير للدولة المستقبلة عن       وهناك إساءات 
طريق تهريب سلع معينة في متاع الدبلوماسيين عند دخوله أو مغادرته اقلي الدولة 

.)2(المضيفة،إلى جانب قيامهم بتهريب المخدرات واألعمال الفنية   
ناء الدبلوماسيين ،والمثال على       ويمكن ان نضيف إلى هذه الجرائم ،تلك التي يرتكبها أب

وجرائم الخطف التي يقوم بها بعض )3(ذلك جرائم االغتصاب وجرائم التجسس 
.الدبلوماسيين  

    فنتيجة لتفشي ظاهرة اإلجرام بين أوساط المبعوثين الدبلوماسيين بات من المهم جدا 
واإلجراءات التي إيجاد عالج لهذه اإلساءات واستئصال هذه الظاهرة ،وبما أن األساليب 



نصت عليها اتفاقية فيينا ،وآذا المقترحة من قبل بعض الفقهاء والكتاب وآذا الدول ليست 
لها أية عالقة بمحاآمة المبعوث الدبلوماسي والذي يبقى بدون محاآمة في اغلب  األحيان 

،ولهذه األسباب تم اقتراح خاص بعرض هذه القضايا على محكمة دولية ، وبالضبط 
ء أولي يتم عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية على أساس أن تعسف آأجرا

فـفـي حالـة ادعاء الـدولة . )4(الدبلوماسي هو خطأ دولـة يسـبب ضـررا لدولة أخرى
 المضـيفة بان الدولـة المـوفـدة 

__________________________ 
)  حوالي 1938انة قضائية ،وفي عام  يتمتعون بحص500 آان يوجد في انكلترا حوالي 1913في عام )1

 حوالي خمسة عشر ألف شخص ،وفي الواليات المتحدة األمريكية وصل إجمالي 1985ألف شخص،وفي عام
.1980األشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية إلى خمسين ألف شخص في نهاية  

(2)William F. Marman  the diplomatic relations  of 1978 and its 
consequences ,Virginia journal of international low,Vol.19,11 September 

,1978,PP.132-150. 
) يجب على الممثلين الدبلوماسيين سواء عملوا منفردين اهو عصبة أن يتجردوا القصد في تصرفاتهم ،فال )3

ي المسائل المشترآة يتخذ من العرف والتقاليد الدولية التي تسمح لهم باالجتماع بعميدهم والتشاور معا ف
ذريعة للتدخل في شؤون الدولة والضغط عليها وإال اعتبر تصرفهم غير مشروع وغير ودي يخول الدولة ذات 

افريل 22 مكرر بتاريخ 121جزء من فتوى رقم .(الشأن ان ترفض االستجابة إليه ،بل وان تحتج عليه 
،مشار إليها 489-485 الثالثة األولى صالسنوات). ،مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي 1984سنة

عبد العزيز سرحان ،قواعد القانون الدولي العام وأحكام المحاآم وما جرى عليه العمل في مصر، :في مؤلف 
.162،166،ص 1973الشرآة المصرية للطباعة والنشر ،القاهرة ،   
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 لم تحترم نصوص هذه االتفاقية ، وذلك 1961 لعام باعتبارها طرفا في اتفاقية فيينا

ن الداخلية ال التجسس مثال ،والتدخل في الشؤوبارتكاب أفراد بعثاتها الدبلوماسية أعم
للدولة المضيفة فانه يحق للدولة المضيفة التي تضررت من جراء هذا التعسف أن تالحق 

أن البعثات الدبلوماسية ُتعد من الدولة الموفدة المعنية أمام القضاء الدولي ،على أساس 
األجهزة الرئيسة  للدولة التي تباشر بواسطة عالقاتها الخارجية،ومن ثم  تشكل أعمالها 

أعمال سيادة، آما أن حصانات الدبلوماسيين هي في األصل امتداد لحصانة دولتهم 
.)1(بوصفهم ممثلين لها  

عدل الدولية لعرض قضاياها الخاصة    آما يمكن أن تستند أيضا عندما تلجأ إلى محكمة ال
 ولم تقم 1961بالتعسف الدبلوماسي أن الدولة الموفدة لم تحترم نصوص اتفاقية فيينا لسنة 

.)2(بتنفيذها بحسن نية   
 تأآيدا لهذا االقتراح ،حيث 1979   وُتعد قضية الرهائن االمريكين في طهران عاو 
 هذه القضية إلى نصوص البروتوآول استندت المحكمة في تأآيد اختصاصها بالنظر في

. )3( والخاص بالتسوية اإللزامية للنزاعات الدولية 1961االختياري لعام   
وهكذا نجد انه مع أهمية هذا االقتراح وفعاليته إال انه توجد عدة عقبات تحول دون تحقيق 

:هذا الهدف هامها  
حدد اختصاصها الذي يشغل  من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ت34إن المادة /1

النزاعات القائمة بين أشخاص القانون الدولي أو بين الدول والمنظمات الدولية ،وال تنظر 
في القضايا التي يكون إطرافها أفرادا عاديين، ويقصد بذلك النزاعات التي تقوم بين 

.)4(الدبلوماسيين وموظفي الدولة المضيفة  



دل الدولية ان تنظر في قضايا تعسف الدبلوماسيين     وبناء على ذلك فليس لمحكمة الع
.ضد موظفي الدولة المضيفة  

ان األحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ال تتمتع بالقوة الشديدة الفتقارها إلى /2  
______________ 
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 على ان آل معاهدة تكون ملزمة إلطرافها 1969عاهدات لعام  من اتفاقية فيينا لقانون الم26تنص المادة )2(

 وعليهم تنفيذها بحسن نية 
(3)The Hostage cases ,ICJ, Report ,1980,p.6. 

.1961انظر آذلك البروتوآول االختياري الخاص بالتسوية اإللزامية للنزاعات الدولية لعام -  
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 عدم إلى بالدول دفع ،مما فعالية دون أصبحت التي أحكامها تنفيذ ىتتول سلطة
 لقرار األمريكية المتحدة الواليات إنكار الدولية السوابق ،ومن بقراراتها االلتزام
 المؤقتة اإلجراءات بعض بتقرير والمتعلق 1984 لعام الدولية العدل محكمة

 وآذلك.)1( بنيكاراغوا كونتراسلل األمريكية المساعدات بتوقف ،القاضي والمستعجلة
 لعام األمريكيين الرهائن أزمة بشأن الدولية العدل محكمة لقرار إيران إنكار

1980 .  
 هذا في الدولية العدل محكمة اختصاص تعترض التي المشاآل لهذه ونظرا     
 جنائية محكمة بتأسيس خاص باقتراح الدوليين والكتاب الفقهاء بعض قام الشأن

 المبعوثون يرتكبها التي الجرائم في بالنظر تختص دائمة دولية ةدبلوماسي
 إنشاؤها تم التي الدائمة الدولية الجنائية المحكمة غرار على )2( الدبلوماسيون

.1998  جويليه 16 بتاريخ المتحدة لألمم الدبلوماسي المؤتمر بموجب  
 الوحيد البديل ألنها ضروريا أمرا المحكمة هذه إنشاء ان يرى فالبعض إذن     
 الدولة قضاء أمام محاآمته تعذرت الذي الدبلوماسي لمحاآمة إليه اللجوء يمكن الذي

 فهي أخرى ناحية ومن) .1ف (31 المادة بواسطة تحميه فيينا اتفاقية الن المضيفة
 تعترض التي للصعوبات نظرا الموفدة دولته قضاء أمام لمحاآمته بديال تمثل

 ال قد  دولته قضاء ان ،ضف دبلوماسي مبعوث أي ضاةمقا يريد عندما المدعي
 الدولة قضاء أمام حوآم لو ،حتى عليه الرقابة وجود لعدم ونزيها عادال يكون

 يتجاوز قد قضاءها ان بل عادلة  تكون ال قد األخرى هي األخيرة ،فإن المضيفة
 من،و الدبلوماسي المبعوث ضد المقدمة االدعاءات هذه أآد إذا خاصة سلطاته
 الموفدة الدولة ان دائما نجد ،ولذلك مواطنيها إلى المضيفة الدولة تنحاز ان المؤآد
 بين ثقة أزمة هناك صار ،إذن المضيفة الدولة لقضاء دبلوماسييها  خضوع ،ترفض
 الرأي هذا بها ندعم ان لنا يمكن التي القضايا ،ومن والموفدة المضيفة الدولتين
 في المتورطين مبعوثيها بمحاآمة القاضي ليبيا طلب البريطانية الحكومة ،رفض
 بمقاضاة المضيفة الدولة تسمح عندما انه قضائها،آما أمام  النار إطالق عملية

 الشأن هو آما لمحاآمة يخضعون ال فغالبا دولتهم قضاء أمام الدبلوماسيين المبعوثين
 العراقية كومةالح ان بعد فيما ،تبين1978 عام بباريس العراقية السفارة قضية في
 في تعسفهم بسبب الفرنسية الحكومة طردتهم الذين العراقيين المبعوثين تحاآم لم

 بين العالقة إليها وصلت التي الصعبة الوضعية هذه وأمام. حصاناتهم استعمال
  عالقـاتها قطـع إلى المضـيفة الدولة لجوء مـن فبـدال الموفدة الدولة المضيفة الدولة



________________________  
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الدبلوماسية مع الدولة الموفدة وما يسبب ذلك من توتر العالقات بينها،  يتعين على 
الدولة المضيفة ان تعرض قضايا تعسف الدبلوماسيين على محكمة جنائية دبلوماسية 

ر حيادا وموضوعية وأآثر مراعاة للطابع الخصوصي لمرتكبي دولية ،ألنها األآث
ولتفادي أية مشاآل قد تقع أثناء التحقيق بين الدولة المضيفة والدولة . )1(هذه الجرائم

الموفدة خاصة بشأن نزاهته ومصداقيته ،يجب منح أعضاء لجنة التحقيق الحصانة 
لتعسف حتى يتمكنوا من أداء التي تعفيهم من قضاء الدولة المضيفة التي وقع فيها ا

.مهامهم بشكل فعال دون ايجة ضغوطات  
    وبدون شك فإن إنشاء محكمة جنائية دبلوماسية دولية سوف يساهم في استقرار 

العالقات الدبلوماسية بين الدول وبتحقيق التوازن بين مصالحها يتحقق أيضا 
 قطع عالقاتها استقرار المجتمع الدولي وهكذا يزول مبرر لجوء الدول إلى

. الدبلوماسية فيما بينها  
     آما أن إنشاء هذه المحكمة سوف يؤدي إلى سد النقص الذي ترآته اتفاقية فيينا 

 من 41فيما يخص عجزها على وضع إجراءات فعالة تضمن تطبيق نص المادة 
.)2( االتفاقية التي تفرض على الدبلوماسيين احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة  

اإللزامية للنزاعات   بالتسوية ان البروتوآول االختياري الخاص      والجدير بالذآر
بين الدول ال يلزم اال الدول األطراف فيه ،وال يمكن تطبيقه على جميع الدول سواء 

 أم  غيرها ومن ثم  عدم أمكانية أحالة 1961الدول األطراف في اتفاقية فيينا لسنة 
ن على القضاء الدولي ،آما ان هذا البروتوآول يعالج فقط المبعوثين الدبلوماسيي

 ،وال يتعلق بالنزاعات 1961النزاعات الخاصة بتفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا لسنة 
الناجمة عن إجرام وتعسف الدبلوماسيين ،وبهذا يمكن ان تسد هذه المحكمة الفراغ 

.)3(االختياري نفسه ،وآذا البروتوآول 1961الذي ترآته اتفاقية فيينا لسنة   
ولكن حتى يتم إنشاء هذه المحكمة فإن األمر ليس بالهين ،الن ذلك يتطلب إما عقد 

 لكن التعديل صعب 1961اتفاقية جديدة أو إجراء تعديل هام في اتفاقية فيينا لسنة
التحقيق حتى ولو تم التفاوض عليه والتوقيع ،فمن الصعب إقراره بواسطة الدول 

ماسييها غالبا أآثر تعرضا من اآلخرين للتخلي عن المعيار التي سيكون دبلو
المناسب للسلوك وفضال عن ذلك فإنه حتـى ولو تم تجاوز هـذه العقبات ،فالبـد مـن 

 التأآـيد على 
________________________ 
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1961ة للنزاعات الدولية لعام راجع ديباجة البروتوآول الخاص بالتسوية اإللزامي) 2(  
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 إلزامية اختصاص هذه المحكمة للنظر في قضايا التعسف الدبلوماسي بطريقة ال 
ويجب أيضا منح هذه .يمكن لدول األطراف في النزاع ان ترفض لها االختصاص 

تعلقة بالسجن أم الغرامة المحكمة سلطات تقديرية في توقيع العقوبات سواء الم
.المالية التي تلتزم الدولة الموفدة بدفعها للدولة المضيفة  



        ومن الناحية اإلجرائية يحق لهذه المحكمة ان تأمر سلطات الدولة المضيفة 
بإلقاء القبض على المبعوث الدبلوماسي حتى ولو اقتضى األمر اقتحام مقر البعثة 

لعملية يجب ان تتم تحت رقابة وإشراف مالحظين الدبلوماسية،أالن ان هذه ا
.)1(دبلوماسيين من دولة ثالثة لضمان عدم تجاوز الدولة المضيفة حدودها  

       آما اشرنا سابقا قد يتعذر إنشاء هذه المحكمة نظرا للصعوبات التي تعتري 
تعديل اتفاقية فيينا لذا نقترح إدخال تعديالت على قواعد االختصاص للمحكمة 
الجنائية الدولية وجعلها تنظر في المنازعات التي يكون احد إطرافها مبعوثون 

دبلوماسيون ونعتقد انه أمر سهل التحقيق بالمقارنة بإنشاء محكمة جنائية دبلوماسية 
.دولية  

       من جانب أخر هناك فكرة أخرى تم اقتراحها ،اال انه لم تتم صياغتها عن 
"آتورطريق المحلف اليوغسالفي الد Milon Bartos وهي إقامة محاآم مختلطة "

ثنائية في آل وزارة خارجية ،وتقوم وزارة الخارجية للدولة المستقبلة بتعيين عضو 
لها فيها ،وتقوم البعثة الدبلوماسية للدولة المعنية بتعيين أخر ،ويتم اختيار رئيسها أما 

 ان هذه الفكرة وان اال.)2(عن طريق اإلجماع أو بواسطة عميد السلك الدبلوماسي
.آانت ممكنة التحقيق لم تحظ بالموافقة الدولية   

    وخالصة القول في هذا المجال ان حل مشكلة تعسف الدبلوماسيين ومكافحة آل 
مظاهر إجرامهم يكمن في مدى استعداد الدول في اتخاذ موقف مشترك حاسم وفعال 

ة والدولة المستقبلة ،الن بطريقة تحقق التوازن في المصالح بين الدولة المضيف
اإلجراءات التي نصت عليها اتفاقية فيينا وان آانت غير فعالة فإنها تساهم إلى حد 
ما في التقليل من هذه الظاهرة ،وان آان مبدأ المعاملة بالمثل الذي تلجأ إليه بعض 
الدول حين يتعرض دبلوماسيوها  ألي إجراء من هذه اإلجراءات من قبل الدولة 

وآما يمكن ايضا ان نقترح إضافة . ة يجعل الدولة تتردد آثيرا في تطبيقهالمضيف
من القانون األساسي لمحكمة العدل الدولية بحيث يشمل 34تعديل على المادة 

اختصاصها التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المبعوثون الدبلوماسيون في الدولة 
.المضيفة  

__________________________ 
.334سابق،ص الرحمن لحرش،مرجع عبد . د)1(  
.389سابق ،صآما ل بياع خلف ،مرجع . د)2(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خاتمـــــــــة

 
 

 إلى تطبيقي واآلخر محض نظري وبابين،احدهما تمهيدي فصل خالل من تعرضنا
 في يشكك احد ال الدبلوماسي،والتي للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة موضوع
 وحرية استقاللية لضمان ،وآافية الدبلوماسية العالقات لسير وضرورتها أهميتها
 الشخصية،ولضمان لحمايتهم ضمان أآبر تشكل الدبلوماسية،والتي البعثات أفراد
لوظائفه الفعال األداء  

 البحث في االستنباط منهج ،وباعتماد التشريعية الفقهية الدراسة طريق عن واستطعنا
 مستقلة،إلى بصفة فكرة بكل المرتبطة بالجوان لحل الكلي الطرح بعد نتوصل أن

 في تميل مضادة جزئية فرضية األحيان،أو بعض في بها مسلم جزئية نتيجة طرح
 إلى التوصل سبل ذلك بعد لنا يسر الذي أخرى،األمر أحيانا النتيجة إلى نسجها

.تصورنا بينا ضوئها على والتي النتائج من مجموعة  
 الذي النحو على الجزائية القضائية الحصانة يدانم في المقيدة للنظرية منا وتأصيال
:اآلتي النحو على نستعرضها واالقتراحات النتائج من جملة إلى توصلنا ارتأيناه  

:النتائــــــج  
أوال: تبين لنا من خالل الدراسة الفقهية المستفيضة للحصانة القضائية الجزائية بين 

 للمثلين بالنسبة إطالقها بضرورة ةالفكر سيادة من بالرغم والتقييد،انه اإلطالق
 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من) 1ف(31 المادة لنص تطبيقا الدبلوماسيين

 البعض نادى التقييد،حيث نحو طريقة اخذ قد معتبرا فقهيا اتجاها ان ،اال1961
 ة،الخاص وأعماله الرسمية الدبلوماسي المبعوث أعمال بين التمييز بضرورة منهم

 البعض و ، الرسمية بصفته المرتكبة الجرائم جميع عن القضائية الحصانة ومنحه
 و الخطرة الجرائم بين خطورتها،فميز مدى و الجريمة ذات إلى نظر منهم اآلخر
.الخطرة غير  

ثانيا:  يميل العمل الدولي نحو تفضيل اعتبارات األمن القومي على مقتضيات 
 الحرب جرائم و الخطرة بالجرائم يتعلق فيما سيما وال ، الجزائية القضائية الحصانة

 المعتمدة الدولة وسالمة امن تهدد أفعاال يرتكب عندما الدبلوماسي المبعوث ان ،أي
 الدبلوماسي الممثل لحصانة ظهرها المضيفة الدولة تدير الحالة هذه لديها،ففي
  حصانته، على سالمتها و أمنها وتفضل
 الجزائية القضائية الحصانة ان إلى يوحي ما المحلي،وهو لقضائها تخضعه  ثم ومن
.مطلقة تقليدية صفة من لها آان ما فقدت قد  

ثالثــــا:الدول الكبرى لها نصيب األسد من الحصانات القضائية ، وذلك بسبب توفر 
 و الكم حيث من ودائمة آبرى بعثات بإرسال فتقوم الدول هذه لدى اتاإلمكان



 استغالل تحسن ال الغالب في التي الصغيرة الدول حساب على ذلك الكيف،وآل
.الدبلوماسي تمثيلها  
 الدبلوماسيين ممثليها عدد آان أمريكا مثال الدبلوماسية البعثات أفراد عدد حيث فمن
 ببعثاتها يعملون 7000 منهم أمريكي 11000 من أآثر 1968 عام في

 الدبلوماسيين ممثليها عدد نآا بريطانيا نجد ،آما المختلفة بالدول الدبلوماسية
.دبلوماسي 6400 بلغ قد 1969 عام بالخارج  

رابعــا: يفرض مبدأ المعاملة بالمثل هيمنته على صعيد العالقات الدبلوماسية ،األمر 
 مبعوثيها إدانة فيها تثبت التي األحوال في حتى إليه تلجأ الدول من آثيرا جعل الذي
  .بينها فيما العالقات مستوى على بالغال في سلبيا انعكاسا يعطي ،مما

خامســا: من بين النتائج المترتبة على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة 
 في المتضررين حقوق ضياع إلى األحوال اغلب في تؤدي أنها الجزائية القضائية
 الدولة قضاء إلى اللجوء الن ذلك ، الدبلوماسيين الممثلين أفعال جراء من التعويض

 منها المتعلقة إليه،خاصة اللجوء تعوق وصعوبات مشاآل من يخلو ال تمدةالمع
 غير النتائج و البطيئة اإلجراءات و العادي الفرد يتكبدها التي الباهظة بالتكاليف
.المضمونة  

سادســـا: شهدت اآلونة األخيرة ارتفاع نسبة المخالفات و الحوادث المرورية من 
 يعود ذلك في والسبب اإلحصائيات، عليه دلت ما حسبب الدبلوماسيين المبعوثين قبل
 الدبلوماسي الممثل والطمئنان ، الزائدة والسرعة المرورية، باألنظمة االستهتار إلى

 ذلك في تماديه إلى أدى اللوائح،مما هذه من تحميه جزائية قضائية بحصانة بتمتعه
 والمحلليين الكتاب من الكثير دفع ،مما اإلنسان إلى األحيان اغلب في يؤدي ،وهذا
 وصول بمجرد الدبلوماسي المبعوث عن فورا الدبلوماسية الحصانة رفع اقتراح إلى

 في الحق وهو اال اإلنسان حقوق بأسمى المساس إلى حصانته الستعمال إساءته
.الحياة  

سابعــا: و من اإلساءات الخطيرة الستعمال الحصانة القضائية تلك المتعلقة 
 لجني الدبلوماسيون المبعوثون بها يقوم التي الفنية اإلعمال و المخدرات بتهريب
 الجرائم ايضا و ، التجسس الخطف،جرائم جرائم ذلك إلى أضف الطائلة، األرباح
 ليست الحصانات هذه ان متجاهلين الدبلوماسيين أبناء بواسطة ترتكب التي

 ،ولحسن استقالل و سيادة ذات دوال يمثلون أنهم لصفتهم وانما ذواتهم و ألشخاصهم
.الوظيفي األداء  

ثامنـــا: أوضحت الدراسة القانونية و العملية للحصانة القضائية الجزائية ضد 
 حيال أعمالها ،وحق والتفتيش القبض و آالحجز المحاآمة على السابقة اإلجراءات
 استعمالها في تعسفت قد الدول من آثيرا ،ان الشرعي الدفاع بموجب الدبلوماسيين

 السوابق بمنطق -آانت التي القبض بإجراءات يتعلق فيما سيما ال الحق هذا
  -المطروحة
 ضمن أعمالها خالل من نطاقها،وذلك في التحرك الجائز الدفاع حدود عن خارجة
 خطورة تقدير في المبالغة خالل من أصال،أو القبض تفادي فيها يمكن التي األوجه

 يجعلنا مما عليه المقبوض الدبلوماسي يلقاها التي السيئة المعاملة عن الضرر،ناهيك



 التقليدية وضعيتها فقدت قد المجال هذا في الدبلوماسي المبعوث حصانة بأن نقول
.المطلقة  

تاسعــا: تبين لنا من خالل دراستنا لحصانة المبعوث الدبلوماسي ضد اإلجراءات 
 قبل من مستقلال و الصريح التنازل لشرح فيه تعرضنا الجزائية،حيث التنفيذية
 ورأينا ، ضده الحكم تنفيذ إجراءات اتخاذ المضيفة الدولة تتمكن حتى الموفدة الدولة
 مع غالبا يتعارض قد ،واستعماله حدين ذا سالحا يمثل الشرط هذا ان آيف

 إزاء به تتمسك الن الدول أمام المجال يفسح ذلك ان حيث ، العدالة مقتضيات
.للعقاب الموجبة تلك ،دون ثيهامبعو صالح في الصادرة األحكام  

عاشـــرا: لقد أثار مشكل إساءة استعمال الحصانة القضائية الجزائية من قبل 
 في جديا تفكر أصبحت بحيث ، الدولية المجموعة انتباه الدبلوماسيين المبعوثين
 ال و حل دون ظل الذي المشكل لهذا حد لوضع المقترحة و الممكنة اإلجراءات

 لم 1961 لسنة فيينا اتفاقية عليها نصت التي اإلجراءات ان خاصة راالنتظا يحتمل
.منها المرجو الهدف تحقق  
:اآلتية االقتراحات من مجموعة طرح إلى توصلنا فقد السابقة النتائج ضوء وعلى  

أوال: ضرورة مجاراة الواقع الدولي الجديد نحو التقييد في ميدان الحصانة القضائية 
 يتعلق فيما قانونية،خاصة قواعد ضمن تكريسه و دبلوماسيال للمبعوث الجزائية
 ، للدولة االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي بالنظام الماسة الخطرة بالجرائم
 يقبله عما فاحشا خروجا فيها يكون ال التي الحدود في الحرب لجرائم بالنسبة وآذلك
 للمبعوث الدبلوماسية الصفة مع مطلقا يصطدم ال وبما المجرد، القانوني المنطق
.لصالحها التجسس ليس و لدولته التمثيل لغاية وجوده فيها يفترض والتي  

ثانيا:إعادة النظر في اتفاقية فيينا لسنة 1961 و الخاصة بالعالقات الدبلوماسية ،إذ 
 سوى تكن ،لم1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية ان إلى التنويه من البد

 العربية امتنا فيها ،آانت معينه زمنية فترة في الغربية الدول ارساتلمم استجابة
 يؤآد ،مما الدولية األحداث هامش على عام بشكل الثالث العالم ودول ، خاص بشكل

 عبء باحثينا على يلقي الذي الغربية،األمر الدول مصالح و أهداف عن تعبيرها
 الجديدة المؤشرات ظل في اعدالقو هذه في البحث نحو القانونية الدراسات توجيه
 الذي الالئق مكانها لتأخذ ، لها االستجابة ومدى ، الدولي المجتمع يستهدفها التي

 واألخذ ، األمنية بمصالحها يضر ما استبعاد في آلمتها تقول الن النهاية في يؤهلها
.ديدالج الدولي النظام خريطة في المشروعة القومية  أهدافها و أمانيها عن يعبر بما  

 الموضوعات بخصوص 1961 لسنة فيينا اتفاقية في النظر إعادة من بد ال وعليه
:اآلتية  
 القبض إجراءات ضد الدبلوماسي المبعوث حصانة في النظر إعادة ضرورة - أ

 الدبلوماسيين معاملة آيفية فيينا،تتضمن اتفاقية في مادة أو فقرة بإضافة ،وذلك
 لسيادة ممثلين بوصفهم آرامتهم لىع الحفاظ لهم يضمن عليهم،بما المقبوض

 .دولهم



) 47 (المادة في عليه المنصوص بالمثل المعاملة مبدأ في النظر إعادة ضرورة - ب
 السلبي بالجانب يتعلق ،فيما1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من
 ةباالستعاض استبعاده طريق عن ، بالسيئة السيئة المعاملة بمبادلة القاضي ، منه

 و الخ ...الحوار أو الدولية العدل محكمة إلى آاللجوء السلمية، بالطرق عنه
 شأنه من بالسيئة السيئة معاملة الن المجاملة امتيازات مجال في عليه اإلبقاء

 .الدولية العالقات صفو تعكير

 التنفيذ إلجراءات بالنسبة المستقل التنازل شرط في النظر إعادة ضرورة -ج    
 بخصوص منه تستفيد ان في الدول أمام المجال يفسح إن حيث من ، الجزائية
 جزائية عقوبة تتضمن التي تلك دون مبعوثيها، صالح في الصادرة األحكام
 أو فقرة إضافة من بد فال العدالة،ولهذا مقتضيات مع يتعارض ما وهو ، ضدهم
 آالنص ، لةالعدا مقتضيات و ينسجم منطقيا حال 1961 لسنه فيينا التفاقية مادة
 الحكم لتنفيذ المناسبة الوسائل بحث على الموفدة و المضيفة  الدولتين اتفاق على
.فعال  

ثالثا: حتى ال يبقى الدبلوماسيون بدون محاآمة ، خاصة إذا علمنا ان نادرا ما تقوم 
 جنائية محكمة إنشاء نقترح عودتهم، عند دبلوماسيها بمعاقبة الموفدة الدولة

 خاصة خطيرة جرائم يرتكبون الذين الدبلوماسيين بمحاآمة تقوم ةدائم دبلوماسية
 اتفاقية أما يستلزم طبعا ،وهذا المخدرات و والتجسس ، الحرب بجرائم منها المتعلقة
 نصوص بتضمينها 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات اتفاقية تعديل أو جديدة دولية
 محكمة إنشاء من التمكن عدم حالة وفي.الدبلوماسية الوظيفة وخصوصية تتفق
 ، الدولية الجنائية المحكمة اختصاص قواعد في النظر يعاد أي نقترح ، دولية جنائية
 الدبلوماسي المبعوث يرتكبها التي الخطرة الجرائم في للنظر اختصاصها يمتد بحيث

 للجرائم ارتكابهم حالة في عليهم الحصانة برفع الدول رؤساء معاقبة مع مجاراة ،
.الدولية العدل لمحكمة األساس النظام من 5 المادة في هاعلي وصالمنص  

رابعا: إذا آان االقتراح السابق صعب التحقيق عمليا، ألنه يتطلب إجماع عدد معين 
 محاآم إقامة نرى فإننا النفاذ، حيز المحكمة لهذا المنشئة االتفاقية لدخول الدول من

 الخارجية وزارة تقوم ، لوماسيينالدب لمحاآمة خارجيةال الوزارات في مختلطة
 آخر عضو بتعيين الدبلوماسية البعثة تقوم ،آما فيها لها عضو بتعيين المضيفة للدولة

.الدبلوماسي السلك عميد طريق عن رئيسها اختيار ويتم ،  
خامسا: إقامة أو تأسيس صندوق لالدعاءات تتواله مصلحة الدولة المضيفة ، حيث 

 يرتكب التي الدائمة الدبلوماسية البعثات من تعويض بطلب األخيرة هذه تقوم
 األضرار عن للمتضررين المناسبة التعويضات بدفع تقوم ثم  جرائم،ومن أعضاؤها
.الجرائم هذه عن الناجمة  

سادسا: تشديد الرقابة على آل تحرآات المبعوثين الدبلوماسيين خاصة في الحاالت 
.الرسمية بإعمالهم فيها يقومون ال التي  

سابعــا: عدم السماح ألي مبعوث دبلوماسي أعلن انه شخص غير مرغوب فيه بأن 
 الرقي مجال في  الدولي التعاون تعزيز ذلك شأن من ألن ، أخرى دولة في يعين



 واألدبية العلمية المؤهالت فيهم تتوفر من على قصرا جعلها و الدبلوماسية بالوظيفة
 وزراء مؤتمر في األوروبية وعةالمجم مستوى على األمر هذا تعزز ولقد ،

 أعلن دبلوماسي ممثل ألي السماح عدم تقرير تم حيث 1986 عام بلندن الخارجية
 آممثل تعينه من األوروبية المجموعة دول إحدى في فيه مرغوب غير شخص انه

.أخرى دولة في دبلوماسي  
ثامنــا: قيام المسؤولية الدولية للدولة الموفدة التي يمثلها المبعوث الدبلوماسي الذي 

 تستطيع ال المضيفة الدولة آالتجسس،الن الخطرة الجرائم بعض ارتكابه عند يضبط
 تتقرر الحالة هذه في المسؤولية و ، بها يتمتع التي الحصانة نتيجة متابعته

:التاليتين بالصورتين  
 ولةللد القضائية الجهات أمام الدبلوماسي المبعوث المضيفة الدولة تقاضي ان أما-أ

.الدبلوماسي المبعوث يتبعها التي  
 الجهات أمام محاآمته و دولته قبل من الدبلوماسي المبعوث عن الحصانة رفع -ب

.المضيفة للدولة القضائية  
 الذي التجسس عن الدولي القانون ظل في قائمة تظل الموفدة الدولة مسؤولية و

.مشروع غير عمال باعتباره مبعوثها مارسه  
 الدولة أعمال أي سيادة، أعمال الرسمية األعمال اعتبار إلى مسؤوليةال هذه وتستند
 أعمال من الحقيقي المستفيد وان ، لدولته موظف المبعوث ان باعتبار الموفدة
.الموفدة دولته هي المبعوث يمارسها التي التجسس  

تاسعــا: أدى ازدياد حجم البعثات الدبلوماسية الدائمة وغوصها في مجاالت ليس لها 
 آذا ، الدولية المنظمات إلى الدول ووفود بعثات ذلك إلى يضاف ، بها عهد سابق
 البد الدبلوماسيين الممثلين من الهائل العدد فهذا ، الخاصة البعثات في الدول ممثلو
 على إليهم الموآلة المهام لتأدية االطمئنان و بالحرية فيه يشعرون جو لهم توفير من
 لديها، المعتمدين الدولة قضاء من تحميهم حصانة تمتعهم لهم أمان وخير وجه أآمل
 بأمن مساس فيها ألغراض الحصانة هذا استعمال يسيئون ما آثيرا أنهم انه اال

 و الدبلوماسية البعثة حجم تخفض نقترح لذلك ، مواطنيها وحياة المضيفة الدولة
 استثناء دون اسيةالدبلوم البعثة أفراد جميع بأسماء المضيفة الدولة إشعار ضرورة

  .لها اعتمادها قبل
عاشـــرا: يمكن للدولة المضيفة ان تلجأ إلى تطبيق مبادئ العرف الدولي لمواجهة 

 مع يتماشى ذلك ألن الجزائية القضائية حصاناتهم الستعمال الدبلوماسيين إساءة
 القانون قواعد استمرار ضرورة "على صراحة أآدت التي فيينا اتفاقية ديباجة

 يمكن ثم من و ،"االتفاقية هذا أحكام تنظمها لم التي المسائل تنظيم في العرفي دوليال
 سمو مبدأ ،و الشرعي الدفاع مبدأ إلى فقط تستند ان الحالة هذا في المضيفة للدولة
 تطبيق يجب ولكن المطلقة الجنائية القضائية الحصانة على آاستثناء اإلنسان حقوق
 و استثنائية حاالت في اال ذلك إلى المضيفة الدولة تلجأ ال إذ ، نطاق أضيق في ذلك
.نادرة  

الحادي عشر: قد تكون اإلجراءات المقترحة سابقا ال تشكل الحل األمثل بالنسبة 
 ال اغلبهم الن ، الدبلوماسيون المبعوثون يرتكبها التي المرور حوادث لضحايا



 فان لذا بلوماسية،الد البعثات أفراد تعسف جراء األضرار عن تعويضهم يضمن
 إنشاء اإلجراءات هذه بين من و حتميا أمرا أصبح اإلجراءات هذه بعض اقتراح
 الدولة في المعتمد الدبلوماسي للسلك التابعة السيارات على اإلجباري التأمين نظام

 اإلجباري التامين بشان 1980 سنة في الجزائر اتخذته الذي األمر وهو ، المضيفة
 قد النظام هذا تطبيق ان نعرف أننا رغم ، الدبلوماسي للسلك التابعة للسيارات
 ، الموفدة الدولة إليه تلجأ قد الذي بالمثل المعاملة مبدأ ،منها إشكاليات عدة يعتريه
 في عنه بتراجع الجزائري المشرع جعلت التي األسباب بين من يكون قد والذي
  الخير لهذا األخير تعديله

الثاني عشر : و البد من التنويه ان موضوع الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث 
 تتطلب معالجته فان لذلك ، وشامل ،عام دولي مشكل هو ، مشاآل من تثيره وما

  يتعلق فيما  والسيما ، الدول آافة جانب من األطراف متعددة دولية مجهودات
 ، التعسف حدوث دون تحول عالمي بشكل تطبيقها قصد اإلجراءات بتعميم

 آالقتل الدبلوماسيين قبل من المرتكبة الجرائم عن للمتضررين المقدمة آالتعويضات
 أمام عقبة اآبر يعتبر الذي بالمثل المعاملة لمبدأ حدا يضع ان شانه من وهذا ، مثال

عندما الدول  فيينا اتفاقية في عليها المنصوصة اإلجراءات تطبيق إلى اللجوء تريد 
.المقترحة األخرى ءاتاإلجرا بعض ،وحتى1961 لسنة  
 من للحد آبيرا دورا تلعب ان بإمكانها الموفدة الدولة ان هنا اإلشارة من بد وال

 للدولة تمكينها طريق عن وذلك ، الدبلوماسيين المبعوثين قبل من المرتكبة الجرائم
 الفوري التنازل طريق عن الدبلوماسية بعثتها من فرد أي بمعاقبة المضيفة
 تتردد الموفدة الدولة ان البداية منذ اشرنا آما أننا علما نتهم،حصا عن والصريح

 في تورطهم يثبت الذين بعثاتها أفراد بعض أو احد حصانة عن التنازل في غالبا
 ان المفروض من آان إذا العدالة، مبدأ مع يتناقض أمر وهو الجرائم ببعض القيام
 بشكل اإللزام بصيغة صانةالح عن بالتنازل المتعلق و 32 المادة نص صيغة تأتي
 أمام المحاآمة أو االعتقال أو القبض إجراءات اتخاذ من المضيفة الدولة يمكن
.القومي بأمنها تمس الجرائم ارتكابه عند خاصة القضائية جهاتها  
 الجزائية القضائية الحصانة استعمال إساءة ظاهرة ان األخير في التنويه من والبد
 قد الدولة ولوائح لقوانين احترامهم عدم وآذا اسيين،الدبلوم المبعوثين قبل من

 لحصانة المضيفة الدول بعض انتهاك ذلك إلى ضف ، وتفشت آثيرا انتشرت
 من نوع لتحقيق سبل إيجاد يستدعي مما الجزائية القضائية الدبلوماسي المبعوث
 قحقو و القومي األمن واحترام الجزائية القضائية الحصانة فكرتي بين التوازن
 هذا دراسة خالل من إليه الوصول حاولنا ما وهو المضيفة، الدولة في اإلنسان

 للعالقات فيينا اتفاقية من متخذين العملية، و النظرية جوانبه في الموضوع
 موضوعات تنال ان نرجو آما وعماده، البحث محور 1961 لعام الدبلوماسية

.لجزائرا في البحث و الدراسة من حقها الدبلوماسي القانون  
.وعونه اهللا بحمد انتهى  
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 مطبعة األشخاص، على الواقعة الجرائم                      الفاضل محمد. د.59
                                          جامعة

.1963 سوريا، دمشق،             
 الدار العام، الدولي القانون في الوسيط                    المجذوب محمد. د.60

                 .  1999بيروت،  الجامعية
                                 

 األولى، الطبعة العام، الدولي القانون مبادئ                  غانم حافظ محمد. د.61
.1956 مصر، النهضة، مطبعة  

 و للترجمة األهرام مرآز الخليج، حرب                هيكل حسنين محمد. د.62
.        1992 سنة مصر، القاهرة، النشر،

                                              
 اإلسكندرية، المعارف منشأة السالم، قانون              الغنيمي طلعت محمد.د.63

 في الحديثة االتجاهات بعض. 1973مصر،
 المعارف ،منشأة العام الدولي القانون

.                 1974 مصر، باإلسكندرية،
                                                 
                                                 
                                                 



                                                 
                                                 

 في الوسيط                                
               المعارف، منشأة السالم، قانون

                                           
.1982 اإلسكندرية،  

.العام الدولي القانون إلى مدخل               شكري عزيز محمد. د.64  
 رياتالتح أثناء فيه المشتبه ضمانات                        محدة محمد. د.65

 الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار األولية،
.تاريخ بدون  
 القاهرة، العالمية، الجزائي،المطبعة القانون          عوض الدين محي محمد. د.66

1963 .  
 العربية، النهضة دار العقوبات، قانون شرح               حسني نجيب محمد. د.67

                                                
.1977 القاهرة،         

 الحية، غير األشياء عن الناشئة المسؤولية               حمزة جالل محمود. د.68
                                             في

 ديوان الجزائري، المدني القانون         
                                    المطبوعات

 1981الجزائر، الجامعية،                   
. 

  الفكر دار األولى، الطبعة اإلداري، القضاء                      حلمي محمود.د.69
                                                

.1994القاهرة، العربي،         
 العربي، الثقافي المرآز الدبلوماسية،                       خلف محمود. د.70

                                        بيروت،
.1985لبنان،                 

 للدفاع الجنائية الحماية و الدولي التجسس   المرتجع موسى سليمان محمود. د.71
 المعارف الدولة،منشأة وامن الوطني

.                  2001باإلسكندرية،مصر،
                                  

 المعارف العدالة،منشأة إنكار مفهوم               فؤاد احمد مصطفى. د.72
.1986 مصر باإلسكندرية،  

 في الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات              صدقني صديق نزار. د.73
                                         القانون

 الشريعة مع مقارنة الوضعي            
                                بحثاإلسالمية،



 قانوني،آلية علمي                       
.      1988دمشق،سوريا، جامعة الحقوق،

                                             
 قرفي الجزائية،مطبعة اإلجراءات تقنين                    العايش نواصر. د.74

                                         عمار،
.1991 الجزائر، باتنة،              

 باإلسكندرية، المعارف القوانين،منشأة تنازع                صادق علي هشام. د.75
.                                 1974مصر

                                                
 القانون في دروس               

                      الجامعية، ،الدارالخاص
 القاهرة،                                    

.تاريخ بدون ، مصر  
 
 
 

 3/البحوث والمجالت:
  البحوث: أوال

 الدولي،رسالة والعامل الدبلوماسي حصانة                   الكراف بصراوي. د.1
 جامعة الحقوق، آلية دآتوراه
.1994دمشق،  

 الحصانة و الدولي اإلرهاب      أطلس أسعد محمد هالة ائشةع. د.2
 درجة لنيل مقدمة الدبلوماسية،رسالة

              الحقوق،القاهرة، الدآتوراه،آلية
                                    1998.  

 الدبلوماسية الحصانة استعمال في التعسف                 لحرش الرحمن عبد. د.3
 الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية ضوء في
                                  ،1961 لعام

 آلية دآتوراه، أطروحة                    
                       عنابه، جامعة الحقوق،

                              2005.  
  االمتيازات و لحصاناتا و األمن سلطات                         المالح فاوي. د.4

                                                
 دآتوراه،آلية رسالة الدبلوماسية،         
.        1982القاهرة، شمس، عين الحقوق

                                         



 المدنية سؤوليةالم في اإللزامي التأمين تأثير                 الربيعي حسن آاظم. د.5
 رسالة السيارات، حوادث عن الناشئة

 بغداد، جامعة الحقوق، دآتوراه،آلية
1976                                       .
         

 للدبلوماسيين للمبعوثين القضانية الحصانة                     خلف بياع آمال. د.6
 الحقوق، في الدآتوراه درجة لنيل ،رسالة
 عامر،آلية الدين صالح الدآتور فإشرا

.      1998 سنة القاهرة، جامعة الحقوق،
                                                

                                            
 الجماعي،رسالة األمن و القومي األمن      آامل مصطفى شوقي ممدوح. د.7

 الحقوق،جامعة دآتوراه،آلية
.1986قاهرة،ال  
 
 
 

المجالت: ثانيا  
 العالم آيري،مجلة جورج و قرنق جو بين السياسي المأزق غياط، عمار.1

 1994 /05/02 في للطباعة،المجاهد،الجزائر العمومية المؤسسة المعاصر،
                                           20 ،العدد.

 أبو الروسية،شرآة األمن أجهزة في لألمريكيين عداء العربي،موجة الكفاح مجلة.2
 واإلعالم،بيروت، للطباعة الغفاري                                                ذر

.                                                 791 ،العدد 9/1993/ 27 في لبنان،
       

.1935 ، القاهرة السادس، العدد ،250 رقم القرار المحاماة، مجلة.3  
 االقتصاد، و القانونية العلوم مجلة بالحصانة، الدفع طبيعة صادق، علي هشام.4

.1969 ،يناير11 شمس،السنة عين جامعة  
 
 
 

 4/ الوثائق واالتفاقيات الدولية
 أوال: االتفاقيات

.1946 المتحدة، األمم منظمة الحصانات، و االمتيازات اتفاقية.1  
.1953 العربية، الدول معةجا حصانات و امتيازات اتفاقية.2  
.1961 لعام الدولية للنزاعات اإللزامية بالتسوية الخاص االختياري البروتوآول.3  
.1961 الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية.4  



.1963 القنصلية للعالقات فيينا اتفاقية.5  
.1969 لسنة الخاصة للبعثات فيينا اتفاقية.6  
 الدولية بالحماية المشمولين األشخاص ضد الموجهة الجرائم معاقبة و منع اتفاقية.7

.1973 لسنة  
.الدولية المغاربية الدار العالمية، المبادئ و اإلنسان حقوق.8  

 
 

 ثانيا: األحكام
 -1984الدولية، العدل محكمة عن الصادرة األوامر و الفتاوى و األحكام موجز.1

1991،  
 
 
 

 ثالثا: التقارير
.الثاني الجزء ،1956 سنة السنوي، الكتاب دولي،ال القانون لجنة تقرير.1  
 الدورة العامة، الجمعية المتحدة، األمم أعمال عن العام لالمين السنوي التقرير.2

.1957بغداد، جامعة مطبعة) 3594/ع ج (رقم الوثيقة  عشر، الثانية  
.األول ،المجلد1957 لسنة الدولي القانون لجنة تقرير.3  
.1957 لسنة الدبلوماسية الحصانات و لالمتيازات الدولي القانون لجنة مشروع.4  
 الدورة العامة، الجمعية المتحدة، األمم أعمال عن العام لالمين السنوي التقرير.5

 المتحدة الواليات ، نيويورك) 3594 ع.ج(1 رقم الوثيقة عشر، الثانية
.1957 األمريكية،سنة  

 وأوالده، الحلبي البابي مطبعة يا،أفريق و آسيا لدول االستشارية اللجنة مشروع.6
.1958المتحدة، العربية الجمهورية ، مصر  

 
 
 

 5/ التشريعات الداخلية:
.1991التربوية،الجزائر، لألشغال الوطني الديوان الجزائري، العقوبات قانون.1  
.25/10/1984 الخارجية، المعاهدات،وزارة و القانونية اإلدارة مذآرة.2  

 
 

 6/القواميس والمعاجم:
.1975 الثاني،بغداد، الجزء واالتفاقيات، للمعاهدات المفهرس المعجم.1  
.1992 سرافرافيك، قانوني،مطبعة قاموس.2  
.1956صادر، دار بيروت، السادس، الجزء منظور، البن العربي لسان.3  



 الرباط، العربي، الوطن في التعريب لتنسيق الدائم المكتب القانون، و الفقه معجم.4
.1967المغرب،  

 
 

 7/الجرائد :
 جوان 7 في ،الصادرة 105 ،السنة33781 العدد                  األهرام.1

 العدد.                                         1979
.1979 جوان 11 الصادر ، 105 ،السنة33785  

 للجزائر الطبع شرآة ،"أخرى واعتبارات التجسس                   "الخبر. 2
.     1036 عدد 27/02/1994 في لجزائر،الوسطى،ا

                                                      
 افريل 2 الجزائر ،"الدبلوماسي طرد وراء التجسس"

.1040 العدد 1994  
 ، الجزائر ،"عراقيا دبلوماسيا تطرد واشنطن                              "

.1085 العدد 28/05/1994  
 األطلس دار" المرور قواعد يخالفون الدبلوماسيون"المقال عنوان األطلس رسالة.3

 ،1993 أآتوبر 25 في الجزائر باتنة، والنشر، للصحافة
.32 عدد  

 الطباعة ،مؤسسة"أمريكيا دبلوماسيا تطرد موسكو                     "المساء.4
. 5289 العدد ،1994 مارس 2  للجزائر،في للوسط،

     
.1979 جوان 10 في اللبنانية النهار.5  
                                                                                           

 
 
 
 



 
 

قالملحـــــــــــ  
 
 
 
 

 ملحق 
1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية  
 قد البلدان جميع شعوب أن إلى تشير إذ االتفاقية، هذه في األطراف الدول ان

الدبلوماسيين المبعوثين بمرآز القدم منذ اعترفت  
 الدول، بين المطلقة المساواة بشأن المتحدة األمم ميثاق مبادئ و مقاصد تذآر وإذ

.األمم بين الودية العالقات وتعزيز. الدوليين األمن و السلم وصيانة  
 يسهم الدبلوماسية حصاناتال و االمتيازات و للعالقات دولية اتفاقية عقد أن تعتقد وإذ
.االجتماعية و الدستورية نظمها اختالف رغم األمم، بين العالقات إنماء في  
 األداء ضمان بل األفراد إفادة ليس الحصانات و االمتيازات هذه مقصد ان تدرك وإذ

.الدول ممثلة بوصفها و الدبلوماسية البعثات لوظائف الفعال  
 لم التي المسائل تنظيم في العرفي الدولي لقانونا قواعد استمرار ضرورة تؤآد وإذ

.االتفاقية هذه أحكام صراحة تنظمها  
:يلي ما على اتفقت فقد  

:التالية بالتعابير االتفاقية هذه في يقصد ):1(المادة  



 بهذه بالتصرف المعتمدة الدولة تكلفه الذي الشخص" البعثة رئيس "بتعبير يقصد/ أ
.الصفة  

.البعثة موظفو و البعثة رئيس" البعثة دأفرا "بتعبير يقصد/ ب  
 اإلداريون الموظفون و الدبلوماسيون، الموظفون" البعثة موظفو "بتعبير يقصد/ ج

.البعثة ومستخدمو والفنيون  
الدبلوماسية الصفة ذو البعثة موظفو" الدبلوماسيون الموظفون "بعبير يقصد/ د  
 موظفيها احد أو عثةالب رئيس" الدبلوماسي المبعوث " بتعبير يقصد/ هـ

.الدبلوماسيين  
 في العاملون البعثة موظفو" الفنيون و اإلداريون الموظفون " بتعبير يقصد/ و

والفنية اإلدارية خدمتها  
 البعثة أفراد ألحد المنزلية الخدمة في يعمل من" الخاص الخادم "بتعبير يقصد/ ز
.المعتمدة الدولة مستخدمي من يكون وال  
 بغض بها، الملحقة األراضي و األبنية وأجزاء المباني" البعثة دار" بتعبير يقصد/ ح

.البعثة رئيس منزل من فيها بما البعثة، أغراض في المستخدمة مالكها، عن النظر  
 بالرضى الدائمة الدبلوماسية البعثات وتنشا الدبلوماسية العالقات تقام): 2(المادة

.المتبادل  
 :يلي مما سيةالدبلوما البعثة وظائف أهم تتألف -1

.لديها المعتمد الدولة في المعتمدة الدولة تمثيل/ أ  
 ضمن لديها، المعتمد الدولة في رعاياها مصالح و المعتمدة الدولة مصالح حماية/ ب

.الدولي القانون يقرها التي الحدود  
.لديها المعتمد الدولة حكومة مع التفاوض/ ج  
 المشروعة الوسائل بجميع لديها لمعتمدا الدولة في التطورات و األحوال استطالع/ د

.المعتمدة الدولة حكومة إلى عنها الالزمة التقارير وتقديم  
 إنماء و لديها المعتمد الدولة و المعتمدة الدولة بين الودية العالقات تعزيز/ هـ

.العلمية و الثقافية و االقتصادية عالقاتهما  
 الدبلوماسية البعثة يمنع انه على االتفاقية هذه أحكام من حكم أي تفسير يحظر -

 .القنصلية الوظائف مباشرة من
 للشخص لديها المعتمد الدولة قبول من التأآد المعتمدة الدولة على يجب): 3(المادة

 .لها المنشأة للبعثة رئيسا اعتماده، المزمع
 للدولة القبول رفض أسباب بإبداء لديها المعتمد الحكومة تلزم ال ):4(المادة

 .المعتمدة
 لديها المعتمد الدول إلى الالزم اإلعالن إرسالها بعد المعتمدة، للدولة ):5(المادة
 عدة لدى الحالة، حسب الدبلوماسيين، الموظفين احد انتداب رئيس اعتماد المعنية

 .ذلك على صراحة باالعتراض لديها المعتمد الدول إحدى تقم لم ما دول،



 بعثة تنشئ ان أخرى دول عدة أو دولة لدى بعثة لرئيس المعتمدة للدولة يجوز -
 فيها البعثة لرئيس يكون ال دولة آل في مؤقت باألعمال قائم برئاسة دبلوماسية

 .دائم مقر
 أية لدى المعتمدة الدولة تمثيل فيها دبلوماسي موظف ألي أو البعثة لرئيس يجوز -

 .دولية منظمة
 ما أخرى، دولة لدى بعثة رئيس شخص اعتماد أآثر أو لدولتين يجوز): 6(المادة

 .ذلك على لديها المعتمد الدولة تعترض
 موظفي تعيين....... المواد أحكام مراعاة مع المعتمدة للدولة يجوز ):7(المادة

 لعسكريين الملحقين حالة في تقضي، ان لديها المعتمد للدولة ويجوز. بحرية البعثة
 .عليها وافقةللم مقدما بأسمائهم موافاتها الجويين، أو البحريين أو

 ):8(المادة
 .المعتمدة الدولة جنسية الدبلوماسيون الموظفون يحمل أن مبدئيا يجب -1

 اال لديها المعتمد الدولة جنسية يحملون ممن دبلوماسيين موظفين تعيين يجوز ال -2
 .وقت أي في الرضى هذا سحب لها ويجوز برضاها،

 ال ثالثة دولة مواطني إلى بةبالنس الحث بهذا االحتفاظ لديها المعتمد للدولة يجوز  -3
 .المعتمدة الدولة مواطني من نفسه الوقت في يكونون

):9(المادة  
 ان قرارها، أسباب بيان ودون األوقات جميع في لديها، المعتمد للدولة يجوز -1

 غير شخص فيه دبلوماسي موظف أي أو البعثة رئيس أن المعتمدة للدولة تعلن
 الدولة تقوم الحالة هذه وفي. مقبول غير فيه آخر موظف أي أن أو فيه مرغوب

 في خدمته إنهاء أو المعني الشخص باستدعاء أما االقتضاء، حسب المعتمدة،
 إلى وصوله قبل مقبول، أو فيه مرغوب غير ما شخص إعالن ويجوز. البعثة

 .لديها المعتمد الدولة إقليم
 في فردا يالمعن بالشخص االعتراف ترفض أن لديها، المعتمد للدولة يجوز -2

 عن الزمن من معقولة فترة خالل قصرت أو المعتمدة الدولة رفضت ان البعثة،
 .المادة هذه من 1 الفقرة لموجب عليها المترتبة بالتزاماتها الوفاء

):10(المادة  
 بما عليها يتفق قد أخرى وزارة أية أو لديها، المعتمد الدولة خارجية وزارة تعلن-1
:يلي  
.البعثة في خدمتهم أو النهائية مغادرتهم و ووصولهم ثةالبع أفراد تعيين-أ  
 نقص أي وحصول.النهائية ومغادرته البعثة أفراد احد أسرة من فرد أي وصول-ب
.االقتضاء حسب األسرة تلك أفراد عدد في زيادة أو  



) أ(البند في إليهم المشار األشخاص خدمة في العاملين الخاصين الخدم وصول -ج
 .االقتضاء عند األشخاص هؤالء خدمة وترآهم النهائية، مغادرتهمو الفقرة هذه من

 .النهائية المغادرة أو بالوصول مسبق إعالن اإلمكان عند آذلك يرسل -د
 ):11(المادة

 البعثة، أفراد عدد بشأن صريح اتفاق عدم عند لديها، المعتمد للدولة يجوز-1
 مراعاة مع وعاديا، معقوال هترا ما حدود في البعثة أفراد بعدد االحتفاظ اقتضاء

 .المعنية البعثة وحاجات لديها المعتمد الدولة في السائدة األحوال و الظروف
 وبدون الحدود هذه ضمن ترفض، ان لديها المعتمد للدولة آذلك ويجوز -2

 .معينة فئة من موظفين أي قبول تمييز،

 لديها، المعتمد دولةال من سابق رضى بدون المعتمدة، للدولة يجوز ال): 12(المادة
.البعثة فيها أنشئت التي األماآن غير في البعثة من جزءا تكون مكاتب إنشاء  
):13(المادة  

 أوراق تقديمه منذ لديها المعتمد الدولة في وظيفته متوليا البعثة رئيس يعتبر -1
 اعتماده أوراق عن األصل طبق صورة تقديم و لوصوله إعالنه منذ أو اعتماده
 وفقا وذلك عليها، يتفق قد أخرى وزارة أية أو الدولة تلك ارجيةخ وزارة إلى

 .التطبيق وحدة مراعاة مع المذآورة الدولة في العمل عليه جرى لما
 وساعة تاريخ حسب عنها طبق صورة أو االعتماد أوراق تقديم ترتيب يحدد -2

 .البعثة رئيس وصول

):14(المادة  
 :لتاليةا الثالث الفئات إلى البعثات رؤساء ينقسم -1

 الدول، رؤساء لدى المعتمدون الرسوليون القاصدون أو السفراء/ أ
 .المماثلة الرتبة ذو اآلخرون البعثات ورؤساء

 الوآالء الرسوليون القاصدون و المفوضون الوزراء و المندوبون،/ ب
 .الدول رؤساء لدى المعتمدون

 .الخارجية وزراء لدى المعتمدون باألعمال القائمون/ ج
 و التقدم بحق يتعلق فيما اال فئاتهم، بسبب البعثات رؤساء بين التمييز وزيج ال -2

 ".االتيكيت"

.البعثات رؤساء إليها ينتمي التي الفئة على بينها فيما الدول تتفق): 15(المادة  
):16(المادة  

 توليهم وساعة تاريخ حسب واحدة لفئة المنتمين البعثات رؤساء تقدم يرتب -1
 ...المادة أحكام بمقتض وظائفهم



 تغييرا تستبعد وال اعتماده أوراق تتناول تعديالت بأية البعثة رئيس تقدم يتأثر ال -2
 .فئته في

 يتعلق فيما لديها المعتمد الدولة عليه ترى عمل بأي المادة هذه أحكام تخل ال -3
 .البابوي الكرسي مندوبي بتقديم

 يتفق قد أخرى زارةو أو الخارجية وزارة بأعالم البعثة رئيس يقوم): 17(المادة
.البعثة في الدبلوماسيين الموظفين بترتيب عليها  
 المنتمين البعثات رؤساء استقبال في واحد إجراء إتباع دولة آل تراعي): 18(المادة
.واحدة فئة إلى  

):19(المادة  
 رئيس منصب شغر إذا مؤقت، باألعمال قائم إلى مؤقتا البعثة رئاسة تستند -1

 وزارة أو البعثة، رئيس ويقوم. وظائفه مباشرة البعثة يسرئ على تعذر أو البعثة
 الدولة خارجية وزارة بإعالن ذلك، عليه تعذر ان المعتمدة الدولة خارجية

 .المؤقت باإلعمال القائم باسم عليها يتفق قد أخرى وزارة أية أو لديها المعتمد
 الدولة في لبعثها دبلوماسي موظف أي وجود عدم عند المعتمدة، للدولة ويجوز -2

 الفنيين و اإلداريين الموظفين احد الدولة هذه برضى تعين ان لديها، المعتمد
 .للبعثة الجارية الشؤون لتولي

):20(المادة  
 فيها بما البعثة دار على وشعارها المعتمدة الدولة علم رفع البعثة لرئيس يحق -1

 .نقله وسائل على و البعثة، رئيس منزل

):21(المادة  
 الالزمة الدار اقتناء قوانينها، وفق تيسر، ان أما لديها المعتمد لةالدو على يجب -1

 طريق بأية عليها الحصول على تساعدها ان أو المعتمدة، للدولة إقليمها في
 .أخرى

 المساآن على الحصول على االقتضاء عند البعثات تساعد ان عليها ويجب -2
 .ألفرادها الالئقة

):22(المادة  
 لديها المعتمد الدولة لمأموري يجوز وال. مصونة البعثة دار حرمة وتكون -1

 .البعثة رئيس برضى اال دخولها
 لحماية المناسبة التدابير جميع باتخاذ خاص التام لديها المعتمد الدولة على يترتب -2

 مساس أو البعث بأمن إخالل أي منع و ضرر أو اقتحام أي من البعثة دار
 .بكرامتها



 لها التابعة النقل وسائل فيها الموجودة األخرى والهاأم و وأثاثها البعثة دار تعفي  -3
 .التنفيذ أو الحجز أو االستيالء أو التفتيش إجراءات من

):23(المادة  
 أو المملوآة البعثة، مرافق إلى بالنسبة البعثة رئيس يعفي و المعتمدة الدولة تعفي -1

 لم ما بلدية،ال أو اإلقليمية أو القومية الضرائب و الرسوم جميع من المستأجرة،
 .معينة خدمات مقابل تكن

 و الرسوم تلك على المادة هذه في عليه المنصوص اإلعفاء يسري ال -2
 الدولة مع المتعاقدين على لديها المعتمد الدولة قوانين بموجب الواجبة، الضرائب

 .البعثة رئيس مع أو المعتمدة

.مكانها آان أيا ادائم مصونة ووثائقها البعثة محفوظات حرمة تكون): 24(المادة  
 لمباشرة الالزمة التسهيالت جميع بتقديم لديها المعتمد الدولة تقوم ):25(المادة
.البعثة وظائف  
 لجميع إقليمها في السفر و االنتقال حرية لديها المعتمد الدولة تكفل ):26(المادة
 أو ظورالمح بالمناطق المتعلقة أنظمتها و بقوانينها اإلخالل عدم مع البعثة، أفراد
.القومي باألمن تتعلق ألسباب دخولها المنظم  
):27(المادة  

 و الرسمية األغراض لجميع االتصال حرية للبعثة لديها المعتمد الدولة تجيز -1
 بعثتها و المعتمدة الدولة بحكومة اتصالها عند للبعثة ويجوز. الحرية هذه تصون

 ذلك في بما المناسبة الوسائل جميع تستدم ان وجدت، أينما األخرى وقنصليتها
 ذلك مع يجوز وال. الشفرة أو بالرم المرسلة والرسائل الدبلوماسيون الرسل

 .لديها المعتمد الدولة برضى اال السلكي إرسال جهاز استخدام أو ترآيب للبعثة
 جميع بالمراسالت ويقصد. مصونة للبعثة الرسمية المراسالت حرمة تكون -2

 .ائفهاووظ بالبعثة المتعلقة المراسالت
 .حجزها أو الدبلوماسية الحقيبة فتح يجوز ال -3

 خارجية عالمات الدبلوماسية الحقيبة منها تتألف التي الطرود تحمل ان يجب -4
 المعدة والمواد الدبلوماسية الوثائق اال تحتوي ان يجوز وال طبيعتها، تبين ظاهرة

 .الرسمي لالستعمال
 ان على بوظيفته قيامه أثناء بلوماسيالد الرسول بحماية لديها المعتمد الدولة تقوم -5

 الحقيبة منها تتألف التي الطرود وعدد مرآزه تبين رسمية بوثيقة مزودا يكون
 من صورة ألي إخضاعه يجوز وال بالحصانة، شخصه ويتمتع الدبلوماسية،

 .االعتقال أو القبض صور
 هذه في وتسري. خاص دبلوماسي رسول تعيين للبعثة أو المعتمدة للدولة يجوز -6

 المذآورة الحصانات سريان وينتهي المادة، هذه من 5 الفقرة أحكام ايضا الحالة



 حرة بصورة الطائرة ربان من الدبلوماسية الحقيبة بتسليم الرسول بقيام فيها
 .مباشرة

 في التجارية الطائرات أحد ربان إلى الدبلوماسية بالحقيبة يعهد أن ويجوز -7
 بوثيقة الربان هذا تزويد ويجب المباحة، خولالد موانئ أحد في هبوطها المقرر

 يعتبر ال ولكنه الدبلوماسية، الحقيبة منها تتألف التي الطرود عدد تبين رسمية
 من الدبلوماسية الحقيبة لتسلم أفرادها أحد إيقاف للبعثة ويجوز دبلوماسيا، رسوال

 مباشرة حرة بصورة الطائرة ربان

 بواجباتها قيامها أثناء البعثة تتقاضاه التي فالمصاري و الرسوم تعفى): 28(المادة
.الضرائب و الرسوم جميع من الرسمية  
 إخضاعه يجوز وال مصونة، الدبلوماسي المبعوث شخص حرمة تكون ):29(المادة
 معاملته لديها المعتمد الدولة على ويجب. واالعتقال القبض صور من صورة ألي

 أو شخصه على اعتداء أي لمنع المناسبة التدابير جميع واتخاذ الالئق باالحترام
.حريته  
):30(المادة  

 والحماية الحصانة بذات الدبلوماسي المبعوث يقطنه الذي الخاص المنزل يتمتع-1
.البعثة دار بهما تتمتع التي  

 اإلخالل عدم مع أمواله بها تتمتع آما مراسالته و أوراقه بالحصانة آذلك تتمتع-2
).31(ةالماد من 3 الفقرة حكامبأ  
 

):31(المادة  
 للدولة الجنائي بالقضاء يتعلق فيما القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث يتمتع-1

:اآلتية الحاالت في اال اإلداري بقضائها يتعلق فيما لديها،وآذلك المعتمد  
 المعتمد الدولة إقليم في الكائنة الخاصة العقارية باألموال المتعلقة العينية الدعاوى/أ
 أغراض في الستخدامها المعتمدة الدولة عن بالنيابة لها حيازته تكن لم ها،مالدي

.البعثة  
 أو منفذا بوصفه فيها يدخل والتي والترآات اإلرث بشؤون المتعلقة الدعاوى/ب

 الدولة عن بالنيابة ال نفسه عن باألصالة له،وذلك موصى أو وريثا أو مديرا
.المعتمدة  

 لديها المعتمد الدولة في يمارسه تجاري أو مهني اطنش بأي المتعلقة الدعاوى/ج
.الرسمية وظائفه خارج  

.الشهادة اداء من باإلعفاء الدبلوماسي المبعوث يتمتع-2  
 الحاالت في اال الدبلوماسي المبعوث إزاء تنفيذية  اجراءت أية اتخاذ يجوز ال-3

 تلك اتخاذ إمكان رطالمادة،ويشت هذه من 1الفقرة من ج-ب-أ البنود في عليها المنصوص
.منزله أو شخصه بحرمة المساس دون اإلجراءات  

 يعفيه ال لديها المعتمد الدولة في القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث تمتع إن-4
.المعتمدة الدولة قضاء من  



):32(المادة   
 نالمبعوثو بها يتمتع التي القضائية الحصانة عن  تتنازل ان المعتمدة للدولة يجوز-1

 ).37(المادة بموجب بها المتمتعون واألشخاص الدبلوماسيون
 .األحوال جميع في صريحا التنازل يكون-2

 بموجب القضائية بالحصانة المتمتع الشخص أو الدبلوماسي للمبعوث يحق ال-3
 طب  أي إلى بالنسبة القضائية بالحصانة االحتجاج دعوى أية ةإقام إن) 37(المادة

 .األصلي الطلبب مباشرة يتصل عارض
 ال إدارية أو مدنية دعوى أي إلى بالنسبة القضائية الحصانة عن التنازل إن-4
 الحالة هذه في البد بل الحكم تنفيذ إلى بالنسبة الحصانة عن تنازل أي على ينطوي

 .مستقل تنازل من األخيرة
 ): 33 (المادة

 من المعتمدة الدولة لىإ المقدمة الخدمات إلى بالنسبة الدبلوماسي المبعوث يعفى-1 
 عدم مع لديها،وذلك المعتمدة الدولة في نافذة تكون قد التي االجتماعي الضمان أحكام

 .المادة هذه من 3 الفقرة بأحكام اإلخالل
 الخدم على المادة هذه من أ الفقرة في عليه المنصوص اإلعفاء يسري آذلك-2

 :وحده الدبلوماسي المبعوث خدمة في العاملين
 .دائمة إقامة فيها المقيمين من أو لديها المعتمدة الدولة مواطني من يكونوا لم أن/أ

 الدولة في نافذة تكون قد التي االجتماعي الضمان ألحكام خاضعين وآانوا/ب
 .أخرى دولة أي أوفي المعتمدة

 اإلعفاء عليهم يسري ال أشخاصا يستخدم الذي الدبلوماسي المبعوث على يجب-3
 تفرضها التي االلتزامات يراعي ،ان المادة هذه من 2 الفقرة يف عليه المنصوص

 .األعمال أرباب على االجتماعي الضمان أحكام
 االشتراك من المادة هذه من 2و1 الفقرتين في عليه المنصوص اإلعفاء يمنع ال-4

 إجازات من لديها المعتمد الدولة في الساري االجتماعي الضمان نظام في االختياري
 . االشتراك هذا مثل

  المتعددة أو الثنائية االجتماعي الضمان باتفاقات المادة هذه أحكام تخل ال-5
 .المستقبل في مثلها عقد دون تحول ،وال القائمة األطراف

 ):34(المادة
 أو الشخصية والضرائب الرسوم جميع من الدبلوماسي المبعوث يعفى

 :مايلي ثناء،باست البلدية أو اإلقليمية أو العينية،والقومية
 .الخدمات أو األموال ثمن في عادة أمثالها تدخل التي المباشرة غير الضرائب/ أ



 إقليم في الكائنة الخاصة العقارية األموال على المفروضة والضرائب الرسوم/ ب
 في الستخدامها المعتمدة الدولة عن بالنيابة حيازته تكن لم ،ما لديها المعتمد الدولة

 .البعثة أغراض
 لديها المعتمد الدولة في الناشئ الخاص الدخل على الدولة تفرضها التي الضرائب/ج

 التجارية المشروعات في المستثمرة األموال رؤوس على المفروضة والضرائب
  .الدولة تلك في القائمة

 .عينية خدمات مقابل المقبوضة المصاريف/هـ
 إلى بالنسبة القضائية سوموالر والدمغة العقاري والرهن والتوثيق التسجيل رسوم/و

 ).23(المادة بأحكام  اإلخالل عدم مع وذلك العقارية األموال
 ):35(المادة

 الخدمات أنواع جميع من الدبلوماسيين المبعوثين بإعفاء لديها المعتمد الدولة تقوم
 االستيالء لتدابير آالخضوع العسكرية األعباء و االلتزامات ومن والعام الشخصية

 .السكن وتوفير تبرعاتال وتقديم
 ):36(المادة

 بدخول ،بالسماح وأنظمة قوانين من تسنه قد لما وفقا لديها المعتمد الدولة تقوم-1
 األخرى والتكاليف والضرائب الجمرآية الرسوم جميع من وإعفائها اآلتية المواد

 :المماثلة والخدمات والنقل التخزين تكاليف غير
 . الرسمي عثةالب الستعمال المعدة المواد/أ

 أهل من أسرته ألفراد أو الدبلوماسي للمبعوث الخاص لالستعمال المعدة المواد/ب
 . الستقراره المعدة المواد ذلك في ،بما بيته

 أسباب توجد لم ،ما التفتيش من الدبلوماسي للمبعوث الشخصية األمتعة تعفى-2
 في عليها المنصوص تاإلعفاءا  تشملها ال مواد تحتوي بأنها االفتراض  إلى تدعو

 مواد تصديرها،أو أو استيرادها القانون يحظر مواد ،أو المادة هذه من 1 الفقرة
 اال التفتيش إجراء يجوز لديها،وال المعتمد الدولة في الصحي الحجر ألنظمة تخضع

  .المفوض ممثله أو الدبلوماسي المبعوث بحضور

):37(المادة    
 الدولة مواطني من يكونوا لم ان بيته أهل من لدبلوماسيا المبعوث أسرة أفراد يتمتع-1   

 ).30(،)29(المواد في عليها المنصوص ،باالمتيازات لديها المعتمد
 ،ان بيتهم أهل من أسرهم أفراد ،وآذلك والفنيون اإلداريون البعثة موظفوا يتمتع-2

 ئمة،دا إقامة فيها المقيمين أو لديها المعتمد الدولة مواطني من يكونوا لم
 ال أن ،شرط) 35(و)29(المواد في عليها المنصوص والحصانات باالمتيازات

 بالقضاء يتعلق فيما) 31(المادة من1 الفقرة في عليها منصوص حصانة على تمتد



 نطاق خارج بها يقدمون التي األعمال إلى لديها المعتمد للدولة واإلداري المدني
 المادة من 1 الفقرة في عليها صوصالمن باالمتيازات آذلك واجباتهم،ويتمتعون

 .لهم استقرار أول أثناء يستوردونها التي36
 المقيمين أو لديها المعتمد الدولة مواطني من ليسوا الذين البعثة مستخدمو يتمتع-3

 أدائهم أثناء بها يقومون التي األعمال إلى بالنسبة بالحصانة دائمة إقامة فيها
 لقاء يتقاضونها التي بالمرتبات يتعلق فيما الضرائبو الرسوم من ،باإلعفاء واجباتهم

 ).33(المادة في عليه المنصوص ،وباإلعفاء خدمتهم
 الدولة مواطني من يكونوا لم ،أن البعثة أفراد لدى العاملون الخاصون الخدم يعفى-4

 يتعلق فيما والضرائب لرسوم ،من دائمة إقامة فيها المقيمين أو لديها المعتمد
 االمتيازات من ذلك بغير يتمتعون وال ، خدمتهم لقاء يتقاضونها التي بالمرتبات
 مع الدولة هذه على ،ويجب لديها المعتمد الدولة به تسمح ما بقدر إال والحصانات

 الزائد التدخل عدم األشخاص هؤالء إلى بالنسبة واليتها ممارسة في تتحرى أن ذلك
 .البعثة وظائف بأداء يتعلق فيما

 ):38(المادة
 أو لديها المعتمد الدولة مواطني من يكون الذي الدبلوماسي المبعوث يتمتع ال-1

 إلى بالنسبة الشخصية وبالحرمة القضائية بالحصانة ،إال دائمة إقامة فيها المقيمين
 الدولة تمنحه لم ما وظائفه،ذلك ممارسة بمناسبة بها يقوم التي الرسمية األعمال

 .إضافية اتوحصان امتيازات لديها المعتمد
 مواطني من يكونون الذين الخاصون والخدم اآلخرون البعثة موظفو يتمتع ال-2
 ما بقدر إال والحصانات باالمتيازات دائمة إقامة فيها المقيمين أو لديها المعتمد الدولة

 ممارسة في تتحرى أن ذلك مع الدولة هذه على ،ويجب المذآورة الدولة به تسمح
 .البعثة وظائف أداء في الزائد التدخل عدم األشخاص هؤالء إلى بالنسبة واليتها

 ):39( المادة
 إقليم دخوله منذ بها يتمتع ان والحصانات االمتيازات في الحق لصاحب يجوز -1

 أو الخارجية وزارة إلى تعيينه إعالن منذ أو منصبه لتولي لديها المعتمد الدولة
 .إقليمها في موجودا آان ان عليها يتفق قد أخرى وزارة أية

 أو البالد بمغادرته مهمته انتهت شخص آل حصانات و امتيازات عادة تنتهي -2
 إلى قائمة تظل ولكنها الغرض، لهذا له تمنح الزمن من معقولة فترة انقضاء بعد
 ذلك مع قائمة الحصانة تستمر و مسلح، نزاع وجود حالة في حتى الوقت، ذلك

 احد بوصفه وظيفته اداء أثناء الشخص هذا بها يقوم التي األعمال إلى بالنسبة
 .البعثة أفراد

 الحصانات و باالمتيازات التمتع في البعثة أفراد من المتوفي أسرة أفراد يستمر -3
 .البالد لمغادرة ممنوحة الزمن من معقولة فترة انقضاء حتى يستحقونها التي



 أو اطنيهامو من يكن ولم البعثة أفراد احد توفي ان لديها المعتمد الدولة تسمح -4
 أموال بسحب بيته، أهل من أسرته أفراد احد توفي أو دائمة، إقامة فيها المقيمين
 تصديرها ويكون البالد في اآتسبها قد يكون أموال أية باستثناء المنقولة المتوفي

 المنقولة األموال على الترآات ضرائب إسداء يجو وال. وفاته وقت محظورا
 بوصفه فيها المتوفي وجود لمجرد لديها لمعتمدا الدولة في موجودة تكون التي

 .أسرته أفراد احد أو البعثة أفراد احد

):40(المادة  
 التي الحصانات من غيرها و الشخصية الحصانة بمنح المعنية الثالثة الدولة تقوم -1

 سمة جوازه يحمل دبلوماسي مبعوث لكل العودة أو المرور ضمان يقتضيها
 في منصبه تولي إلى طريقة في فيه موجودا أو  يمهابإقل مارا ويكون منها الزمة
 أي على الحكم ذات يسري و بالده والى ا إليه العودة طريق في أو أخرى دولة

 أو بصحبته مسافرا و الحصانات و باالمتيازات متمتعا يكون أسرته من فرد
 .بالده إلى العودة أو به لاللتحاق بمفرده

 هذه من الفقرة في عليها المنصوص الظروف هذه مثل في الثالثة للدول يجوز ال -2
 إحدى في المستخدمين أو الفنيين و اإلداريين الموظفين مرور إعاقة المادة

 .بأقاليمها أسرهم وأفراد البعثات،
 فيها بما بإقليمها، المارة الرسمية المراسالت أنواع جميع بمنح الثالثة الدول تقوم -3

 في لها الممنوحتين الحماية و الحرية فسن الشفرة، أو بالرموز المرسلة الرسائل
 جوازاتهم تحمل الذين الدبلوماسيين الرسل تمنح وآذلك لديها، المعتمد الدولة
 و الحصانة نفس بإقليمها، المرور إثناء الدبلوماسية الحقائب و الالزمة السمات

 .منحهما المعتمد الدولة على يتعين اللتين الحماية
 الفقرات بموجب عليها المترتبة االلتزامات ذات الثةالث الدول على آذلك تترتب -4

 إقليمها في أوجدت التي هي القاهرة القوة آانت ان المادة، هذه من 1،2،3
 أو عليهم المنصوص الدبلوماسية الحقائب و الرسمية والمرسالت األشخاص

 .التوالي على الفقرات تلك في عليها

):41(المادة  
 بها، اإلخالل عدم مع والحصانات، يازاتباالمت المتمتعين جمع على يجب -1

 التدخل عدم آذلك عليهم يجب و. وأنظمتها لديها المعتمد الدولة قوانين احترام
 .الداخلية شؤونها في

 تسندها التي الرسمية األعمال بشأن لديها المعتمد الدولة مع التعامل في يجب -2
 أو لديها المعتمد دولال خارجية وزارة مع يجري أي البعثة، إلى المعتمدة الدولة

 .عليها يتفق قد أخرى وزارة أية أو طريقها عن



 مبنية هي آما البعثة وظائف مع تتنافى طريقة بأية البعثة دار تستخدم ال ان يجب -3
 اتفاقات أية في أو العام الدولي القانون قواعد من غيرها أو االتفاقية هذه في

 .لديها تمدالمع والدولة المعتمدة الدولة بين نافذة خاصة

 أي لديها المعتمد الدولة في يمارس ان الدبلوماسي للمبعوث يجوز ال): 42(المادة
.الشخصية لمصلحته تجاري أو مهني نشاط  
:يلي ما الدبلوماسي المبعوث مهمة انتهاء حاالت من ):43(المادة  

.سيالدبلوما المبعوث مهمة بانتهاء لديها المعتمد للدولة المعتمد الدولة إعالن/ أ  
 من 2 الفقرة ألحكام وفقا برفضها المعتمدة للدولة لديها المعتمد الدولة إعالن/ ب

.البعثة في فردا الدبلوماسي بالمبعوث االعتراف) 9 (المادة  
 منح مسلح نزاع وجود حالة في حتى ليديها المعتمد الدولة على يجب): 44(المادة

 وتمكين والحصانات، متيازاتباال المتمتعين األجانب لتمكين الالزمة التسهيالت
 ويجب. ممكن وقت اقرب في إقليمها مغادرة من ، جنسيتهم آانت أيا أسرهم إفراد
 الالزمة النقل وسائل تصرفهم تحت تضع ان االقتضاء عند و خاصة بصفة عليها
أموالهم ونقل لنقلهم  
  ):45(المادة
 أو المؤقت ستدعاءاال أو دولتين بين الدبلوماسية العالقات قطع حالة في تراعي
:التالية اإلحكام البعثات، إلحدى الدائم  

 حماية و واحترام مسلح، نزاع وجود حالة في حتى لديها المعتمد الدولة على يجب/ أ
.محفوظاتها و أموالها آذلك و البعثة دار  
 محفوظاتها و أموالها آذلك و البعثة دار بحراسة تعهد ان المعتمدة للدولة يجوز/ ب
.لديها المعتمد الدولة بها تقبل ثالثة ةدول إلى  
 ثالثة الدولة مواطنيها مصالح و مصالحها بحماية تعهد ان المعتمدة للدولة يجوز/ ج

.لديها المعتمد الدولة بها تقبل  
): 46(المادة  
 المعتمد الدولة في ممثلة غير ثالثة دولة أية ذلك إليها تطلب معتمدة دولة ألية يجوز
 و الثالثة الدولة تلك مثال حماية األخيرة هذه موافقة وبعد ؤقتام تتولى ان لديها

.موآلها مصالح  
):47(المادة  
 .االتفاقية هذه أحكام تطبيق في الدول بين التمييز لديها المعتمد للدولة يجوز ال -1

 :تمييز أي هناك ان ذلك مع يعتبر وال -2

 بسبب) ضيقا(تطبيقا يةاالتفاق هذه أحكام احد لديها المعتمد الدولة في طبقت إذا/ أ
.المعتمدة الدولة في بعثتها على الضيق تطبيقه  

 هذه أحكام تطلبه مما أفضل معاملة االتفاق أو العرف بمقتضى الدول تبادلت إذا/ ب
.االتفاقية  
):48(المادة  



 إحدى في أو المتحدة األمم في األعضاء الدول جميع لتوقيع االتفاقية هذه تعرض 
 و الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام في األطراف أو المتخصصة الوآاالت
 طرفا تصبح ان إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية تدعوها التي األخرى الدول جميع
 الخارجية وزارة في 1961 ) أآتوبر ( األول تشرين 31 حتى وذلك فيها،

 تحدةالم األمم مقر في 1962) مارس (آذار 31 حتى وبعدئذ للنمسا، المرآزية
.بنيويورك  
):49(المادة  

 لألمم العام األمين لدى التصديق وثائق وتودع للتصديق االتفاقية هذه تخضع 
.المتحدة  
  ):50(المادة
 األربع الفئات إحدى إلى المنتمية الدول جميع النضمام معروضة االتفاقية هذه تظل

 لألمم العام ناألمي لدى االنضمام وثائق وتودع). 48 (المادة في عليها المنصوص
.المتحدة  
):51(المادة  

 من والعشرين الثانية الوثيقة إيداع تاريخ من الثالثين اليوم في االتفاقية هذه تنفذ -1
 .المتحدة لألمم العام األمين لدى االنضمام أو التصديق وثائق

 إيداع بعد إليها تنضم أو عليها تصدق دولة آل إلى بالنسبة االتفاقية هذه ونتقد -2
 وثيقة إيداعها من الثالثين اليوم في االنضمام، أو التصديق وثائق من 22 الوثيقة

 .انضمامها أو تصديقها

):52(المادة  
 المنصوص األربع الفئات إحدى إلى المنتمية الدول جميع إلى العام األمين ينهي 

:يلي ما) 48 (المادة في عليها  
).50(،)49(،)48(للمواد وفقا الحاصلة اإليداعات و التوقيعات/أ  
).51 (للمادة وفقا االتفاقية هذه نفاذ تاريخ/ ب  

):53(المادة  
 و االسبانية، هي متساوية رسمية لغات بخمس المحرر االتفاقية هذه أصل يودع 

 الذي المتحدة لألمم العام األمين لدى الفرنسية، و والصينية، الروسية، و االنجليزية،
 األربع الفئات إحدى إلى المنتمية ولالد جميع إلى عنه مصدقة صورة بإرسال يقوم

).48 (المادة في عليها المنصوص  
 تقديم بعد االتفاقية، هذه بتوقيع أدناه أسماؤهم الواردة المفاوضون قام تقدم، لما إثباتا

.األصول حسب للشكل مستوفية وجدت التي تفويضاتهم  
1961 عام ،)افريل (نيسان18 يوم في فيينا حررت  

 









First:- Research Plot:- 
Everlasting known by human kind the cruelty of life and 

the damage caused by wars and destruction under the 

perspectives of power , sabotage and rage as languages 

among governments and the way of gaining the 

depredated rights or to have what belongs to others to 

survive , so with those perspectives there was no shelter 

for poor and weak people at that era and obviously 

declared the methods of lacking civilized paths to solve 

struggles. 

That difficult circumstances reflected the need of peace 

and stability to survive and to save and protect lives, so far 

there is no need for more wars , on the other hand the 

wide spread of capitals which had needed more 



opportunities to be exploited by governments all over the 

world to protect its citizens and it's interests out of its 

borders.  

All that reasons had obliged that governments to create 

what is called nowadays " the diplomatic representation " 

which meant  to be as messengers to represent the 

governments and its citizens and their interests , those 

messengers were usually well-dressed and open minded 

and well educated .Due to the importance and sensitivity 

of that position of those messengers because any insult or 

attack they might face it will be against their nations , and 

so far they had to be covered by all protection, care and 

expect aspects as far as to be out of any legal inquiry 

which may cause an obstacle through their free 

performance , nevertheless many privileges and 

immunities had been set for them for the purpose of living 

in peace together. 

All that basics had framed a tradition which made all the 

nations proud of what had been performed and also 

increased their respect for the messengers (ambassadors) 

working at their lands till the outstanding international 

concord that had been announced in Wien 1961 to 

proclaim all the legal and basic respective which known 

later by "Wien convention for diplomatic affairs" since the 

international law is wide substantial so we would focus in 



this study to the subject of "Penal Immunity" as an aspect 

of "legal Immunity " since it shows the real view of respect 

by nations towards the international bonds and 

commitments that figured by many eras and been 

changed by many specific features ,if we know , that the 

aspect of protection deals with penal procedures and the 

diplomatic ambassador himself as well in the regard of 

investigation ,search ,custody and other legal procedures 

which the government takes towards any violation of the 

international laws. 

The study will deal only with the legal and penal immunity 

for any diplomatic emissary and the problems which are 

caused by abusing that immunity according to the 

convention of Wien 1961 so we can configure the crimes 

committed by (Ad hoc) ,NGOs employee ,and presidents 

of hosting governments when they violate that immunity 

legal rules as well . 

Second:- Reasons of choosing the 
subject:-       
1-The increasing of crimes committed by diplomatic 

expeditions in spite of many attempts by international law 

geniuses to illustrate the straight path that must be 

followed in the diplomatic basics due to its importance to 

achieve good international relations , but most studies that 



had dealt with penal immunity were not heightened , 

because they were  aside studies through diplomatic 

relations and legal immunity studies and without 

explanations or details for the inside secrete of that 

violations in spite of the importance of that regard and it's 

connection to the human rights on the other hand. 

2-The continuousness of the abuse of immunity 

conducted by diplomatic expeditions which may be an 

obstacle in the way of diplomatic relations and the function 

of the expeditions , which makes them interfere with the 

objectives of legal penal immunity , since the benefit from 

that immunity does not mean ever to violate the rules , 

rights and safe of the hosting government and it's citizen 

as well. 

3-The conation to study legal penal immunity of the 

diplomatic emissary and expedition particularly and to dig 

deeper to illustrate the whole reality .Thus we would try to 

find a balance  between the need of that immunity and the 

need of facing all the appearances which extremely needs 

a certain legal and objective study that goes through with 

the main objectives of that immunity and also goes with 

the spirit of the objective of Wien 1961 convention , taking 

with consideration the importance of the steps which 

figured that immunity and made it necessary to enable all 



expeditions personals to perform their diplomatic duties 

effectively to guarantee good international relations .          

4-The study of legal penal immunity takes great 

advantage in the aspects of international relations due to 

the dangerous negative results that appointed the 

international relations and citizen's interests as well and 

also to the victims of oppression  caused by expeditions 

employees which made the hosting governments to 

proclaim certain procedures in order to fix that problem but 

these procedures are still controversial yet. 

Here we can see the importance of the subject in the field 

of international relations as an index which effectively 

enables the government to face the problem provoked by 

that immunity for the interest of expeditions employees.                          

Third:- Research Problem:-                                              

The political ,social and economic changes had affected 

the international society and lead to some indications 

especially after the second world war towards framing the 

legal penal immunity and one of the most important 

indications was the path of international communication                          

. 

Many governments find themselves obliged to perform it's 

legal procedures against the expeditions employees 

working on their lands especially for those who commit 

real threat to their national security . 



As a result of the previous mentioned items and in order to 

add more indications although there are many studies for 

that , but we will start with that by answering the following  

 

Question:-                                                               
What are the limits of legal penal immunity for the 

approved expedition employees in the international law 

issues? 

But that leads us to other sub questions , such as:- 

1-What are the justifications that had been announced 

when they had illustrated the legal basics of that immunity 

? 

2-How could we harmonize between adopting that kind of 

immunity and respecting the human rights? 

3-Is that immunity connected to courts, and current legal 

procedures or try to provoke previous ones that had been 

shown to that courts? 

4-Is their oppression in performing that procedures on 

courts? 

5-Does that immunity lead to include the executive 

procedures of changes taken by courts? 



6-Could we consider the dangerous aspects born by that 

oppression on expeditions employees much bigger than 

violating or banding immunity? 

We will try to answer that question supported by Wien 

convention1961 protocols . 

Forth:-Research Perspective:- 
Legal penal immunity is consider as one of the most 

important legal issues because it provokes many 

complication in the field of immunity regarding the 

sensitive kind of job of diplomatic expeditions employees 

who are appointed by governments for the sake of global 

peace among nations which gives them many immunity 

privileges to perform their duties and for the purpose of 

respecting their governments, but with regards for the 

national law and legal issues . 

To make the study much perfect by all aspects we 

preferred to handle it with creative analysis, comparative 

and historical protocol , but we have overcome the political 

aspect because immunity is much affected with policy , so 

we depend on creative protocol to seek theoretical and 

clenching reality by dealing with theoretical principles of 

that immunity and that what made us able to have clear 

and perfect perspective and made us proposing solutions 

to correct the mistakes and damages if there anyone the 

other hand we would not ignore the legal analyzing 



protocols which resolve legal conditions in that immunity 

given to that employees , so we can figure the canons that 

had been taken to match them both by harmonizing them 

with the protocols adopted by Wien convention 1961 . 

A comparison had been taken as a path to compare 

between that immunity given to the diplomatic expedition 

employees according to Wien 1961 convention and the 

legal immunity given to special expeditions employees (Ad 

hoc) adopted by Wien convention 1961 , or the immunity 

awarded by international organizations for instance "Arab 

league organization '' and we have tried to use the 

historical perspective to appoint the deferent eras that had 

affected the legal penal immunity till now , especially if we 

know , that the majority of immunity diplomatic basics had 

born by traditions , and that what illustrates the importance 

of taking the historical aspects in consideration. 

Fifth:- Research Objective:- 
The research aims to discuss and estimate the modern 

direction that chains the legal penal immunity to seek a 

certain result shows how much that immunity is effective in 

the diplomatic relations and how much it is unavoidable in 

spite of the negative indications that might appear by 

performing it , or could we sacrifice that immunity to avoid 

some dangerous reflections in specific conditions . 

Sixth:- Research Plan:-   



According to the wide interest of our research with many 

legal issues , we have divided it in to two divisions 

preceded by an initiative section dealing with diplomatic 

immunity perspective and with historical improvement and 

it's legal principle , as well as some indicators for the 

shapes of immunity and personals who have had it. We 

have specified the first division to study the theoretical 

principles of legal penal immunity with two sections .We 

have handled the first one with the international actions 

about determining the legal penal immunity nature for the 

diplomatic expedition employees .The other section 

includes the bands, launching and performing that 

immunity regarding place and time. The second division 

deals with the applications of that immunity , so far we 

have divided that in to three sections, as follows:- 

 

Section -1- 
The diplomatic expedition employees immunity against 

committing crimes and law experts relations. 

Section -2-   
Studying the diplomatic expeditions employee's immunity 

against different kinds of penal procedures of international 

law which could be taken against them as well as studying 

the aspects of oppression which had been recorded by 

nations . 



Section -3- 
We have dealt with discussion and evaluation of the 

procedures that could be performed by the hosting 

governments to face all kinds of oppression used by 

abusing of legal immunity according to the proclaimed or 

adopted protocols approved by Wien convention 1961 or 

its procedures or other proposed protocols that never 

been mentioned or approved by Wien conventions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص ألطروحتي الموسومة
)الحصانة الدبلوماسية ألفراد البعثات السياسية(  

 
 
 

 



 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 منذ البشرية عرفت ،لقد بها قمت التي لدراستي قصيرة مقدمة هو الموضوع هذا إن 

 والغلبة القوة مفاهيم سيادة ظل ار،فيوالدم الحروب ومرارة الحياة قساوة األزل،

 الحقوق على للحصول وطريقًا الحكومات، بين للتحاور آلغة والتخريب العنف ووسائل

 لهذه وفقا والسيطرة البقاء لها يضمن بما للغير المملوآة  الحقوق لسلب أو المسلوبة،

 على سيطرتهمو األقوياء تسلط دون يحول مانع وال رادع ال االستبدادية،إذ المفاهيم

 تلك في المتبعة السبل جلية واضحة بصورة ابرز الذي األمر ، الضعيفة الشعوب حساب

 فض في إتباعه الواجب الراقي الحضاري المسلك إلى وافتقارها الزمنية، الحقبة

 .النزاعات

 نهجها على انعكست مسيرتها بداية في البشرية عاشتها التي الصعبة الوضعية هذه إن     

 والبقاء، السلمية الحلول ميكانزمات إلى االهتداء ومحاولة واالستقرار، السالم تماسال في

 جهة من الوقاية سبل القومية لمصالحها ،ويكفل جهة من ديمومتها حماية لها يكفل بما

 مآسيها في والتخبط  الحروب إلى اللجوء عن غنى في ذلك في فتكون ، أخرى

.وويالتها  مجال أو للعمل فرص عن بحثا ، واألموال شخاصاأل حرآة اتساع  إن فضال



 خاللها من التي السبل في التفكير الدول  على اوجب الخمس القارات دول عبر لالستثمار

 في اهتدت إن فكان ، األم الدولة حدود خارج وأموالهم ومصالحهم مواطنيها حماية تستطيع

 رسول شكل المدة تلك في اخذ لذيا ، الدبلوماسي بالنظام اليوم عليه يطلق ما إلى النهاية

 المرسل الدولة في القومية مصالحها عن والدفاع باسمها والتحدث دولته تمثيل مهمة يتولى

 الهندام،وآان وأناقة العقل ورجاحة والفطنة بالثقافة يتصفون ممن العادة في ويكون ، إليها

 األثر بالغ أرسلته تيال الدولة سيادة يمثل بوصفه الرسول يشغله الذي المنصب لحساسية

(*)وسيادتها دولته حرمة على االعتداء بمثابة يعد عليه يقع قد اعتداء أي إلى بالنظر  

،وذلك لدولته احتراما والرعاية الحماية مظاهر بكل أحاطته ضرورة اقتضى الذي األمر  

 أو قضائية متابعة أي عن منأى في تبقيه أن شأنها من التي والظروف الطقوس بتوطئة

طرف من إيفاده آان اجلها من  التي للمهام الحر السير عرقلة في تسبب قد قضائية يرغ  

 غنى ال التي والقضائية الشخصية الحصانات من مجموعة له منحت أن فكان دولته،

األمم تلك بين السلمي التعايش من وضعية إلى للوصول عنها  

              بين تفاخر محط بات عرفًا مشّكلة التاريخ عبر القواعد هذه تواترت وقد     

                                                                                                  

 المعتمدين للسفراء واحترامها األمم                                                        

 هذه ليكرس ،1961 سنة فيينا في عقد الذي هيرالش  الدولي الوفاق جاء أن ،إلى لديها

الدبلوماسية للعالقات فيينا باتفاقية ،عرف قانوني قالب في والقواعد المفاهيم . 

 على هذه دراستنا في سنقتصر ،فإننا موضوعاته في ثريا الدولي القانون آان وإذا    

تبرز إنها حيث ،من القضائية الحصانة أشكال من آشكل الجزائية الحصانة موضوع  

 مسيرة عبر تشكلت التي الدولية واألعراف للعهود الدول احترام لمدى الحقيقية الصورة

، طويلة تاريخية  موضوع نأ علمنا إذا الخاصة والعوامل المتغيرات من العديد تخللتها 

ال هذه الحماية  شخص لتشمل تمتد ،بل فحسب الجزائية التقاضي إجراءات على تقتصر 

 ذلك غير إلى وتحقيق وحجز تفتيش ،من األخرى اإلجراءات حيال وماسيالدبل المبعوث

 الداخلية القوانين خرق إزاء العادة في اتخاذها يجري التي ، القانونية  التعقيبات من

 .للدول



 للمبعوثين الجزائية القضائية المسالة على فقط تقتصر سوف الرسالة هذه أن آما    

 أفراد قبل من الحصانة هذه استعمال إساءة نتيجة االتإشك من تثيره وما الدبلوماسيين

 الحصانة بهذه يتمتعون والذين ، الدول هذه يمثلون الذين الدائمة  الدبلوماسية البعثات

 الدراسة هذه نطاق من يخرج وذلك ،1961 لسنة فيينا اتفاقية ظل في الدبلوماسية

 ، الدولية المنظمات وظفيوم ،  Ad hoc الخاصة البعثات قبل من المرتكبة الجرائم

القضائية للحصانة انتهاآها عند المضيفة والدول  الدول رؤساء وآذا . 

 على قائمة موضوعية اعتبارات وفق جاء الموضوع بهذا اهتمامنا فأن وعليه

:اآلتية العناصر  
 محاولة مع ،إذ الدبلوماسيين المبعوثين قبل من المرتكبة والتعسفات الجرائم ازدياد-1

 القواعد في أتباعه الواجب السليم النهج لتوضيح الدولي القانون فقهاء من رالكثي

 أغلبية أن إال  ، الدولية للعالقات السلمي  السير تحقيق في ألهميتها الدبلوماسية

 تدرس إذ معمقة، تكن لم الجزائية القضائية الحصانة موضوع تناولت التي الدراسات

 الشرح محاولة ،دون القضائية الحصانة أو ماسيةالدبلو العالقات  موضوع في آجزئية

 أهميته مع وأسراره تفاصيله عن والكشف الموضوع هذا حيثيات في التفصيل أو

 الحصانات تقرير آان اجلها من التي بالغايات الرتباطه يثيرها التي  واإلشكاالت

 . أخرى جهة من اإلنسان حقوق بموضوع والتصالها بمجملها، الدبلوماسية

 تؤدي أن شأنها من الدبلوماسيين المبعوثين من  الصادرة اإلساءات تلك استمرار نإ-2

 ،مما الدبلوماسية البعثات لوظائف الفعال واألداء ، الدبلوماسية العالقات سير عرقلة إلى

 الحصانات بهذه التمتع أن آما ، الجزائية القضائية الحصانة أهداف مع تتعارض يجعلها

 مواطنيها وحقوق وأمنها المضيفة الدولة مصالح يجعل بشكل الهااستعم أبدا تعني ال

للخطر عرضة . 

 الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة دراسة في التعمق في الرغبة-3

 الدولي الواقع في حقيقته وإبراز إليضاحه الموضوع هذا وتفاصيل دقائق في والخوض

 القضائية للحصانة بالنسبة اإلطالق فكرة لحو جهودهم رآزوا الفقهاء جل أن سيما ،ال

 المرتكبة الجرائم جميع عن الدبلوماسي المبعوث لصالح أعمالها وضرورة الجزائية



 آرسته ما وهو ، الخاصة أم  الرسمية بصفته ارتكبها وسواء ، جسيمة أم آانت بسيطة

1961 الدبلوماسية للعالقات فيينا  اتفاقية  الموضوع هذا خالل من سنحاول وعليه .

 إلى والحاجة الجزائية القضائية الحصانة هذه استمرار إلى الحاجة بين التوازن أيجاد

 أمر وهو ، الدبلوماسيين المبعوثين من الصادرة والتعسف األجرام مظاهر  آافة مواجهة

 الحصانة هذه أهداف مع تتماشى وقانونية وموضوعية علمية إجرائية دراسة منا  يتطلب

 ،اخذين1961 الدبلوماسية للعالقات لسنة فيينا اتفاقية أهداف روح مع يضاأ تتماشى آما

 ، مختلفة تاريخية ومراحل عصور عبر تطورت التي الحصانة هذه أهمية االعتبار بعين

 الدبلوماسية وظائفهم أداء من الدبلوماسية البعثات أفراد لتمكين ضرورية أصبحت اذ

الدولية لعالقاتا وفعالية سير حسن وضمان ، فعال بشكل . 

 الدولية العالقات مجال في آبرى أهمية تكتسي الجزائية القضائية الحصانة دراسة إن -4

 الدبلوماسية العالقات سير على خطيرًا وانعكاسا سلبية نتائج من عنها نجم لما نظرا ،

 أفراد فيها تسبب التي التعسف حاالت ضحايا آانوا الذين الرعايا وحتى المصالح وعلى

 بعض اتخاذ إلى  المضيفة الدولة دفع ،مما العالم عبر المنتشرة الدبلوماسية البعثات 

 مدى مشكلة تثير الزالت اإلجراءات هذه أن غير ، المشكل هذا لمعالجة اإلجراءات

 العالقات  مجال في الموضوع هذا أهمية تظهر هنا ومن ، وفعاليتها مشروعيتها

 الحصانة تثيرها التي المشاآل مواجهة في به تستعين أن للدول يمكن آمرجع الدبلوماسية

.وفعال قانوني بشكل الدبلوماسيين للمبعوثين الجزائية القضائية  

 على طرأت التي واالقتصادية االجتماعية والتطورات السياسية المتغيرات أدت    

 الحرب بعد السيما الدولي التعامل سير أبرزها المؤشرات بعض إلى الدولي المجتمع

 . الجزائية القضائية الحصانة تقييد نحو الثانية العالمية

 القضائي اختصاصها تمارس الن مضطرة نفسها تجد قد الدول من العديد أن اذ      

 فعليا تهديدا سلوآهم يمثل عندما سيماال لديها، المعتمدين لدبلوماسيينا بعض حيال فعال

 القانون صرح في أخرى لبنة ضافةإ في وامآل تقدم ما على وبناء ، القومي ألمنها

 هذا في سابقة أآاديمية دراسات وجود ومع العربي الفقه في خاصة الدبلوماسي

:اآلتي السؤال عن اإلجابة سنحاول ذلك إلى وللوصول ، قليلة تبقى أنها أال  الموضوع  



 للمبعوث بها المعترف أو الممنوحة الجزائية القضائية  الحصانة حدود هي ما

أالتفاقي؟ والقانون الدولي العرف في اسيالدبلوم  

:فرعية أسئلة عدة التساؤل هذه تحت وتندرج  

 الحصانة لهذه القانوني لألساس تفسيرهم عند الفقهاء إليها استند التي المبررات هي ما-1

 .الجزائية؟ القضائية

 ن؟اإلنسا حقوق واحترام الجزائية القضائية الحصانة إقرار بين التوفيق يمكن آيف-2

 إلى حتى تمتد أم وإجراءاتها بالمحاآمة فقط متعلقة الجزائية القضائية  الحصانة هل-3

 األدلة وجمع الجريمة وقوع إثبات شأنها من والتي ، المحاآمة على السابقة اإلجراءات

 وحجز؟ وقبض تفتيش من بها المتعلقة

 المحاآمة؟ ىعل السابقة اإلجراءات مباشرة في الدولي العمل في تعسف هناك هل-4

 الحكم؟ لصدور التنفيذية اإلجراءات لتشمل تمتد الحصانة هذه هل-5

 الدبلوماسيين المبعوثين من التعسف حاالت عن المترتبة األخطار اعتبار يمكن هل-6

 الحصانات؟ هذه انتهاك أو تقييد عن تنجم التي األخطار من اآبر

 العالقات اتفاقية وقفبم ذلك مدعمين التساؤالت هذه عن اإلجابة نحاول سوف

 الظروف ظل  في السيما أهميتها لها التساؤالت هذه وآل1961  لسنة فيينا  الدبلوماسية

 عن الدبلوماسية المهام خروج بعد المعاصرة الدبلوماسية تعيشها التي العادية غير

 . لها المحددة األهداف

 الحصانة موضوع يعد ، مناسبة إجابات على للحصول التالية الخطوات اتبعت وقد

 هذه بخصوص إشكاليات من يثيره لما جدًا الهامة المواضيع من الجزائية القضائية

 سيادة (للدولة بتمثيله الدبلوماسي الممثل يشغله الذي المرآز حساسية إن ، الحصانة

 العديد الدبلوماسي المبعوث منح يقتضيان الدول بين السلمي والتعايش أوفدته التي)الدولة

 الوجه على مهامه أداء من له تمكينا والقضائية الشخصية والحصانات تيازاتاالم من

 المبعوث مراعاة مع ولكن أوفدته، التي لدولته احتراما الوقت نفس وفي المطلوب

 .المضيفة الدولة ولوائح لقوانين الدبلوماسي



 منهجال هذا بحثنا في نعتمد أن أثرنا جوانبها جميع في متكاملة الدراسة تكون وحتى

 ال هذا إن غير التاريخي والمنهج المقارن والمنهج القانوني التحليلي والمنهج االستنباطي

 الحصانة تتأثر ما آثيرا ألنه ، السياسي المنهج  المجال هذا في استبعدنا إننا يعني

  االستنباطي المنهج اعتمدنا إذ ، الدول سياسات الدبلوماسي للمبعوث الجنائية القضائية

 من ، الجزائية القضائية للحصانة والتطبيقي النظري الواقع  بيان إلى الوصول اجل من

 القانونية وتطبيقاتها ، الجزائية القضائية الحصانة في النظرية المبادئ تناول خالل

 ومتكامل واضح بتصور الخروج إلى النهاية في يؤهلنا بما ، الدولي الواقع في والعلمية

 دفع أو الخطأ تصحيح شأنها من التي  األوضاع أو لحلولا واقتراح الميدان هذا في

 . وجدت إن األضرار

 والفقه موقف تحليل مفاده والذي التحليلي القانوني المنهج نغفل لم أخرى جهة ومن

 المبعوثين بها يتمتع التي الجزائية القضائية الحصانة موضوع شأن في الدوليين والقضاء

 لهذه تكييفهم في  اتخذت التي المعايير على تعرفال من نتمكن حتى ، الدبلوماسيين

 للعالقات فيينا اتفاقية  في الواردة النصوص مع ذلك تحليل ومحاولة ، الحصانة

 . القضائية الدبلوماسيين حصانة نظمت التي 1961 لسنة  الدبلوماسية

  ةالجزائي القضائية الحصانة هذه بين للمقارنة سبيال المقارنة منهج من أخذنا آما

 القضائية ،والحصانة1961 فيينا اتفاقية في والمكرسة الدبلوماسيين للمبعوثين الممنوحة

 لسنة فيينا اتفاقية عليها نصت والتي Ad hoc  الخاصة البعثات ألعضاء الممنوحة

 سبيل وعلى ، الدولية المنظمات أعضاء مثال بها يتمتع التي الحصانة مع ،أو1961

 على الوقوف بغية التاريخي بالمنهج استعنا وآما ، العربية الدول جامعة منظمة المثال

 هي ما على صارت أن إلى الجنائية القضائية الحصانة بها مرت التي المختلفة المراحل

 مستمدة الدبلوماسية للحصانة المنظمة القواعد أغلبية إن علمنا إذا سيماوال ، اآلن عليه

 .التاريخية لدراسةا هذه أهمية لنا تبرز هنا ومن األعراف من

:إليها توصلت التي النتائج هي وتلك  

 القضائية الحصانة ميدان في التقييد نحو الجديد الدولي الواقع مجاراة ضرورة-1

 يتعلق فيما قانونية،خاصة قواعد ضمن تكريسه و الدبلوماسي للمبعوث الجزائية



 ، للدولة تماعياالج أو االقتصادي أو السياسي بالنظام الماسة الخطرة بالجرائم

 يقبله عما فاحشا خروجا فيها يكون ال التي الحدود في الحرب لجرائم بالنسبة وآذلك

 للمبعوث الدبلوماسية الصفة مع مطلقا يصطدم ال وبما المجرد، القانوني المنطق

.لصالحها التجسس ليس و لدولته التمثيل لغاية وجوده فيها يفترض والتي  

 ،إذ الدبلوماسية بالعالقات الخاصة و 1961 لسنة فيينا اتفاقية في النظر إعادة -2

 سوى تكن ،لم1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية أن إلى التنويه من البد

 العربية امتنا فيها ،آانت معينه زمنية فترة في الغربية الدول لممارسات استجابة

 يؤآد ،مما الدولية ألحداثا هامش على عام بشكل الثالث العالم ودول ، خاص بشكل

 عبء باحثينا على يلقي الذي الغربية،األمر الدول مصالح و أهداف عن تعبيرها

 الجديدة المؤشرات ظل في القواعد هذه في البحث نحو القانونية الدراسات توجيه

 الذي الالئق مكانها لتأخذ ، لها االستجابة ومدى ، الدولي المجتمع يستهدفها التي

 واألخذ ، األمنية بمصالحها يضر ما استبعاد في آلمتها تقول الن النهاية في يؤهلها

.الجديد الدولي النظام خريطة في المشروعة القومية  أهدافها و أمانيها عن يعبر بما  

 الموضوعات بخصوص 1961 لسنة فيينا اتفاقية في النظر إعادة من بد ال وعليه

:اآلتية  

 القبض إجراءات ضد الدبلوماسي عوثالمب حصانة في النظر إعادة ضرورة - ت

 الدبلوماسيين معاملة آيفية فيينا،تتضمن اتفاقية في مادة أو فقرة بإضافة ،وذلك

 لسيادة ممثلين بوصفهم آرامتهم على الحفاظ لهم يضمن عليهم،بما المقبوض

 .دولهم

) 47 (المادة في عليه المنصوص بالمثل المعاملة مبدأ في النظر إعادة ضرورة - ث

 السلبي بالجانب يتعلق ،فيما1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات فيينا فاقيةات من

 باالستعاضة استبعاده طريق عن ، بالسيئة السيئة المعاملة بمبادلة القاضي ، منه

 و الخ ...الحوار أو الدولية العدل محكمة إلى آاللجوء السلمية، بالطرق عنه

 شأنه من بالسيئة السيئة معاملة نال المجاملة امتيازات مجال في عليه اإلبقاء

 .الدولية العالقات صفو تعكير



 التنفيذ إلجراءات بالنسبة المستقل التنازل شرط في النظر إعادة ضرورة -ج    

 بخصوص منه تستفيد أن في الدول أمام المجال يفسح إن حيث من ، الجزائية

 جزائية بةعقو تتضمن التي تلك دون مبعوثيها، صالح في الصادرة األحكام

 أو فقرة إضافة من بد فال العدالة،ولهذا مقتضيات مع يتعارض ما وهو ، ضدهم

 آالنص ، العدالة مقتضيات و ينسجم منطقيا حال 1961 لسنه فيينا التفاقية مادة

 الحكم لتنفيذ المناسبة الوسائل بحث على الموفدة و المضيفة  الدولتين اتفاق على

.فعال  

 تقوم ما نادرا نأ علمنا إذا خاصة ، محاآمة بدون ماسيونالدبلو يبقى ال حتى -3

 جنائية محكمة إنشاء نقترح عودتهم، عند دبلوماسيها بمعاقبة الموفدة الدولة

 خاصة خطيرة جرائم يرتكبون الذين الدبلوماسيين بمحاآمة تقوم دائمة دبلوماسية

 اتفاقية أما يستلزم طبعا ،وهذا المخدرات و والتجسس ، الحرب بجرائم منها المتعلقة

 نصوص بتضمينها 1961 لسنة الدبلوماسية للعالقات اتفاقية تعديل أو جديدة دولية

 محكمة إنشاء من التمكن عدم حالة وفي.الدبلوماسية الوظيفة وخصوصية تتفق

 ، الدولية الجنائية المحكمة اختصاص قواعد في النظر يعاد أي نقترح ، دولية جنائية

 الدبلوماسي المبعوث يرتكبها التي الخطرة الجرائم في للنظر ااختصاصه يمتد بحيث

 للجرائم ارتكابهم حالة في عليهم الحصانة برفع الدول رؤساء معاقبة مع مجاراة ،

.الدولية العدل لمحكمة األساس النظام من 5 المادة في عليها المنصوص  

 من معين عدد جماعإ يتطلب ألنه عمليا، التحقيق صعب السابق االقتراح آان إذا -4

 محاآم إقامة نرى فإننا النفاذ، حيز المحكمة لهذه المنشئة االتفاقية لدخول الدول

 الخارجية وزارة تقوم ، الدبلوماسيين لمحاآمة الخارجية الوزارات في مختلطة

 آخر عضو بتعيين الدبلوماسية البعثة تقوم ،آما فيها لها عضو بتعيين المضيفة للدولة

.الدبلوماسي السلك عميد طريق عن رئيسها راختيا ويتم ،  

 تقوم حيث ، المضيفة الدولة مصلحة تتواله لالدعاءات صندوق تأسيس أو إقامة -5

 أعضاؤها يرتكب التي الدائمة الدبلوماسية البعثات من تعويض بطلب األخيرة هذه



 ةالناجم األضرار عن للمتضررين المناسبة التعويضات بدفع تقوم ثم  جرائم،ومن

.الجرائم هذه عن  

 التي الحاالت في خاصة الدبلوماسيين المبعوثين تحرآات آل على الرقابة تشديد -6

.الرسمية بإعمالهم فيها يقومون ال  

 يعين بأن فيه مرغوب غير شخص انه أعلن دبلوماسي مبعوث ألي السماح عدم -7

 بالوظيفة لرقيا مجال في  الدولي التعاون تعزيز ذلك شأن من ألن ، أخرى دولة في

 ولقد ، واألدبية العلمية المؤهالت فيهم تتوفر من على قصرا جعلها و الدبلوماسية

 الخارجية وزراء مؤتمر في األوروبية المجموعة مستوى على األمر هذا تعزز

 شخص انه أعلن دبلوماسي ممثل ألي السماح عدم تقرير تم حيث 1986 عام بلندن

 دبلوماسي آممثل تعينه من األوروبية مجموعةال دول إحدى في فيه مرغوب غير

.أخرى دولة في  

 الذي الدبلوماسي المبعوث يمثلها التي الموفدة للدولة الدولية المسؤولية قيام -8

 تستطيع ال المضيفة الدولة آالتجسس،الن الخطرة الجرائم بعض ارتكابه عند يضبط

 تتقرر الحالة هذه في المسؤولية و ، بها يتمتع التي الحصانة نتيجة متابعته

:التاليتين بالصورتين  

 للدولة القضائية الجهات أمام الدبلوماسي المبعوث المضيفة الدولة تقاضي أن أما-أ

.الدبلوماسي المبعوث يتبعها التي  

 الجهات أمام محاآمته و دولته قبل من الدبلوماسي المبعوث عن الحصانة رفع -ب

.المضيفة للدولة القضائية  

 الذي التجسس عن الدولي القانون ظل في قائمة تظل الموفدة الدولة مسؤولية و

.مشروع غير عمال باعتباره مبعوثها مارسه  

 الدولة أعمال أي سيادة، أعمال الرسمية األعمال اعتبار إلى المسؤولية هذه وتستند

 أعمال من الحقيقي المستفيد وان ، لدولته موظف المبعوث إن باعتبار الموفدة

.الموفدة دولته هي المبعوث يمارسها التي التجسس  



 لها ليس مجاالت في وغوصها الدائمة الدبلوماسية البعثات حجم ازدياد أدى -9

 آذا ، الدولية المنظمات إلى الدول ووفود بعثات ذلك إلى يضاف ، بها عهد سابق

 البد نالدبلوماسيي الممثلين من الهائل العدد فهذا ، الخاصة البعثات في الدول ممثلو

 على إليهم الموآلة المهام لتأدية االطمئنان و بالحرية فيه يشعرون جو لهم توفير من

 لديها، المعتمدين الدولة قضاء من تحميهم حصانة تمتعهم لهم أمان وخير وجه أآمل

 الدولة بأمن مساس فيها ألغراض الحصانة هذا استعمال يسيئون ما آثيرا أنهم إال

 ضرورة و الدبلوماسية البعثة حجم تخفض نقترح لذلك ، امواطنيه وحياة المضيفة

 قبل استثناء دون الدبلوماسية البعثة أفراد جميع بأسماء المضيفة الدولة إشعار

  .لها اعتمادها

 إساءة لمواجهة الدولي العرف مبادئ تطبيق إلى تلجأ أن المضيفة للدولة يمكن -10

 ديباجة مع يتماشى ذلك ألن لجزائيةا القضائية حصاناتهم الستعمال الدبلوماسيين

 الدولي القانون قواعد استمرار ضرورة "على صراحة أآدت التي فيينا اتفاقية

 للدولة يمكن ثم من و ،"االتفاقية هذا أحكام تنظمها لم التي المسائل تنظيم في العرفي

 وقحق سمو مبدأ ،و الشرعي الدفاع مبدأ إلى فقط تستند أن الحالة هذا في المضيفة

 في ذلك تطبيق يجب ولكن المطلقة الجنائية القضائية الحصانة على آاستثناء اإلنسان

.نادرة و استثنائية حاالت في إال ذلك إلى المضيفة الدولة تلجأ ال إذ ، نطاق أضيق  

 لضحايا بالنسبة األمثل الحل تشكل ال سابقا المقترحة اإلجراءات تكون قد -11

 يضمن ال اغلبهم الن ، الدبلوماسيون المبعوثون يرتكبها التي المرور حوادث

 اقتراح فان لذا الدبلوماسية، البعثات أفراد تعسف جراء األضرار عن تعويضهم

 نظام إنشاء اإلجراءات هذه بين من و حتميا أمرا أصبح اإلجراءات هذه بعض

 الدولة في المعتمد الدبلوماسي للسلك التابعة السيارات على اإلجباري التأمين

 اإلجباري التامين بشان 1980 سنة في الجزائر اتخذته الذي األمر وهو ، المضيفة

 قد النظام هذا تطبيق إن نعرف أننا رغم ، الدبلوماسي للسلك التابعة للسيارات

 ، الموفدة الدولة إليه تلجأ قد الذي بالمثل المعاملة مبدأ ،منها إشكاليات عدة يعتريه



 في عنه يتراجع الجزائري المشرع جعلت التي باألسبا بين من يكون قد والذي

. األخير تعديله  

 تثيره وما للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة موضوع أن التنويه من البد و -12

 مجهودات تتطلب معالجته فان لذلك ، وشامل ،عام دولي مشكل هو ، مشاآل من

 بتعميم  يتعلق فيما  والسيما ، الدول آافة جانب من األطراف متعددة دولية

 آالتعويضات ، التعسف حدوث دون تحول عالمي بشكل تطبيقها قصد اإلجراءات

 وهذا ، مثال آالقتل الدبلوماسيين قبل من المرتكبة الجرائم عن للمتضررين المقدمة

عندما الدول أمام عقبة اآبر يعتبر الذي بالمثل المعاملة لمبدأ حدا يضع أن شانه من  

 لسنة فيينا اتفاقية في عليها المنصوصة اإلجراءات بيقتط إلى اللجوء تريد

.المقترحة األخرى اإلجراءات بعض ،وحتى1961  

 من للحد آبيرا دورا تلعب أن بإمكانها الموفدة الدولة نإ هنا اإلشارة من بد وال

 للدولة تمكينها طريق عن وذلك ، الدبلوماسيين المبعوثين قبل من المرتكبة الجرائم

 الفوري التنازل طريق عن الدبلوماسية بعثتها من فرد أي اقبةبمع المضيفة

 تتردد الموفدة الدولة نأ البداية منذ اشرنا آما أننا علما حصانتهم، عن والصريح

 في تورطهم يثبت الذين بعثاتها أفراد بعض أو احد حصانة عن التنازل في غالبا

 نأ المفروض من آان إذا العدالة، دأمب مع يتناقض أمر وهو الجرائم ببعض القيام

 بشكل اإللزام بصيغة الحصانة عن بالتنازل المتعلق و 32 المادة نص صيغة تأتي

 أمام المحاآمة أو االعتقال أو القبض إجراءات اتخاذ من المضيفة الدولة يمكن

.القومي بأمنها تمس الجرائم ارتكابه عند خاصة القضائية جهاتها  

 الجزائية القضائية الحصانة استعمال إساءة ظاهرة نإ األخير في التنويه من والبد

 قد الدولة ولوائح لقوانين احترامهم عدم وآذا الدبلوماسيين، المبعوثين قبل من

 لحصانة المضيفة الدول بعض انتهاك ذلك إلى ضف ، وتفشت آثيرا انتشرت

 من نوع لتحقيق سبل إيجاد يستدعي مما الجزائية القضائية الدبلوماسي المبعوث

 حقوق و القومي األمن واحترام الجزائية القضائية الحصانة فكرتي بين التوازن

 هذا دراسة خالل من إليه الوصول حاولنا ما وهو المضيفة، الدولة في اإلنسان



 للعالقات فيينا اتفاقية من متخذين العملية، و النظرية جوانبه في الموضوع

 موضوعات تنال نأ نرجو ماآ وعماده، البحث محور 1961 لعام الدبلوماسية

.الجزائر في البحث و الدراسة من حقها الدبلوماسي القانون  

:لها توصلت التي النهائية والنتيجة  

 بين الجزائية القضائية للحصانة المستفيضة الفقهية الدراسة خالل من لنا تبين -1

 للمثلين بالنسبة إطالقها بضرورة الفكرة سيادة من بالرغم والتقييد،انه اإلطالق

 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من) 1ف(31 المادة لنص تطبيقا الدبلوماسيين

 البعض نادى التقييد،حيث نحو طريقة اخذ قد معتبرا فقهيا اتجاها أن الإ،1961

 الخاصة، وأعماله الرسمية الدبلوماسي المبعوث أعمال بين التمييز بضرورة منهم

 البعض و ، الرسمية بصفته المرتكبة الجرائم جميع عن القضائية الحصانة ومنحه

 و الخطرة الجرائم بين خطورتها،فميز مدى و الجريمة ذات إلى نظر منهم اآلخر

.الخطرة غير  

 الحصانة مقتضيات على القومي األمن اعتبارات تفضيل نحو الدولي العمل يميل -2

 ان ،أي الحرب جرائم و خطرةال بالجرائم يتعلق فيما سيماوال ، الجزائية القضائية

 المعتمدة الدولة وسالمة امن تهدد أفعاال يرتكب عندما الدبلوماسي المبعوث

 الدبلوماسي الممثل لحصانة ظهرها المضيفة الدولة تدير الحالة هذه لديها،ففي

  حصانته، على سالمتها و أمنها وتفضل

 الجزائية القضائية نةالحصا نأ إلى يوحي ما المحلي،وهو لقضائها تخضعه  ثم ومن

.مطلقة تقليدية صفة من لها آان ما فقدت قد  

 توفر بسبب وذلك ، القضائية الحصانات من األسد نصيب لها الكبرى الدول -3

 و الكم حيث من ودائمة آبرى بعثات بإرسال فتقوم الدول هذه لدى اإلمكانات

 استغالل حسنت ال الغالب في التي الصغيرة الدول حساب على ذلك الكيف،وآل

.الدبلوماسي تمثيلها  

 الدبلوماسيين ممثليها عدد آان أمريكا مثال الدبلوماسية البعثات أفراد عدد حيث فمن

 ببعثاتها يعملون 7000 منهم أمريكي 11000 من أآثر 1968 عام في



 الدبلوماسيين ممثليها عدد آان بريطانيا نجد ،آما المختلفة بالدول الدبلوماسية

.دبلوماسي 6400 بلغ قد 1969 عام بالخارج  

 الذي ،األمر الدبلوماسية العالقات صعيد على هيمنته بالمثل المعاملة مبدأ يفرض -4

 ،مما مبعوثيها إدانة فيها تثبت التي األحوال في حتى إليه تلجأ الدول من آثيرا جعل

  .بينها فيما العالقات مستوى على الغالب في سلبيا انعكاسا يعطي

 القضائية بالحصانة الدبلوماسي المبعوث تمتع على المترتبة النتائج بين من -5

 التعويض في المتضررين حقوق ضياع إلى األحوال اغلب في تؤدي أنها الجزائية

 المعتمدة الدولة قضاء إلى اللجوء الن ذلك ، الدبلوماسيين الممثلين أفعال جراء من

 بالتكاليف منها المتعلقة ةإليه،خاص اللجوء تعوق وصعوبات مشاآل من يخلو ال

.المضمونة غير النتائج و البطيئة اإلجراءات و العادي الفرد يتكبدها التي الباهظة  

 قبل من المرورية الحوادث و المخالفات نسبة ارتفاع األخيرة اآلونة شهدت -6

 إلى يعود ذلك في والسبب اإلحصائيات، عليه دلت ما بحسب الدبلوماسيين المبعوثين

 الدبلوماسي الممثل والطمئنان ، الزائدة والسرعة المرورية، باألنظمة تاراالسته

 ذلك في تماديه إلى أدى اللوائح،مما هذه من تحميه جزائية قضائية بحصانة بتمتعه

 والمحلليين الكتاب من الكثير دفع ،مما اإلنسان إلى األحيان اغلب في يؤدي ،وهذا

 وصول بمجرد الدبلوماسي المبعوث عن وراف الدبلوماسية الحصانة رفع اقتراح إلى

 في الحق وهو أال اإلنسان حقوق بأسمى المساس إلى حصانته الستعمال إساءته

.الحياة  

 بتهريب المتعلقة تلك القضائية الحصانة الستعمال الخطيرة اإلساءات ومن -7

 باحاألر لجني الدبلوماسيون المبعوثون بها يقوم التي الفنية اإلعمال و المخدرات

 التي الجرائم أيضا و ، التجسس الخطف،جرائم جرائم ذلك إلى أضف الطائلة،

 و ألشخاصهم ليست الحصانات هذه إن متجاهلين الدبلوماسيين أبناء بواسطة ترتكب

 األداء ،ولحسن استقالل و سيادة ذات دوال يمثلون أنهم لصفتهم وإنما ذواتهم

.الوظيفي  



 اإلجراءات ضد الجزائية القضائية للحصانة عمليةال و القانونية الدراسة أوضحت -8

 الدبلوماسيين حيال أعمالها ،وحق والتفتيش القبض و آالحجز المحاآمة على السابقة

 الحق هذا استعمالها في تعسفت قد الدول من آثيرا ،إن الشرعي الدفاع بموجب

 خارجة) المطروحة السوابق بمنطق(آانت التي القبض بإجراءات يتعلق فيما سيماال

 األوجه ضمن أعمالها خالل من نطاقها،وذلك في التحرك الجائز الدفاع حدود عن

 خطورة تقدير في المبالغة خالل من أصال،أو القبض تفادي فيها يمكن التي

 يجعلنا مما عليه المقبوض الدبلوماسي يلقاها التي السيئة المعاملة عن الضرر،ناهيك

 التقليدية وضعيتها فقدت قد المجال هذا في يالدبلوماس المبعوث حصانة بأن نقول

.المطلقة  

 اإلجراءات ضد الدبلوماسي المبعوث لحصانة دراستنا خالل من لنا تبين -9

 قبل من المستقل و الصريح التنازل لشرح فيه تعرضنا الجزائية،حيث التنفيذية

 ورأينا ، دهض الحكم تنفيذ إجراءات اتخاذ المضيفة الدولة تتمكن حتى الموفدة الدولة

 مع غالبا يتعارض قد ،واستعماله حدين ذا سالحا يمثل الشرط هذا أن آيف

 إزاء به تتمسك الن الدول أمام المجال يفسح ذلك ان حيث ، العدالة مقتضيات

.للعقاب الموجبة تلك ،دون مبعوثيها صالح في الصادرة األحكام  

 المبعوثين قبل من لجزائيةا القضائية الحصانة استعمال إساءة مشكل أثار لقد -10

 اإلجراءات في جديا تفكر أصبحت بحيث ، الدولية المجموعة انتباه الدبلوماسيين

 االنتظار يحتمل ال و حل دون ظل الذي المشكل لهذا حد لوضع المقترحة و الممكنة

 الهدف تحقق لم 1961 لسنة فيينا اتفاقية عليها نصت التي اإلجراءات إن خاصة

.منها المرجو  

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


