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ملخص البحج
ال خيفى ما للحصانة القضائية من أمهية يف توفري قدر كبري من احلرية والطنأنينة للنبعوث
الدبلوماس ي ل لقييد أسييعقر العييرع الييدو

لييى ميين املبعييوث تلييص احلصييانة وأكدتييي االتفاقيييات

الدولييية املعنييية إال أنييي قييد اسييعهله اييفة الصييفة لافييعت ميين ا ضييو إىل القضييا ،فعنييدت
بعض اليدو إىل اخفيا ،ايفة الصيفة ين موا ننيا مين ميرتئم اليرائل للحيلولية دو م يو ل أميا

القضا ،إال أ اجملعنع الدو تنبي إىل ذلص فجا،ت املادة  77من النظيا األساسي للنحئنية
النائية الدوليية بعيد اال عيداد بالصيفة الرليية لل ضيو الخعصياص احملئنية وبيفلص فليل تعيد

الص ييفة الدبلوماس ييية د ييائعً دو ا ض ييو الخعص يياص احملئن يية النائي يية الدولي يية إذا م ييا ارتئي ي
املبحوث الدبلوماس للجرائل الواردة يف النظا األساس للنحئنة النائية الدولية ل
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أوالً  :جوار البحث :

ملا كانه الدولة ال تعيش دبعز
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ادلمذمـــــت
ن الدو األخرى أدى ذلص االدعئاك فينا بيننا تيارة

والععياو والععامييا تيارة أخييرى وايفا بييدورة أدى إىل ضييرورة وجيود أشي اص مي ليو دو ييل لييدى
الدو األخرى سوا ،حلناية مصاحل دو ل أو موا نينل يف ا ارج أو حلا ا عفات الناشيةة ين
ذلييص فظنيير العن يييا الييدائل وبازدييياد ييدد الييدو ازداد ييدد املن ليين وتنو ييه واجبييا ل وملييا
كانييه منييا املبعييوةن كبييرية وخطييرية توج ي ميينحنل احلصييانة القضييائية ال ي ربييو دو تييدخا

الدولة املوفدين لدينا دبنامنل لفلص اسعقر الععاما الدو

لى من املبعوث الدبلوماس تليص

احلص ييانة فج ييا،ت االتفاقي ييات الدولي يية لعنظ يييل اي يفة احلص ييانة الس ييينا اتفاقي يية فيين ييا للععق ييات
الدبلوماس ييية لع ييا  1961واتفاقي يية فيين ييا للععق ييات القنص ييلية لع ييا  1961واتفاقي يية البع ييات
ا اصة لعا 1969ل
ةانياً  :أمهية البحث :

ال خيفى ما للحصانة القضائية للنبعوث الدبلوماس مين أمهيية إذ أهنيا تيوفر ليي مناخياً مين

احلرييية سبئنييي ميين أدا ،منامييي املوكييا نييا ميين دو تييدخا الدوليية املوفييد إلينييا إال أنييي قييد ل يأت
بعض الدو إىل اسعهع افة احلصانة فننحه مرتئم اليرائل ا طيرة كجيرائل اإلبيادة واحليرب
وجرائل ضد اإلنسانية افة احلصانة لئ يئونوا دبنأى ن املسألة إال أ اجملعنع الدو تنبي إىل

اييفة املسييألة فييأورد نص ياً يف النظييا األساس ي للنحئنيية النائييية الدولييية بعييد اال عييداد بالصييفة
الرليي ية لل ض ييو الخعص يياص احملئن يية وبالع ييا تس ييليل املبع ييوث امل ييعنل بارتئاب ييي ا ييفة الي يرائل

املييفكورة أنفياً فييأدى اييفا االلعييزا بييدورة إىل تنيياقض يف العزامييات الدوليية املوفييد إلينييا ميا اقعضييى
األمر دا افة االشئاليةل
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ةال اً  :مشئلة البحث :

لقييد كانييه احلصييانة القضييائية للنبعييوث الدبلوماسي م ييار جييد كبييري بيين الفقنييا ،فلقييد

ظنييرت نظريييات بصييدد أسيياس ميين احلصييانة القضييائية وملييا كانييه الوظيفيية الدبلوماسييية ييددة
بأجا معن شأهنا شأ أي الوظيفة فاحلصانة القضائية تيدور وجيوداً و يدماً ميع ايفة الوظيفية ميا

اسعلز األمر معرفة الوقه اليفي تبيد ،فييي الوظيفية ومي تنعني وميا ايو النطياا املئياا لسيريا

احلصييانة وميين اييل األشي اص املشيينولن نييفة احلصييانة كنييا ويقعضي احلييا بيييا أنييوا احلصييانة
القض ييائية وم ييدااا مث بي ييا امئاني يية خض ييو الدبلوماسي ي للنحئن يية النائي يية الدولي يية وم ييا اي ي
النات ال

ا دق رفع الشئوى ضد املبعوث وما ا اجرا،ات القبض لييل

خطة البحث :
من أجا االدا ة بئافة جوان املوضو قننا بعناولي خبنسة مبادث إذ يعناو املبحيث
األو مااي يية احلص ييانة القض ييائية ويف املبح ييث ال يياا أس يياس احلص ييانة القض ييائية وال ييفي يعن يياو
النظريييات ال ي قيلييه بصييدد ميين اييفة احلصييانة ويف املبحييث ال الييث أن يوا احلصييانة القضييائية
السييينا أ احلصييانة القضييائية ليسييه اال فييا ،م يين ا ضييو للقضييا ،الزائ ي فحس ي بييا م يين
القضائ املدا واإلداري معاً مث بيا نطاا افة احلصانة يف مبحث رابع سوا ،من ديث املئيا
والزما واالش اص مث بيا خضو الدبلوماسي الخعصياص احملئنية النائيية الدوليية اسيعناداً إىل

املييادة  77ميين النظييا األساسي يف مبحييث خييامو وتسييبق اييفة املبادييث مقدميية وخيييعل البحييث
خباسبة تعضنن أال النعائج والعوصيات املقرتدة ل
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ادلبحج األول

ماهُت احلصاوت المضائُت Judicial Immunity

تشعق كلنة دصانة ( )immuniteيف اللهة االجنبية وخاصية الفرنسيية مين اللهية العتينيية
ميين كلنيية ( )immunitasوجييفراا ( ) Munusوتعييا اإل فييا ،ميين أ بييا ،معينيية ويشييرح قيياموس
روبري احلصانة يف دة معا وا :
1ل إ فا ،من

 ،وامعياز مين قانوناً لفةة معينة من األش اص ل

7ل احلصييانة اي امعييياز مييين ميين امللييص إىل مالييص كبييري أو إىل مؤسسيية أو كنيسيية تقييو دبيين
تصرع الوكع ،امللئين يف دقا افا املالص الئبري ل
أما كلنة دصانة يف اللهة االجنبية تعود يف أصيا اشيعقاقنا لئلنية إ فيا ،ذات يابع ميا
ضييريم واييفا مييا نعييي الئلنيية يف القييانو الروميياا إذ أ جييفر الئلنيية اييفة ( )Munusاييو
اإل فا ،من البلدية ومن دفع الضرائ ومن القيا بالس رة ومن إسئا النود ل
و ليييي فئلنيية دصييانة ميين النادييية العارخيييية تعييا اإل فييا ،املييا الضييريم وأ جمنو يية
احلصي ييانات امل علفي يية تعنحي ييور دي ييو كلني يية احلصي ييانة املاليي يية ال ي ي ا ي ي األصي ييا بالنسي ييبة لئي ييا
احلصاناتل
غييري أ قيياموس روبييري يقييو أ القييانو احلييديث يعط ي كلنيية دصييانة معييى اإل فييا ،ميين
القوا د العامة يف مادة القضا ،واملالية وتعا احلصانة القضيائية دسي القيانو اليدو العيا أ
الدو ال ميئن أ زبضيع ضد أراد ا لقضا ،دولة أخرىل

أما لى صعيد اللهة العربيية فيأ كلنية دصيانات وامعييازات أو ضيرائ أو رسيو سبليص

اشييعقاقات لهوييية ديييدة فاحلصييانة ا ي داليية احلصيين و (احلصيين) اييو املنيييع أي ميين دصيين
واحلصيين اييو كييا مئييا

صي مين يعييا كييا منيعياً ودصييني أي أدييرزة يف موضييع
ني ومنيييع وفعييا مد ي

معن وافا يعا أ كلنة دصانة ترادع كلنة منعية واملنعية اي القيوة الي سبنيع مين يرييد اديداً
بسو،ل
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فاحلصيانات الي يعنعيع نيا الدبلوماسي كيا دب ابيية تقيديو ملننعيي الي يقيو نيا مين أجييا
تييأمن االتصييا واالدعئيياك بيين الشييعوب لييفا اقعضييه احلاليية إىل منحييي ةليية ميين احلصييانات
ِ
مننعي بأكنا وجي()1ل
لعيسري أدا،
فعنعي ييع السي ييفري باحلصي ييانة أةني ييا ،تأديعي ييي مننعي ييي قي ييد أصي ييب
الدبلوماسييية يف مرادلنييا األوىل قبييا فجيير العييأري

رف ي ياً مسي ييعقراً يف الععقي ييات

د ي كييا قعييا السييفري أو احليياا الضييرر أو

االاانة بي سبباً يف بد ،القعا مين جاني قبيلعيي كنيا أ بعيض القبائيا كانيه تعاقي بالقعيا مين

يقعا املبعوث إلينا أو يينني كقبائا النااو يف أمريئا الوسطى()7ل

ف يإىل جان ي درميية املبعييوث الدبلوماس ي الش صييية فييأ لييي دصييانة قضييائية تيعفيييي ميين

ا ضو لقضا ،الدولة املوفد إلينا وا مدة نلي فينا وذلص ضناناً السعقعلي ودي يعياح ليي

الننييوض دبنامييي وأ بييا ،وظيفعييي ودبنييأى يين السييلطا القضييائ للدوليية املوفييد إلينييا فيضيينن أال
تع ف ضدة االجرا،ات القضائية ال ميئن أ تع ف ضد سائر األفراد( )1ل

ومن الدير بالفكر أ احلصانة القضائية تععي مين أايل القييود اليواردة ليى دريية الدولية
نييد تنظيننييا لقوا ييد االخعصيياص الييدو

فن ي سبيين ألش ي اص معينيية وليييو للجنيييع وذلييص

ندع سبئن من يعنعع نا من العنا حبرية وا نةنا بعيداً ن تدخا السلطات القضائية للدولة
املسعقبلة ولئ ال تع ف الدو قضا،اا سعاراً ملراقبة تصرفات مبعوة الدو ذات السيادة فع

جدا يف أ الوظيفة الدبلوماسية سوع تئو

رضة لل طر إذا ما ل للسيلطات امل عصية يف

الدولة املوفد إلينا بالقبض لى املبعوث الدبلوماس و اكنعي ودبسي()4ل

فا دع من احلصانة القضائية او ضنا االسعقعلية العامة للنوظف الدبلوماس للعفير
احلر ملنامي دو أي تدخا من قبا السلطات القضائية للدولة املسعقبلة و يلة فرتة اقامعيي فينيا
إال أ اييفا ال يعييا ا ييعا درييية للنبعييوث الدبلوماس ي يف الفيية قييوانن الدوليية املوفييد إلينييا
ولوائحنييا املييا أنييي قييد ضيينن اال فييا ،ميين ا ضييو للقضييا ،بييا يعوجي

ليييي اديرتا القييوانن

والنظل واللوائ والعادات املر ية يف الدولة املوفد إلينا وافا ما أكدتي املادة ( )41من اتفاقية
فيين ييا للععق ييات الدبلوماس ييية لع ييا  1961يف فقر ييا األوىل بأن ييي ( عي ي
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باالمعيييازات واحلصييانات مييع ييد االخييع نييا اد يرتا قييوانن الدوليية وأنظنعنييا كييفلص ع ي
لينل د العدخا يف شؤوهنا الداخلية()5ل

و ليي فاحلصانة القضائية الي يعنعيع نيا املبعيوث الدبلوماسي ليسيه دصيانة مطلقية إمنيا
ا ا فا ،مؤقه من القضا ،اإلقلين للدولة املوفد إلينا وذلص أل الدبلوماس يظا خاضعاً
لقانو دولعي ولواليعنا القضائية وميئن مسا،لعي أما اكننا نا ميعنيع ين قضيا ،الدولية املوفيد

إلينييا النظيير فيييي نعيجيية احلصييانة القضييائية وا ييفا مييا تؤكييدة املييادة (  ) 11ميين اتفاقييية فيين ييا

للععقات الدبلوماسية لعا  1961إذ جا ،فينا ( أ احلصانة القضيائية الي يعنعيع نيا املبعيوث

الدبلوماس يف الدولة املوفد إلينا ال تعفيي من ا ضو لقضا ،الدولة املوفدة)()6ل

فيجييدر بيياملبعوث الدبلوماس ي اد يرتا اللييوائ اإلدارييية ولييوائ البييوليو ال ي تسييعندع
احملافظة لى النظا العا والسعمة العامة داخا اقلييل الدولية م يا االدئيا ا اصية بالبنيا ،الي
وقوانن

تفرض شرو اً واوضا اً معينة إلقامة املباا وادمنا تأميناً للسعمة ومرا اة لنظا املد
املييرور ولوائحييي وقييوانن الصييحة العاميية ومييا شييابي ذلييص كنييا يععيين لييى املبعييوث الدبلوماس ي

االلعزا بإجرا،ات األمن ال قد تفرضنا الدولية املوفيد إلينيا يف ظيروع خاصية م يا دظير ارتيياد

منيا ق معينية أو دظير العجيوا يف أوقيات يددة( )7وخعصية القيو ( أ احلصيانة القضيائية اي
أ في ي ييا )Forgiveness( ،أو اسي ي ييع نا exception ،أو ي ي ييد خضي ي ييو املبعي ي ييوث الدبلوماس ي ي ي
لعخعصاص القضائ احملل للدولة املععند لدينا()8ل
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ادلبحج الثاوٍ

أصاس احلصاوت المضائُت

ملا كيا القيانو اليدو قيد أقير مبيدأ احلصيانة القضيائية للنبعيوث الدبلوماسي فقيد جنيد
فقنا ،القانو الدو أنفسنل للبحث ن ت ير حليا العنياقض القيائل بين سييادة الدولية يف فيرض
اخعصاص اكننا لى ةيع األفراد املقينن يف اقليننا وبن مبدأ احلصانة القضيائية اليفي ييعيد

اسع نا ،لى االخعصاص القضائ للدولة فقد وجدت دة نظريات يف افا ا صوص ومننا:
ادلطلب األول  :وظرَت ػذم الىجىد االللُمٍ ) ( non – territory

تعي ييد نظريي يية ي ييد الوجي ييود االقلين ي ي أو االمعي ييداد االقلين ي ي ( )exterritorialiteمي يين

النظريييات الي قييا نييا قييدامى فقنييا ،القييانو الييدو ومؤدااييا أ االخعصيياص القضييائ للدوليية
يسري لى ةييع موا نينيا سيوا ،املقينين ليى اقليننيا أو املقينين يف ا يارج( )9وأ دار البع ية

الدبلوماسييية وموظفينييا ال خيضييعو ييفا االخعصيياص إمنييا خيضييعو الخعصيياص الدوليية املرسييلة
با عبار أ دار البع ة جز ،ال يعجزأ من امعك تلص الدولة وزبضع لسياد ا وكنا يرى الفقييي دي
م ي ييارتنيز أ املبع ي ييوث الدبلوماسي ي ي مي ي ييارس أ نال ي ييي وكأن ي ييي مق ي يييل يف دولع ي ييي وخيض ي ييع لقوانينن ي ييا
والخعصاصنا القضائ وكأ الدار ال ازبفاا مسئناً لي قائنة يف و ني( )11واي دب ابية االمعيداد

القانوا ألرض الو ن وال يؤةر فيي االنعقا الفعلي

وأ اال عيدا ،ليى ذليص يععي ا عيدا ،ليى

فالدولة املسعقبلة تعنياز

ين جيز ،مين سيياد ا غيري أ ايفا

سيادة الدولة وخرقاً للقانو الدو
العنياز يو وقطعي وأصيو ايفة النظرييية قائنية لييى الفئيرة الدسيعورية القدمييية الي مفاداييا
(سيادة الدولة املطلقة  )Absolute sovseigntyال تقض بعد خضو نا ألية رقابة أجنبيية

فاالخعصاص أساسي اليرتاب بين سيلطة الدولية وإقليننيا إذ زبضيع الخعصاصينا القضيائ كيا ميا
يقع خارجي أما األش اص املقينو

لى أراضينا والفين ال خيضعو لواليعنا فيفرتض إقامعنل يف

ا ارج و املا أ املبعوث الدبلوماس يقيل يف إقليل معن لفا أفرتض باني مل يرتك دولعيي( )11ولقيد
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انعق ييدت ا ييفة النظري يية كوهن ييا تق ييو ل ييى افي يرتاض خي ييا وومهي ي والق ييانو ال ييدو ال ع يياج إىل
االفي يرتاض لعفسي ييري قوا يييدة فامعي ييداد اإلقلييييل غي ييري يييدد وغ ييامض ألني يي ييييؤدي إىل نعي ييائج غي ييري

مقبولة()17ل

كنا اي قاصيرة ليى تفسيري احلياالت الي خيضيع فينيا املبعيوث الدبلوماسي الخعصياص
اكل الدولة املسعقبلة كالد اوى العينية املععلقة بالعقارات والد اوى املععلقة باملرياث واال نا

العجارية ال يزاو ا املبعوث ملصلحعي الش صية()11ل

فاألخف نفة النظرية يؤدي إىل امعداد اخعصاص اكل الدولة املرسلة لعشينا اليرائل الي
ترتئي داخييا البع يية الدبلوماسيييةل فبنييفا الصييدد ي ييار تسيياؤ مفييادة اييا تعييد الرمييية الي تقييع
داخييا السييفارة كنييا لييو كانييه ارتئبييه خييارج إقليييل الدوليية املسييعقبلة واجمليير العج ي يف داليية
اللجو ،الدبلوماس اا يشرتط اتبيا اجيرا،ات العسيليل بالنسيبة لعسيليني كنيا أ االجابية ليى
افا العساؤ باإلعاب يععارض مع مفنيو سييادة الدولية (صيادبة اإلقلييل) ويععيارض ميع العيرع
اليدو وخييالف الواقيع العنلي

فيالرائل الي تقيع داخييا دار البع ية أصيبحه األ تابعية لقضييا،

احملاكل احمللية الو نية وليو حملاكل البع ية االجنبيية نيعً دببيدأ اقلينيية قيانو العقوبيات اليو ا

واجملر الفي يلجأ إىل دار البع ية االجنبيية ( السيفارة ) ال عيري ترديليي إىل دولية البع ية بيا يطبيق
ليي قوا د تسليل اجملرمن()14ل

كنييا وال تص ييل ا ييفة النظري يية لعفس ييري الئ ييري م يين احل يياالت فعن يياز دول يية املبع ييوث يين

احلصييانة القضييائية ال ي

يعنعييع نييا لييى وفييق اييفا املنظييور تنيياز الدوليية يين سييياد ا أو تييدخا

الدولة املسعقبلة يف الشؤو الداخلية للدولة املرسلة ن ريق اكنة مبعوةنا الدبلوماس ()15ل

كنييا ال تسييعطيع اييفة النظرييية أ تفسييري امعييداد احلصييانات واالمعيييازات ال ي يعنعييع نييا
موظف ييو املنظن ييات الدولي يية إذ ال إقل يييل ييا مع يين ذبلي ي س يييادتي معن ييا كن ييا أ تب يياين األنظن يية
القانونييية ذبعييا املبعييوث الدبلوماس ي يعصييرع لييى وفييق قييوانن دولعييي ول ييو لييى وفييق قييوانن
الدولة املسعقبلة يف دن تئو تصرفات كنيفة صيحيحة دبوجي قيوانن دولعيي قيد تئيو

الفية

لقييوانن الدوليية املسييعقبلة بصييورة ال تسييعطيع اييفة الدوليية منعييي ميين العصييرفات اييفة ألهن يا ذب ي ،
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موافقة لقيوانن دولعيي وايفا ميا خييالف ميا جيرى العنيا لييي يف عليف اليدو وميا أكدتيي اتفاقيية
فيينيييا للععقيييات الدبلوماسي ييية لعي ييا  1961ديييث نصيييه يف املي ييادة (  (( ) 41دو االخي ييع
باحلص ييانات واالمعي ييازات املق ييررة ييل ل ييى األشي ي اص ال ييفين يس ييعفيدو م يين ا ييفة احلص ييانات
واالمعيازات واج ادرتا قوانن ولوائ الدولة املععندين لدينا()16ل

ادلطلب الثاوٍ  :وظرَت الصفت التمثُلُت Representative theory

لقييد نشييأت اييفة النظرييية يف العصيير امللئ ي يف أوربييا يف القيير ال ييامن شيير نييدما كييا

امللوك يسافرو من دولة ألخرى بصيفة رليية وغيري رليية لهيرض تشيجيع ايفة الزييارات وزييادة
الرواب ي ي ي ي الدولييية بيين الييدو فقييد ج ي ي يرى الععامييا الييدو

لييى ميين املل يوك احلصييانة القضييائية

تئرمياً لل
وتييرى اييفة النظرييية أ الدوليية ورئيسيينا يعنععييا باحلصييانة القضييائية ذبيياة احمليياكل االجنبييية
و املا أ املبعوث الدبلوماس يعع م عً لدولعي ورئيسينا فأنيي يسيعند احلصيانة القضيائية منننيا

وأ اإل فا ،من االخعصاص القضائ للدولة املسعقبلة او يف الواقع إ فا ،لدولعي ورئيسينا بقياً
لقوا د القانو الدو ()17ل
فعسعند افة النظرية يف تصوراا إىل تلص الصيياغة الي

ردنيا ( مونعسيئيو) نيدما قيا

(أ املبعييوث الدبلوماسي ) اييو صييوت األمييري الييفي بع ييي وأ اييفا الصييوت ع ي أ يئييو د يراً
دو أية قبة ميئن أ تعيق تنفيفة فنو لسا دا سيدة كنا يقو ( فاتيا ) وبالعا عي أ
يئو

ليقاً من أي قضا ،أو ئنة()18ل

إال أ ايفة النظرييية تعرضييه لعنعقيياد وذلييص أل املبعييوث الدبلوماسي ال يعنعييع بيياملركز
القانوا الفي يعنعع بي رئيو الدولة ديث تقض بعض الدساتري بأ رئييو الدولية معصيو مين
أي خطأ وبالعا فع ذبوز اسبعي ن األ نا ال ارتئبنا باإلضافة إىل أ ايفا االذبياة ييؤدي
إىل العضييق من نطاا احلصانة القضائية ال يعنعع نا املبعوث الدبلوماس أل رئييو الدولية ال
يعنعع حبدود احلصانة القضائية ال يعنعع نا املبعوث الدبلوماس ()19ل
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وتنعقييد اييفة النظرييية كوهنييا فضفاضيية وتنطييوي لييى مهالطيية كبييرية فينييا يععلييق دبننيية إدارة
الشؤو الدولية دييث ال ميئين ين ريقنيا ربقييق املوازنية بين دصيانة الدبلوماسي وبين سييادة

الدولة املسعقبلة وألهنا تضع الدبلوماس ودئومعي فوا قانو الدولة املسعقبلة()71ل

كنا وأ افة النظرية ال تفسير أسياس احلصيانة القضيائية الي يعنعيع نيا بالنسيبة أل ناليي
ا اصة وكنا ايو معيروع أ املركيز القيانوا اليفي يعنعيع بيي رئييو الدولية يقضي منحيي احلصيانة
القضائية يف الدو األجنبية كافة با عبارة رئيو دولة ومنحيي احلصيانة القضيائية يف دولعيي با عبيارة

رئيسينا وايو خيعليف ين املركيز القيانوا للنبعيوث الدبلوماسي إذ أنيي يعنعيع باحلصيانة القضييائية
بالنسبة إىل الدولة املسعقبلة فق وال يعنعيع باحلصيانة ذا يا يف دولعيي بيا أنيي ياكل ين األ نيا

ال ارتئبنا يف الدولة املسعقبلة واو بفلص خيعلف ن مركز رئيو الدولة()71ل

كنا وتعجز افة النظريية ين تقيدف تفسيري واضي مليا يعنعيع بيي املبعيوث الدبلوماسي مين

دصانات وامعيازات ندما يئو يف دولة ةال ة ليو لي قبلنا صفة سب يلية()77ل

ليو افا فحس با ال تسعطيع افة النظرية تفسري السب الفي من أجلي تعنعع أسيرة
املبعيوث الدبلوماسي باحلصييانات واالمعيييازات الدبلوماسييية لييى الييرغل ميين أهنييل ليسييوا ميين قبيييا
م لي الدوليية وإذا كييا الدبلوماسي خييارج نطيياا نلييي الرلي فضيعً يين أ انيياك داجيية إىل
امعداد احلصانات ملن ل املنظنات الدولية واإلقلينية كش صيات دولية امة وايل ال صيفة يل
برأس الدولة وال مي لو سيادة ما()71ل

ادلطلب الثالج  :وظرَت الضرورة الىظُفُت The theory of functional necessity

تفا افة النظرية إىل أ االساس يف من املبعوث الدبلوماس احلصانات واالمعييازات

الدبلوماسية يئنن يف أهنا ضرورة ديوية تقعضنا ظروع العنا وداجة املبعوث للقيا دبنا نلي
يف أراض الدولة املوفد إلينا وضنن إقليل دولة ةال ة قد عاج املبعوث امليرور ي أراضيينا وفقياً
ملا تقعضيي ظروع نلييل
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ففئييرة احلصييانة القضييائية جييا،ت ميين أجييا مارسيية شييؤو الوظيفيية الدبلوماسييية بصييورة
صييحيحة نييدع تو يييد الععقييات الدولييية مييا يقعض ي أ يعنعييع املبعييوث الدبلوماس ي باسييعقعلي

العا و د خضو ي لعخعصاص القضائ الو ا للدولة املععند لدينا()74ل

فحرميية اييفة احلصييانات واالمعيييازات مؤسسيية لييى فئييرة ضييرورات الوظيفيية أو مص يلحة
الوظيفيية لعييأمن اسييعقع املبعييوث الدبلوماس ي يف أدا ،منامييي بيييد أ احلصييانات واالمعيييازات

ليسه مطلقة يف كا األوقات واملنا ال يقو نا وذلص أل املبعوث الدبلوماس ملعز دبرا ياة
القانو الداخل والنظا العا للدولة املوفد إلينا ل
ولقد أخف نفة النظرية معند القانو الدو يف فيينا ا  1974ديث كا من مقررات
اجعنا ييي (أ أس يياس احلص ييانات الدبلوماسييية يئن يين يف املص ييلحة الوظيفيية وق ييد ورد يف ديباج يية
اتفاقية فيينا للععقات الدبلوماسية لعا  1961ليى أ ( مقصيد االمعييازات واحلصيانات لييو
إفادة األفراد با ضنا األدا ،الفا ا لوظائف البع ات الدبلوماسية بوصفنا م لة للدو )ل
كنييا أ اتفاقييية املقيير ال ي
قامه لى أساس املعيار الوظيف

قييد ا األمييل املعحييدة مييع بعييض الييدو

ييا  1947وال ي

وكفلص اتفاقية فيينيا لعيا  1961واتفاقيية البع يات ا اصية

لعا  1969واتفاقية الدو يف عقعنا مع املنظنات الدولية لعا 1975ل
كنا وأكدت اتفاقية امعييازات ودصيانات ميوظف األميل املعحيدة يف امليادة ا امسية فقيرة
( )71لى أ ( احلصانات واالمعيازات إمنا تعطى للنوظفن ملصلحة ايةة األميل املعحيدة ولييو

ملصلحعنل الش صيةل

كنا وأخيفت نيفة النظريية جامعية اليدو العربيية يف امليادة ( )14مننيا كنيا نصيه امليادة
( )11من اتفاقية دصانات وامعييازات منظنية امليؤسبر االسيعم لعيا  1976ليى أنيي (ال سبين
احلصانات واالمعيازات ملن ل الدو اال ضا ،ملصلحعنل ا اصية ولئين ضيناناً لعنيععنل بئاميا

اسييعقع ل يف إدارة ا نييا ل لييدى املنظنيية وقييد أخييفت ئنيية الع يد الدولييية نييفة النظرييية يف
دئننا يف قضية املبعوةن الدبلوماسين والقنصلين للواليات املعحيدة يف نيرا )()75ل وميع ايفا
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فق ييد انعق ييدت ا ييفة النظري يية إذ أ املبع ييوث الدبلوماسي ي يعنع ييع باحلص ييانة القض ييائية يف الدول يية

املسعقبلة أي أني ال يعنعع نا إذا كا ماراً بدولة أخرى ولو يف ريق نليي()76ل
ادلطلب الرابغ  :مىلف اتفالُت فُُىا مه أصاس احلصاوت

جا ،يف ديباجة اتفاقية فيينيا للععقيات الدبلوماسيية لعيا  1961ميا يلي (وإذ تيدرك أ

مقاصي يد ا ييفة االمعي ييازات واحلص ييانات ل يييو إف ييادة األف ييراد ب ييا ض يينا األدا ،الفع ييا لوظ ييائف
البع ييات الدبلوماسييية بوصييفنا م ليية للدوليية) ولقييد اخعلفييه األرا ،بصييدد تفسييري اليين

أ ييعة

فييفا الييرأي األو إىل أ احلصييانة القضييائية تسييعند أساسيينا م ين القييانو الييدو ذاتييي ديييث
صيهه أدئا االتفاقية يف بارات آمرة وسلبه الدو درية العقديرل
أ اييفا الييرأي دييدد املصييادر ال ي تسييعند مننييا قوا ييد احلصييانة القضييائية وا ي القييانو
الدو ومل دد بصورة واضحة أساس احلصانة القضائية وا دع الفي منحه احلصانة من أجليي
إضافة إىل أ االتفاقية مل تسل الدو درية العقيدير دييث عيوز يا أ تطبيق احلصيانة القضيائية
تطبيقاً ضيقاً لى سبيا املقابلة بامل ا و ا أ سبن احلصانات بصورة أفضا ما دددتي االتفاقيةل
إ ا ييفا ال ييرأي يفس يير احلص ييانة القض ييائية الي ي يعنع ييع ني يا املبع ييوث الدبلوماسي ي بالنس ييبة
لأل نا والعصرفات املععلقية بوظيفعيي الرليية ولئنيي ال يفسير احلصيانة القضيائية الي يعنعيع نيا

املبعيوث الدبلوماسي والي ضيينعنا االتفاقيية أيضياً بالنسييبة لأل نييا والعصيرفات الي زبييرج يين
نطاا أ نالي الرليةل

وذا الرأي ال اا إىل أ االتفاقية اخفت بنظرية املصيلحة الوظيفيية بيننيا ذاي رأي
ةالث إىل أ االتفاقية أخفت بنظرية املصيلحة الوظيفيية والصيفة العن يليية أميا اليرأي الرابيع فأنيي
مقييارب للييرأي ال يياا ومفييادة أ االتفاقييية اخييفت بنظرييية الوظيفيية إال أهنييا ا رتفييه بييبعض نعييائج
الصفة العن يلية ل
والييفي دييدا بواضييع اتفاقييية فيينييا إىل اليين

صييرادة لييى أ نظييري الصييفة العن يلييية

واملصييلحة الوظيفييية اييو العوسييع يف نطيياا احلص يانة القضييائية للنبعييوث الدبلوماس ي

وإذا كانييه

اتفاقييية فيينييا للععقييات الدبلوماسييية قييد أخييفت بييالنظريعن السييالفعن الييفكر إال أهنييا مل تعع ي
282

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املبعوث الدبلوماس م عً لرئيو دولعي ذاي إىل ذليص غالبيية الفقنيا ،كنيا مل يععي ة مي عً دبفيردة

لدولعييي إمنييا ا ع تييي كييفلص ضيينن البع يية الدبلوماسييية بوصييفنا م ليية للدوليية وا عبييار املبعييوث

الدبلوماس م عً للدولة ن رأي بعض الئعاب مل ينعي ا عع القائل إذ أ الفقيي مل يسيعقر ليى

أساس وادد للحصانة القضائية()77ل

ادلبحج الثالج

أوىاع احلصاوت المضائُت

ملا كانه اال نا ال يقو نا املبعوث الدبلوماس قد يرتتي لينيا ضيرراً بياملوا نن يف
الدولة املوفدة إلينا أو أموا ل أو دبنعلئات امة سيوا ،أةنيا ،مزاولعيي أل ناليي الرليية أو ا اصية
لفا أقعضى األمر دصانعي لئ يئو دبنأى ن املسألة وملا كيا القضيا ،ليى أنيوا ترتتي

ليى

ذلييص تنو ياً يف احلصييانة القضييائية للنبعييوث الدبلوماسي واييفا مييا نعناولييي يف اييفا املبحييث و لييى

النحو العا :

ادلطلب األول  :احلصاوت المضائُت اجلزائُت :
Immunity from the criminal jurisdiction

أقيير العييرع الييدو ومعظييل القييوانن الداخلييية للييدو واملنارسييات احلئومييية واالتفاقيييات
الدولية افة احلصانة فقد نصه املادة ( )17من نظا معند القانو الدو لعيا  1895ليى
احلصانة النائية للنبعوث الدبلوماس وأفراد أسرتي ولئننا أكدت لى خضو ي للقانو النائ
لدولعي يف دالة إرتئابي جناية يف الدولة املسعقبلةل كنا نصه املادة ( )19من اتفاقية اافانا لعا

 1978لييى أنييي (( يعفييى املوظفييو الدبلوماسيييو إ فييا ،كييامعً ميين ا ضييو للقضييا ،املييدا أو

الزائ ي يف الدوليية املسييعقبلة كنييا وال عييوز مقاضييا ل أو يياكنعنل إال ميين قبييا يياكل دولييعنل
نفسنا ))ل
اييفا وقييد نصييه املييادة ( )16ميين العئحيية ا اصيية باحلصييانات واالمعيييازات الدبلوماسييية
ال اقراا اجعنا كن دج ا  1895لى أني ( تسعنر احلصانة القضيائية دي يف دالية خيرا
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خطري للنظا العا واألمن العا كنا أهنا تسعنر يف دالة ارتئاب جناية ضد أمن الدولة دو أ
ينق

ذلص من ديق الدولية املسيعقبلة بإزبياذ االجيرا،ات الوقائيية الي تراايا مناسيبة وقيد نصيه

لى ذات الش  ،املادة ( )11من النظا الفي أقيرة معنيد القيانو اليدو لعيا  1979وامليادة
( )19من مشرو معند دقوا اارفارد لعا 1917ل
وأخيرياً نصييه املييادة ( )11ع 1ميين اتفاقييية فيينييا للععقييات الدبلوماسييية لعييا 1961

لييى أنييي ( يعنعييع املبعييوث الدبلوماس ي باحلصييانة القضييائية فينييا يععلييق بالقضييا ،النييائ للدوليية

املععند لدينا()78ل

فإذا ما اسعقر العرع والععاما الدو واالتفاقيات الدولية لى سبعع املبعوث الدبلوماس
باحلصانة القضائية الزائية فالسؤا الفي يعبادر إىل الفان ما ا

بيعة افة احلصيانة وميدااا

؟ ما ال شص فيي أ الفقي اخعلف بصدد بيعة افة احلصانة فنننل من داا قيداً ليى نطياا
القييانو النييائ وبعضيينل ييداا مانعيية ميين تطبيييق العقوبيية وذا ي فريييق اخيير بعييداا اسييع نا ،ميين
قوا ييد االخعصيياص القضييائ

غييري أ أك يير النظريييات رواج ياً ا ي ال ي ذابييه إىل أ احلصييانة
فبنوجي ايفة النظريية زبيرج اليرائل

القضائية الزائيية تعيد قييداً ليى االخعصياص القضيائ
ال يرتئبنا املبعوث الدبلوماس ن الوالية القضائية حملاكل الدولة املسعقبلة( )79وأ حبث جما
افة احلصانة ليو يف قانو العقوبات إمنا يدخا يف نطاا قيانو اصيو احملاكنيات الزائيية واي
ال تعدو أ تئو مقررة ملانع اجرائ

و دو ازباذ االجرا،ات ضد أي ش

يعنعع بالصيفة

الدبلوماسية وأ ارتئ جرميية ليى اقلييل ايفة الدولية واي نيفة الصيورة ليسيه اسيع نا ،مين
قا ييدة إقليني يية الق ييانو الزائي ي ب ييا اس ييع نا ،م يين والي يية القض ييا ،ويرتتي ي

ل ييى سبع ييع املبع ييوث

الدبلوماس نا تعطيا دق الدولة يف ربرييص اليد وى العامية أل ميا يعنعيع بيي مين دصيانة سبنيع
خضييو ي لسييلطة يياكل الدوليية املسييعقبلة خبصييوص الييرائل ال ي ارتئبنييا لييى أسيياس أ اييفة
احلصانة من االمور ال سبنع رفع الد وى ل
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فنييفا ال ينف ي صييفة اليير يين الفعييا الييفي يرتئبييي املبعييوث وبالعييا فانييي عييوز اكنعييي
وانييزا العقيياب ليييي يف دولعييي وأ املشيير منييع ازبيياذ اجيرا،ات احملاكنيية ضييدة يف الدوليية الي
يعنا فينا وبالعا فقد ا ع ت تلص احلصانة ليسه سوى مانع من موانع رفع الد وى ل
وانييا ي ييور تسيياؤ مفييادة اييا ييق مليين ارتئ ي املبعييوث الدبلوماس ي جرمييية حبقييي أ
يس ييع د د ييق ال ييدفا الش يير

ض ييد الدبلوماسي ي ؟ اس ييعناداً إىل م ييا ذك يير ا ييعة ف ييأ احلص ييانة

القضييائية ال ي يعنعييع نييا ال تضييف صييفة املشييرو ية لييى فعلييي بييا يعيياح مليين ارتئ ي املبعييوث

الدبلوماس جرماً حبقيي اسيع دا دقيي يف اليدفا الشير

كنيا ليو دياو املبعيوث الدبلوماسي

قعا موا ن يف الدولة املوفد إلينا فيحق للنوا ن اسع دا دقي يف الدفا الشير

ين دياتيي

وأ ادى ذلييص إىل قعييا املبعييوث الدبلوماس ي ()11ل فاحلصييانة القضييائية الزائييية ال ي يعنعييع نييا
املبعييوث الدبلوماسي تععي ميين القوا ييد القانونييية االمييرة فني ادييدى القوا ييد االساسييية العزميية
للنحافظة لى الععقات السلنية بن الدو

وبالعا فع ق للنبعوث الدبلوماس أ يعنياز

ن العنسص نا ألهنا مقررة لصاحل دولعي وليو لصاحل املبعوث ش صياً أل يف تقدف املبعيوث
الدبلوماس للنحاكنة أما القضا ،النائ للدولة املوفد إلينا املسياس بالدولية املوفيدة ويععين
لى احملاكل النائية إذا رفعه امامنا د وى جنائية ضيد مبعيوث دبلوماسي أ تقضي مين تلقيا،

نفسنا بعد االخعصاص()11ل

غييري أ سبعييع املبعييوث الدبلوماس ي حبصييانة جنائييية مطلقيية ال يعييا أنييي يسييعطيع بفعييا مييا

يشا ،با ع

ليي ادرتا قيوانن البليد املوفيد إلييي إذ أ أبعياد احلصيانة النائيية للنبعيوث قيد

تصطد بوسائا معشابئة تنطوي لى املساس بأمن الدولة املوفد إلينا فنا او احلئل إذا كيا
نشاط املبعوث يشئا اجراماً موجناً ضد الدولة املوفد إلينا كنا لو قا بالعآمر لينا أو سعى
إلشعا ال ورة فينا أو سعى لقل نظا احلئل فينا أو قا بعنا من شاني أ يعئر صيفو األمين

والطنأنينةل
فف افة احلالة اا ق للدولة املوفد إلينا أ تعجياوز ين دصيانة املبعيوث الدبلوماسي
وتع ف ضدة االجرا،ات ال يفرضنا قانوهنا ضد مرتئم افة الرائل دفا ياً ين كياهنيا االميا ؟
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لينا أ تطل من املبعوث مهادرة اراضينا مع ابع دولعي لععوىل ا

ما او مسؤو

ني( )17؟؟

اكنعيي ين

يف اليواب لييى اييفا العسيياؤ فييأ كييا مييا يسييعطيع أ تفعلييي الدوليية املوفييد إلينييا اييو أ
ترفع األمر إىل الدولة ال مي لنا إلجيرا ،اكنعيي أميا

اكننيا ويف اليرائل ا طيرية كنيا ليو قيا

املبعوث بالعآمر لى أمين الدولية فأنيي يف ايفة احلالية ييعنئن وضيعي ربيه اليعحف أو يردة

()11

كقيا السلطات ال يطانية يف ا  1717بأبعاد السفري السويدي يف لند وذلص لقيامي بالعآمر
لييى دييياة ملييص إنئليرتا جييورج األو و ييردت السييلطات الفرنسييية السييفري االسييباا يف بيياريو
ا  1718وذلص للعآمر لى الوص

لى رش فرنسا()14ل

فعقييو الدوليية املوفييدة دبحاكنعييي يين اييفة الرمييية أو الييرائل وتوقييع العقيياب ليييي إذا مييا
ةبييه إدانعييي وإذا لبييه الدوليية املوفييد إلينييا إىل الدوليية املوفييدة تقييدف املبعييوث الدبلوماس ي إىل
احملاكنة بسب جرمية أو جرائل ارتئبنا يف إقليل الدولة املوفد إلينا فأ

لى الدولة املوفيدة أ

تسييعجي للطل ي وإال ا عي تصييرفنا اييفا ن يعً غييري ودي وكانييه ليية بالعزاما ييا الدولييية قبييا

الدولة املوفد إلينا ومن دق الدولة املوفدة إلينا أ تع ف ما تيراة مناسيباً مين املواقيف السياسيية

والقانونية()15ل

ومع افا فأ بعيض اليدو مارسيه اخعصاصينا دييا الدبلوماسي

كإدانية الدبلوماسي

ا ندي يف بئن واسعبعادة من البعد بعننة العجسو من قبا ئنة الشع العليا لدائرة بئين

يف  11دزيييرا  1967وقيييا السييلطات القضييائية اليوناني ية يف ييا  1951بإدانيية السييئرتري
األو يف السفارة ال يطانية يف أةينا ديث ةبه أ تصرفي النائ ليو لي أية عقة بوظائفي()16ل
ادلطلب الثاوٍ  :احلصاوت المضائُت ادلذوُت
Immunity from the civil Jurisdiction

لقد كيا املبعيوث الدبلوماسي يعنعيع حبصيانة مطلقية يف األميور املدنيية دي أواخير القير
العاسييع شيير ديييث أقييرة العييرع وسييجلعي اغلي الييدو يف تشييريعا ا منييف القيير السييابع شيير
ومننييا العش يريعات ا ولندييية األوىل يف اييفا اجملييا سيينة  1679إذ تيين

( لييى أ األش ي اص

وا ييد وداشييية السييفرا ،أو الييوزرا ،الييفين يييأتو إىل اييفا البلييد ويقينييو فيييي أو ميييرو فيييي أو
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عرو ديوناً فيي ال ميئن تيوقيفنل أو إلقيا ،القيبض ليينل أو دجيزال بسيب ايفة اليديو الي
قييدواا ال أةنييا ،وصييو ل وال أةنيا ،اقييامعنل وال أةنييا ،تييركنل اييفا البلييد وعي لييى السييئا
العقيد بفلص فينا يريدو

قدة مع السفرا ،أو خدمنل املفكورين أ عة)ل

وكفلص قانو امللئة أ لسنة  1718ومرسو فنعيوز للسينة ال انيية لل يورة الفرنسيية وقيد
س ييار الفق ييي واالجعن يياد وقض ييا ،احمل يياكل يف ا ييفا االذب يياة خاصي ية يف ظ ييا س يييطرة نظري يية االمع ييداد

اإلقلين ونظرية الصفة العن يلية اللعن كانعا ت را من احلصانات واالمعيازات الدبلوماسية()17ل

ويفا الدكعور أبو ايف أ من املبعيوث الدبلوماسي يف الدولية املععنيد ليدينا دصيانة
مدنييية مطلقيية وذلييص ال عبييارين (أو نييا) أ إقاميية املبعييوث يف الدوليية املععنييد لييدينا مننييا ييا
ييا اقامعييي ال ابييه والييدائل يف الدوليية املععنييدة

أمييداا ا ي إقاميية ارضيية ومؤقعيية ونييفا يعع ي

با عباراا مقرة األصل وع مقاضاتي ن أ ناليي وتصيرفاتي أميا
(وال يياا) أ

ياكل ايفة الدولية دو غريايا

بيعيية نلييي ومييا تقعضيييي ميين ضييرورة ادعفاظييي باسييعقعلي يف القيييا دبننعييي واحملافظيية

لى مظنر الصفة العن يلية لدولعي تعناىف مع جواز رفع الد وى لييي ومقاضياتي كيأي فيرد يادي
أما

اكل الدولة ال يعوىل فينا افة املنا ()18ل

ومن املفيد اإلشارة إليي أ اآلرا ،ايضاً اخعلفه دو

بيعة افة احلصانة فيدفع اليبعض

مننل إىل أهنا قيد لى االخعصاص القضائ الو ا ومننل من رأى أهنا دفع بعد قبو اليد وى
يف دن ذا اذباة أخر أهنا اسع نا ،لى االخعصاص القضائ الدو

ويعد افا االذبياة األك ير

اقرتاباً من ربديد بيعة احلصانة القضائية املدنية ديث أ كيا دولية تسيعقا بعحدييد االخعصياص
الييدو حملاكنن ييا يف املناز ييات الي ي تعضيينن نصي يراً أجنبيي ياً بص ييورة اميية بينن ييا ق ييق مص يياحلنا

االجعنا ية والسياسية واالقعصادية ال

دع إليي سياسا ا العشريعية()19ل

وال يرد لى درية الدولة يف تنظيل اخعصاصنا القضائ الدو سوى بعيض القييود والي
يفرضيينا القييانو الييدو العييا ومننييا القيييود املعروفيية باحلصييانة القضييائية ال ي يعنعييع نييا املبعييوث

الدبلوماس با عبارة أجنبياً فأني يسع ى من االخعصاص العا الدو للنحاكل الو نية()41ل
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فإذا ما رفعه د وى أما القاض ضد املبعوث الدبلوماس فعلى القاض أ يع ف ما يأيت :
1ل أ يعحق ييق القاضي ي م يين أ األجن ييم املطل ييوب مقاض يياتي أمام ييي م يين ال يعنع ييع باحلص ييانة
القضائية ل
7ل إذا وجد القاض أ االجنم يعنعع بالصفة الدبلوماسية فعلييي أ يعأكيد مين أ اليد وى
املعروضية أمامييي ايا أهنييا مين الييد اوى الي تسييع ى مين نطيياا احلصيانة القضييائية أو أهنييا

ضنن احلصانة ال يعنعع نال

1ل إذا ةبي ييه للقاض ي ي أ الي ييد وى املعروضي يية أمامي ييي زبي ييرج ي يين نطي يياا دصي ييانة املبعي ييوث
الدبلوماس ي أو أهنييا تييدخا ضيينن دصييانعي غييري أ دولعييي تنازلييه ننييا فعليييي أ يقييرر
با عبييار أ املبعييوث

اخعصاصييي بييالنظر فينييا بقياً لقوا ييد االخعصيياص القضييائ الييدو
الدبلوماس أصيب يف ايفة احلالية كيأي أجنيم آخير خيضيع لقوا يد االخعصياص القضيائ
الدو للنحاكل الو نية ل
4ل إذا وجييد القاضي أ الييد وى زبييرج يين اخعصاصييي بقياً لقوا ييد االخعصيياص القضييائ

الدو للنحاكل الو نيية فعلييي أ ميعنيع ين النظير با عبيار أ األجنيم يف ايفة احلالية ال

خيضع لعخعصاص القضائ للنحاكل الو نيية ويعحيدد دور القاضي بيرفض اليد وى وال
ئيل لصاحل الدبلوماس ()41ل

فإذا كا للنبعوث الدبلوماس دصانة قضائية مدنية إال أ الفقي اخعلف يف مدى افة

احلصييانة فنييننل م يين قييا بأهن ييا دصييانة مدنييية مقي ييدة أي دبعييى أ املبع ييوث يعنعييع باحلص ييانة
القضائية املدنية فق بالنسبة لأل نا ال يزاو ا بصفة رلية أميا غريايا مين اال نيا كاأل نيا
العجارية أو سبلص قارات أو غرياا فأهنا زبضع الخعصاص اكل الدولة املسعقبلة ولقد اخيفت
بييفلص احلئوم يية الفرنس ييية يف ييا  1771و ئنيية الس يين الفرنس ييية يف ييا  1977واحملئن يية
العجارييية يف بيياريو ييا  1968و ئنيية اليينقض االيطالييية يف قرارينييا الصييادرين يف  1915و
 1971و ئنة االمور املسععجلة يف مصر ا  1961وكيفلص ذابيه إىل ايفا االذبياة ئنية
اسييعةناع بروكسييا يف قراراييا الصييادر يف  1967وكييفلص جملييو الدوليية املصييري يف فعييوى ال ي
288

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

اص ي ي ي يدراا يف  1949وال ي ي ي ي أوجي فيني ي ي ي يا خض ي ي ي يو املبعيوث الدبلومي ي ي ي ياس فينيا ال يعص ي ي ي يا
بصفعي الرليةل
أمييا يف العييراا فبييالرغل ميين صييرادة قييانو امعيييازات املن ليين السياسييين رقييل  4لسيينة
 1915لى من املبعوث الدبلوماس احلصانة القضائية املطلقية فيأ بعيض املنارسيات العنليية
تد

لى أ العراا اخف باحلصيانة القضيائية املقييدة ففي

يا  1957لبيه وزارة العدليية مين

وزارة ا ارجييية تبليييت مسعشييار السييفارة االردنييية يف بهييداد باحلضييور إىل ئنيية صييل بهييداد يف

الد وى املرقنة  957 / 617ن دين ترت بفمعي لصاحل املد

إال أ وزارة ا ارجية مل تبلت

مباشييرة بسييفارتي إمنييا ل ي تبليهييي بواسييطة احملييام الييفي وكلييي املسعشييار للييدفا
الد وى املفكورة()47ل

يين دقوقييي يف

ومل تيدفع وزارة ا ارجيية باحلصيانة القضيائية الي يعنعيع نيا املسعشيار كنيا أ املسعشييار مل
ي ييدفع ب ييفلص أيضي ياً وا ييفا ي ييد

ل ييى أ احمل يياكل العراقي يية ت ييرى خض ييو املبع ييوث الدبلوماسي ي

الخعص يياص احمل يياكل العراقي يية يف ال ييد وى املدني يية املععلق يية دبص ييلحعي الش ص ييية كن ييا أ احمل يياكل

العراقية كانه ال سبانع من السري يف افة الد اوى()41ل

وذاي اذبيياة أخيير أ احلصييانة القضييائية املدنييية للنبعييوث الدبلوماسي اي مطلقيية إذ أ
املبعييوث الدبلوماسي يعنعييع لييى خييعع النظرييية املقيييدة حبصييانة مطلقيية سييوا ،أكانييه اال نييا
ال ي ميارسيينا ميين اال نييا الرلييية أو اال نييا ا اصيية ليعسييى لييي القيييا بأ بييا ،وظيفعييي بصييورة

صحيحة ودو تفرقة بن رئيو البع ة أو ا ضائنا ولقد ذابه بعض احملياكل الفرنسيية إىل تأيييد
احلصييانة القضييائية املدنييية املطلقيية للنبعييوث الدبلوماسي وا عي ت اييفة احلصييانة ودييدة ال تعجييزأ
فييع فييرا بيين ا نالييي الرلييية وا نالييي ا اصيية كنييا ويؤيييد الفقييي والقضييا ،اإلنئليييزي احلصييانة
القضييائية املطلقيية للنبعييوث الدبلوماسي سييوا ،تعلييق العصييرع بأ نالييي الرلييية أو ا اصيية وسييوا،
أكا الضرر نعيجة عقة قدية أ نعيجة فعا ضار ارتئبي املبعوث الدبلوماسي وليي ديق اليدفع
باحلصانة يف أية مردلة تئو

لينا الد وى كنا يؤيد احلصانة املطلقة كا من ايطاليا والوالييات

املعحدة وكوبا وتايلند واسبانيا وال تها وليبيا ومصر كنا أخف العراا نفا االذباة يف القانو رقل
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 4لسيينة  ( 1915قييانو امعيييازات املن ليين السياسييين ) ديييث نصييه املييادة األوىل فيييي (أ
املن لن السياسين للدو االجنبية واالش اص الفين يعع و من داشيعنل وفق الععاميا اليدو
مص ييونو م يين س ييلطة احمل يياكل املدني يية يف األم ييور املدني يية والعجاري يية والزائي يية وتص ييا اش اص يينل
وأمي ي ي يي يوا ل وف ي ي يي يق الععام ي ي ي ي يا ال ي ي ي يي يدو مييين القي ي ي ي ي يبض والعي ي ي ي يوقيف واحلجي ييز مي يين قب ي يي يا احملي يياكل
والسلطات األخرى)()44ل

إال أ العنا جرى يف العراا لى أ السفارة ال تدفع باحلصانة القضيائية املدنيية بصيورة

صييحيحة إمنييا سبعنييع يين تبليييت امل ا ي بورقيية الد وتييية ملي رات تييفكراا السييفارة يف جوانييا لييى
الد وتيية والي غالبياً ميا تععليق دبوضييو النيزا ألسيباب معنوييية ربياو فينيا ييد املسياس بسيينعة

موظفينييا فف ي

ييا  1955لبييه وزارة العييد تبليييت أدييد املبعييوةن الدبلوماسييين يف السييفارة

االمريئية يف بهداد بإنفار و لل وخ تبليت صادر من كات

د مشا بهداد دو زبلف املومأ

إليي ين دفيع املبليت امليدا بيي والبيالت  611دينيار فأ ييدت األوراا غيري مبلهية ليى أسياس أنيي
دفع املبلت املفكور()45ل

ولقييد القييى الععييارض بيين وجني النظيير السييالفعن الييفكر دييو مييدى احلصييانة القضييائية
املدنية للنبعوث الدبلوماس

لى املؤسبرين يف مؤسبر فيينا للععقات الدبلوماسية لسينة 1961

األميير الييفي دييدى نييل أ

ييدوا السياسيية الواجبيية االتبييا الي ترضي غالبييية الييدو ذبيياة مييدى

احلصانة القضائية املدنيية الي يعنعيع نيا املبعيوث الدبلوماسي فيأ ايفة االتفاقيية قاميه بيالعنييز
بيين اال نييا الرلييية واال نييا ا اصيية فيياملبعوث الدبلوماس ي يعنعييع باحلصييانة القضييائية املدنييية

املطلقيية بالنسييبة أل نالييي الرلييية أي ياً كييا مصييدر اييفا االلعيزا أمييا بالنسييبة أل نالييي ا اصيية فأنييي
يعنع ي ي ي ييع حبصي ي ي ي ييانة قض ي ي ي ي يائية مطلقيي ي ي يية باسي ي ي ي ييع نا ،بعي ي ي ي ييض احلي ي ي ي يياالت ال ي ي ي ي ي وردت يف املي ي ي ي ييادة
(  ) 11لى سبيا احلصر ديث خيضع ا املبعوث الدبلوماس لعخعصاص القضائ للنحياكل
الو نية يف الدولة املععند لدينا يف موضو ات ددة وا (: )46

1ل الد اوى العينية املععلقة باألموا العقارية ا اصة الئائنة يف إقليل الدولة املععند لدينا
ما مل تئن ديازتي ا نيابة ن الدولة املععندة السع دامنا يف أغراض البع ةل
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7ل الييد اوى املععلقيية بشييؤو اإلرث والرتكييات ال ي يييدخا فينييا بوصييفي منفييفاً أو مييديراً أو
ورةياً أو موصى لي وذلص باألصالة ن نفسي ال نيابة ن الدولة املععندةل

1ل الد اوى املععلقة بأي نشاط مدا أو ذباري ميارسي يف الدولة املععند لدينا خارج وظائفيي
الرلية()47ل

مين املفييد اإلشيارة إليييي أ ا فيا ،املبعيوث الدبلوماسي ميين ا ضيو للقضيا ،يف املسييائا

املدنية ال يعا ضيا دقوا األش اص الفين قد يئو مديناً يل يف الدولية املوفيد إلينيا بيا أ
ييؤال ،األش ي اص يف دييا إذا مييا رفييض املبعييوث الوفييا ،بديونييي أو ييد القيييا بالعزاماتييي نييد
إذا

مطيالبعنل لييي وديياً أ يلجييؤوا إىل تقييدف شييئوى أمييا لليرئيو املباشيير للنبعييوث الدبلوماسي
كييا املييدين اييو أدييد ا ضييا ،البع يية قييدمه الشييئوى إىل رئيييو البع يية أمييا إذا كييا املييدين اييو
رئيييو البع يية فييأ الشييئوى تقييد إىل وزييير خارجيعييي وذلييص يين ريييق وزييير خارجييية الييدائنل
ولرؤسا ،البع ات املشئو منيي أ يقيرروا ميا إذا كيانوا ع ونيي ليى الوفيا ،أو يشيرو
بلزو مقاضاة املبعوث أما

اكل بلدة ويف افة احلالة يئو

ليى اليدائن

لى الدائن أ يلجأ إىل اكل بليد

املبعوث للنطالبة حبقي وذلص وفقاً لاجرا،ات واألصو القانونية ال يقض نا قانو افا البلد

وذلص اسعناداً إىل ن

املادة ( 11ع ( )4أ دصانة املن ا الدبلوماس بالنسبة لقضا ،الدولة

املوفد إلينا ال تيعفيي من ا ضيو لقضيا ،الدولية املوفيدة) وميئين أ ربيا ايفة االشيئالية وذليص
ب يأ يقييو وزييير خارجييية الدوليية املوفييد إلينييا باسييعد ا ،رئيييو بع يية العضييو الدبلوماس ي (موقييع
الضرر) وذلص حلا املوضو ودياً د ال يلق بظا لي لى الععقات بن البلدين()48ل
وقد يقبا الدبلوماس با ضو إىل القضا ،احملل يف الدولة املوفد إلينا ويعناز ن دقيي

يف اال فا ،ويشرتط يف العناز أ يصدر مين الدولية املوفيدة وأ يئيو صير اًل فيئيو لدائنيي يف
ايفة احلالية رفيع د يوى مباشيرة إىل القضيا ،احمللي واليفي يصيب يف ايفة احلالية عصياً بيالنظر يف
الد وى والفصا فينا ويف افة احلالة ما إذا قا املبعوث الدبلوماس برفع د يوى أميا احملياكل

الو نييية فأنييي يصييب خاضييعاً لقضييائنا وال عييوز لييي بعييد ذلييص أ يسييعند إىل احلصييانة القضييائية

بالنسبة إىل أي دفع أو ل

ارض يعصا مباشرة بالطل االصل ل
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وميين الييدير بالييفكر أ تنيياز املبعييوث يين احلصييانة وخضييو ي للقضييا ،اإلقلين ي سييوا،
ليي فأني ال يعيا ازبياذ اجيرا،ات تنفيفيية ضيدة أو ليى أمواليي يف دالية صيدور

كند ٍ أو مد
دئل يف غري صاحلي فلئ تع ف اجرا،ات تنفيفيية ضيدة البيد مين أ تنياز مسيعقا أخير نيفا
ا صوص اسعناداً إىل ( 17 /إ العناز

إدارية ال ينطوي لى أي تناز

من تناز مسعقا)ل

ن احلصانة القضائية بالنسبة إىل أي د وى مدنية أو

ن احلصانة بالنسبة لعنفيف احلئل إذ البد يف افة احلالة األخيرية

فالعسيياؤ الييفي يطييرح مييا اييو احلييا يف داليية صييدور دئييل وامعنييع املبعييوث يين تنفيييفة
و ياً ؟ يف اييفة احلاليية فيياحملئو لصيياحلي أ يلجييأ إىل نيييا دقييي أمييا يين الطريييق الدبلوماس ي أو

لقض ييا ،الدول يية الي ي يعبعن ييا الدبلوماسي ي لي ييؤذ ل ييي بالعنفي ييف ل ييى أموال ييي املوج ييودة يف الدول يية

املوفدة()49ل

ادلطلب الثالج  :احلصاوت مه المضاء اإلدارٌ

إ أك ر امل الفات ال يععرض ا املبعوث الدبلوماس ا امل الفات املععلقة باألنظنية

والععلينييات ال ي تصييدراا الدوليية لعنظيييل شييؤوهنا اليومييية وبييالنظر لبسييا ة اييفة الييرائل وك ييرة
ييدداا فييأ الييدو غالب ياً مييا زبييو اجنز ييا اإلدارييية صييعدية أو سييلطة فييرض العقوبييات لييى

ميرتئم اييفة امل الفييات و ييفا فقييد ا لييق لينيا الييبعض مصييطل احلصييانة ميين القضييا ،اإلداري
لى احلصانة من جرا ،الفة األنظنة والععلينات اإلدارية()51ل

فإىل جان احلصانة القضائية الزائية واملدنية فقد اشيارت اتفاقيية فيينيا يف امليادة ()11
إىل أني ( يعنعع املبعوث الدبلوماس باحلصانة القضائية النائيية يف الدولية املععنيد ليدينا ويعنعيع
أيض ياً باحلصييانة القضييائية املدنييية واإلدارييية) دبعييى أ دصييانة املبعييوث الدبلوماس ي أمييا احمليياكل
الدولية تشنا كافة اللوائ والقوا د ال تقراا السلطات احمللية يف الدولة املوفد إلينال
ديييث تضييل اللييوائ اإلدارييية واألنظنيية والععلينييات جمنو يية ميين القوا ييد الي

ييدع إىل

احملافظة لى النظا العا والطنأنينة والسيئينة والسيعمة العامية داخيا الدولية وكيفلص اجيرا،ات
األميين ال ي تشييعنا لييى القيييود ال ي تفرضيينا الدوليية يف ظييروع خاصيية للنحافظيية لييى سييعمة
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أمننا واسعقراراا وافة القيود تفرضنا الدولة للصاحل العا وتطبقنا دو اسيع نا ،ليى مين يوجيد
يف إقليننا ومن األمهية دبئا أ يلعز املبعوث الدبلوماس بادرتا افة اللوائ واألنظنة دي
اف

لى درمة ذاتي و لى امعداد احلصانات واالمعيازات ليل
فإذا اقعضه الظروع الداخلية يف الدولة املسعقبلة فرض نظيا حبظير ارتيياد امياكن معينية

أو دظر العجيوا يف أوقيات يددة أو اإلدئيا ا اصية بالبنيا ،الي تفيرض شيرو اً معينية إلقامية
املبيياا واييدمنا تأمين ياً للسييعمة العاميية ومرا يياة العنسيييق داخييا املييد وكييفلص االدئييا ا اصيية
باحملافظيية لييى الصييحة العاميية ومييا شييابي ذلييص فييأ

امل الفيات اي

لييى املبعييوث االلع يزا نييا وأ أغل ي اييفة

الفية ألنظنية وتعلينيات امليرور يف الدولية املسيعقبلة وميا تسيببي ايفة االنعناكيات

(امل الفات) من أخطار لى أرواح االفراد من اضيرار ماديية تلحيق بياجملى ليينل وتيؤدي كيفلص

إىل اإلخع بالنظا العا والسعمة العامة()51ل

وبييالنظر لزيييادة ييدد الوسييائ ومييا تسييببي ميين خطييورة لييى أرواح املييوا نن وإذا كانييه
غالبية الدو ال زبضع املبعوث الدبلوماس األجنيم الخعصياص اكننيا الداخليية ين الفيات
املييرور ال ي يرتئبنييا لييى إقليننييا فأهنييا ال ترتكييي يعنييادى يف الفاتييي كيفنييا يشييا ،إمنييا تع ييف ميين
الوسائا ما يئفيا اديرتا أنظنية وتعلينيات امليرور الي تصيدراا وتعنيا كيا دولية دبيا ربياف فييي
لى االلعزا بقوا د املرور ومن افة العطبيقات :
1ل توجي بعيض اليدو رسيائا إىل البع يات الدبلوماسيية األجنبيية تطلي مننيا ديث منعسيبينا
لى ضرورة االلعزا بأنظنة وتعلينات املرور و د

7ل كنا أوجبه بعض الدو

لى املبعوث الدبلوماس أ

الفعنال

نا رخصية قييادة السييارة أةنيا،

اسععنالي ا كنا أهنا تسح تلص اإلجازة ند االقعضا ،وخاصة ند تئرار الفاتيل
1ل تييرفض بعييض الييدو ميين املبعييوث الدبلوماس ي دييق امييععك أو قيييادة سيييارة معينيية مييا مل
نا وةيقة تأمن لى احلوادث الناشةة ن سيارتيل
4ل تطل بعض الدو من البع ة الدبلوماسية بأ تع ف االجيرا،ات العأديبيية ضيدة والطلي
مني د تئرار ذلص ل
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5ل اسعد ا ،الدبلوماس إىل ديوا الوزارة وتنبيني بعد تئرار ذلص يف املسعقبال
6ل تضييع بعييض الييدو أجنييزة الئرتونييية لرصييد السيييارات امل الفيية و نييد الفيية الدبلوماسي
تقييو وزارة ا ارجييية بأشييعار البع يية بعجيياوز الدبلوماس ي ألنظنيية املييرور و ييد العزامييي نييا

وإرسا خرائ امل الفات()57ل

وتع ييد الوالي ييات املعح ييدة االمريئي يية م يين أك يير ال ييدو تش ييدداً يف دال يية انعن يياك املبع ييوةن

ألنظنية املييرور فينييا ففي

يا  1915قبضييه السييلطات احمللييية ليى الييوزير املفييوض االيييراا يف

مدينيية ( )Elktonيف والييية ماريعن يد ديييث كييا يقييود سيييارتي بسيير ة فائقيية ولئننييا سيير ا مييا
أ لقه سرادي بعد أ أبرز اويعي الدبلوماسية وقد أديعج اليوزير اإلييراا ليى ذليص ليدى وازرة
ا ارجييية االمريئييية وقييدمه ا ارجييية ا عييفاراا يين احلييادث وأضييافه بأنييي ع ي

لييى املبعييوث

الدبلوماس ادرتا أنظنة وتعلينات امليرور يف اليدو الي يعنيا نيا ومل تقعنيع احلئومية اإليرانيية
نييفا اال ع ييفار ب ييا اس ييعد ه موظفين ييا وقام ييه احلئوميية االمريئي يية بع ييد ذل ييص دبعاقب يية الش يير ة

املعسببن بعأز الععقات بن البلدين()51ل

أما يف العيراا فقيد لبيه وزارة الداخليية بئعانيا امليرقل  1771يف  1958/1/71مين
وزارة ا ارجية تبليت املبعوث الدبلوماسي يف السيفارة املصيرية وآخير يف السيفارة الرتكيية باحلضيور
للعحقيييق معنييا بشييأ

الفعنييا لقوا ييد املييرور إال أ وزارة ا ارجييية اتصييله بامل ييالفن و لبييه

منننا د تئرار ذلص يف املسعقبا ل غري أ األمر ال يقعصير ليى جميرد امل الفيات فقيد ربيدث

دوادث سيارات تؤدي إىل اصابات وإحلاا أضرار باملوا نن ما قد ييؤدي إىل الوفياة أو اإلصيابة
ب ييالروح أو الع ييوا م ييا ي ييؤدي إىل مش يياكا رب ييدث ب يين امل ييوا نن أص ييحاب احلق ييوا واملبع ييوةن
الدبلوماسين ديث يرو املعضيررين باحلصيو

ليى تعويضيات جيرا ،ميا تعرضيوا ليي مين ديوادث

فلقييد لييأت بعييض سييفارات الييدو إىل تعييويض املعضييررين يين اإلضييرار ال ي إصييابعنل ميين قبييا
مبعوةينا وتدفع ل مبالت معينة ترضيي لل
ولقييد سييامهه شييركات العييأمن اإللزامي يف تهطييية املسييؤولية املدنييية الناشييةة يين دييوادث
السيارات إذ يسعطيع املعضرر معدقة افة الشركات واحلصو
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غييري أ املشييئلة تظنيير يف داليية إذا كييا املبعييوث الدبلوماس ي مل يييؤمن لييى سيييارتي فييع

توجد يف افة احلالة ريقة إلجبارة لى دفع الععويض وملعالة م ا افة احلالة()54ل

ال سييينا أ املبعييوث يعنعييع حبص يانة ربييو دو مسييألعي فلقييد أوجبييه بعييض الييدو أ
يؤمن الدبلوماسي

ليى سييارتي كشيرط ملنحيي رخصية اميععك سييارة أو قياد يا ( كاشيرتاط مديريية

املرور العامية يف العيراا أ ييؤمن املبعيوث الدبلوماسي

ليى السييارة الي يقودايا اسيعناداً لقيانو

رقل  714لسنة  1964وال مين املبعوث الدبلوماس لودة ا يةة الدبلوماسية ميا مل ييدفع رسيل
العأمن من أجا تهطية األضرار املدنية ن دوادث السياراتل
أما بالنسبة التفاقية البع ات ا اصة لعا  1969فلقد اسع نه االتفاقيية د ياوى الضيرر
الناشييةة يين دييوادث السيييارات ميين احلصييانة القضييائية يين اال نييا ا اصيية والي ال عقيية ييا
بأ نالييي الرلييية أي دبعييى أ املبعييوث الدبلوماسي يف البع ييات ا اصيية بعنعييع باحلصييانة الزائييية
يين دييوادث السيييارات فييع عييوز مقاضيياتي يين الفيية قوا ييد املييرور ولئيين عييوز مطالبعييي أمييا
القضا ،بععويض الضرر املا الفي دةي للنعضرر ن ديوادث السييارات وانياك تسياؤ جيدير
باالاعنييا أال واييو يف داليية امعنييا شييركة العييأمن يين دفييع الععييويض بسييب تضيينن قييد العييأمن
شر اً يعف شركة العأمن من دفع الععويض بسب ما يعنعع بي من دصيانة قضيائية أو أ شيركة
العييأمن ال تييدفع الععييويض يف داليية صييدور خطييأ أو امهييا ميين قبييا املعسييب

فئيييف صييا

املعضرر لى دقي يف الععويض ؟

عي بعض الئعاب أني ليو بإمئا املبعيوث الدبلوماسي العنيرب مين املسيؤولية املدنيية

إذ أ للنعض ييرر أ يسي يلص الط ييرا املق ييررة الس ييعيفا ،دق ييي (إال وا ييو احلص ييو

ل ييى العع ييويض

املناس ال سينا أ احلصيانة القضيائية ال تعضينن رفيع املسيؤولية املدنيية ين ميرتئم م يا ايفة
احل ييوادث ب ييا أ يج ييا م ييا فين ييا ا ييو االمعن ييا

املسعقبلة()55ل

يين إجي يرا ،اكن يية املبع ييوث يف يياكل الدول يية

قبا خعل موضو أنوا احلصانة عي االشيارة إىل موضيو جيدير باالاعنيا وايو إمئانيية
اس ييعد ا ،املبع ييوث الدبلوماسي ي ل ييادال ،بش يينادتي لق ييد ذاي ي الفق ييي ال ييدو إىل سبع ييع املبع ييوث
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الدبلوماسي ي باحلصي ييانة مي يين أدا ،الشييينادة في ييع عي ييوز اجبيييارة لي ييى اإلدال ،بصي ييفة شيييااد أمي ييا
السلطات امل عصة أو يف مقير البع ية ميا مل توافيق دولعيي ليى ذليص سيوا ،أكيا ذليص يف املسيائا
املدنييية أو الزائيييةل اسييعناداً إىل املييادة  11ع 7ولقييد منحييه اييفة املييادة املبعييوث الدبلوماسي
ا فا ،من أدا ،الشنادة ولئنيي إذا تنياز

ين دصيانعي وأدىل بشينادتي فأنيي ذليص ال يعيا العنياز

ن دصانعي املدنية أو الزائية فإذا ما ةبيه أ املبعيوث قيد أدىل بشينادة زور أميا القضيا ،فيع

عوز مقاضاتي بعننة شنادة الزور فعبد من اخف موافقة دولعي لى العناز
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ادلبحج الرابغ

وطاق احلصاوت المضائُت

الوظيفة الدبلوماسية شأهنا شأ أي وظيفة ليسه ا صفة اليدوا بيا يا أجيا معين تبيدأ
بي وتنعن نيدة فضيعً ين ذليص اي ليسيه مطلقية وسيارية يف كيا مئيا فاحليا يقعضي انيا
معرفة م تبدأ احلصانة القضيائية بالسيريا ومي تنعني ومين مث بييا املئيا اليفي تسيري لييي
اييا يف إقليييل الدوليية املوفييدة أ املسييعقبلة أ د ي يف دوليية العبييور كنييا أ احلصييانة قييد سبيين

ألش ي اص ال عقيية ييل بالوظيفيية الدبلوماسييية فاحلييا انييا يقعض ي بيييا نطيياا احلصييانة و لييى
النحيو اآليت :
ادلطلب األول  :وطاق احلصاوت مه حُج الزمان

كنييا بينييا أ احلصييانة القضييائية منحييه للنبعييوث الدبلوماس ي لعنئنييي ميين أدا ،مننعييي

وأ ن ييا وظيفع ييي بص ييورة ص ييحيحة فالس ييؤا ال ييفي يعب ييادر إىل ال ييفان مي ي تب ييدأ ا ييفة الوظيف يية
بالسيريا اييا ميين وقييه صييدور قييرار تعينييي ميين قبييا دولعييي أ ميين وقييه العحاقييي بوظيفعييي أ ميين
الوقه الفي تطأ فيي قدماة أراضينا ؟
لاجابة لى افا العساؤ فلقد ظنرت دة اذبااات فقنية نفا الصدد فنننل مين رأى
أ احلصييانة القضييائية تبييد ،بالسيريا مين الوقييه الييفي يباشيير فيييي وظيفعييي مباشييرة فعليييي وذلييص
أل احلصانة منحه لعسنيا قياميي دبناميي إال أ ايفا اليرأي تعيرض لعنعقياد أل املبعيوث يعنعيع
إىل جاني ليية الييدخو باسييعقبا رلي يليييق بئرامعييي فضيعً يين اال فييا ،ميين العفعيييش والرسييو
النركية فلناذا تعلق احلصانة القضائية بيننا يعنعع بباق االمعيازاتل

أمييا االذبيياة ال يياا فلقييد ميييز بيين رئيييو البع يية واأل ضييا ،إذ يييرى اييفا االذبيياة أ رئيييو
البع يية يعنعييع باحلصييانة دبجييرد وصييولي إىل أراض ي الدوليية املسييعقبلة ومباشيير ل لييوظيفعنل إال أ
افا الرأي منعقد أيضاً إذ ال دا

فا العنييز فاحلصانة القضائية ا واددة()57ل

أمييا االذبيياة ال الييث  :فإنييي يييرى أ احلصييانة القضييائية للنبعييوث الدبلوماس ي تسييري ميين

اللحظة ال تطيأ قيدماة أراضي الدولية املسيعقبلة بعيد اشيعار سيابق يصيدر مين بع عيي الدبلوماسيية
297

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ب ييأ دئومع ييي ق ييد ينع ييي يف الدول يية املس ييعقبلةل بع ييد أ وافق ييه ل ييى قب ييو أوراا ا عن ييادة أو
االدييوا الي يسعشييف مننييا معرفيية صييفعي الدبلوماسييية كيياال ع

لييى أوراا ا عنييادة أو جييواز

سييفرة سييوا ،أكييا رئيييو البع يية أ أدييد ا ضييائنال وقييد أخييف نييفا االذبيياة اتفاقييية اافانييا لعييا
 1978يف امل ييادة ( )77والي ي نص ييه ( يعنع ييع املبع ييوث الدبلوماسي ي باحلص ييانة القض ييائية من ييف
اللحظ يية الي ي يعي ي فينيييا إىل د ييدود الدول يية املعييين ن ييا بع ييد أ يع ييرع نفس ييي ودبرك ييزة وصي ييفعي

الدبلوماسية ) وكفلص امليادة  16مين مشيرو اتفاقيية جامعية ايارفرد لسينة  1917والي نصيه
لى ما يل ( يعنعع ضو البع ة وافراد ائلعي باالمعيازات واحلصانات املنصيوص لينيا يف ايفة
االتفاقييية منييف وقييه دخولييي إقليييل الدوليية املععنييد لييدينا واييفا مييا أخييفت بييي أيض ياً اتفاقييية فيينييا

للععقات الدبلوماسيية لعيا  1961يف امليادة ( ( ) 19يعنعيع باملزاييا واحلصيانات دبجيرد دخوليي
أراض الدولة املععند لدينا بقصد الوصو إىل مقر نلي)ل
لئن العساؤ الفي يي ار ميا ايو الوقيه اليفي تبيدأ فييي احلصيانة بالنسيبة للشي

اليفي

ين دبلوماسياً واو موجود يف إقلييل الدولية املسيعقبلة سيوا ،أكيا وجيودة فينيا بقصيد الزييارة أو

الدراسة()58ل

ولقييد ظنييرت نييفا الصييدد ييدة أرا ،لئيين الييرأي ال يراج اييو أ احلصييانة القضييائية ال ي
يعنعييع نييا املبعييوث الدبلوماسي تبييدأ ميين الوقييه الييفي تبلييت فيييي وزارة ا ارجييية الدوليية املسييعقبلة
بقيرار تعيينيي ولقيد اخيفت نييفا االذبياة اتفاقيية فيينيا للععقييات الدبلوماسيية أميا إذا وجيد يف تليص

االراض فيئو من وقه تبليت وزارة ا ارجية بععيني أو تبليت أي وزارة أخرى معفق لينال ليى

أ افا الن

ال يشنا رئيو البع ة ألني تعيني يف الدولة املسيعقبلة ال ييعل إال بعيد موافقعنيا ليى

ا عنادة فإذا كا الش

موجيوداً يف إقلييل الدولية املسيعقبلة وصيدر قيرار تعينيي فأنيي ال يعنعيع

باحلصييانة القضييائية إال بعييد موافقعنييا واييو بييفلص خيعلييف يين بقييية أ ضييا ،البع يية الييفين يعنععييو

باحلصيانة منيف اللحظية الي تسيلل مننيا وزارة خارجييية الدولية املسيعقبلة قييد تيرفض تعيينيي يف ديين
أهنييا ال تييرفض تعييين املبعييوث الدبلوماسي وأ كييا

فيي()59ل

298

ييا دييق ييردة با عبييارة ش صياً غييري مرغييوب

مجلة العلوم القانونية والسياسية

وسييوا ،أكييا الشي

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

الييفي يين دبلوماسييياً موجييوداً يف دولعييي أو كييا يف إقليييل الدوليية

املسعقبلة فأني يعنعيع باحلصيانة القضيائية يلية امليدة الي يبقيى فينيا شياغعً ملنصيبي سيوا ،أكيا

ميارس منامي فععً أ معوقفاً ملرض أو اجازةل فإذا ما انعنه مننعي الدبلوماسيية لييي الرجيو إىل
دولعييي أو الييفااب إىل دوليية أخييرى للعنييا فينييا و ييادةً مييا تننييى مننيية نييا الدبلوماسي بانعنييا،

املدة احملددة يف اوراا ا عنادة إذا كا رئيساً للبع ة أما بقية ا ضا ،البع ة فأهنا يددة يف اوراا

تعييني املبلهة إىل وزارة خارجية الدولة املسعقبلةل

فالسؤا الفي يعبيادر إىل اليفان ايا أ احلصيانة القضيائية للنبعيوث الدبلوماسي تنعني
بانعنا ،وظيفعي أي دبجرد صيدور قيرار مين دئومعيي بسيحبي مين البع ية أو منيف ا يع ايفا القيرار
إىل وزارة خارجييية الدوليية املسييعقبلة ؟ لقييد اجابييه املييادة  19الفقييرة ال انييية ميين اتفاقييية فيينييا
للععقييات الدبلوماسييية  1961لييى اييفا العس يياؤ (( تنعن ي
ش

ييادة امعيييازات ودصييانات ك ييا

انعنه مننعي دبهادرة البعد أو بعد انقضا ،فرتة معقولة مين اليزمن سبين ليي نيفا الهيرض

ولئننييا تظييا لييى ذلييص الوقييه د ي يف داليية وجييود نييزا مسييل )) و ليييي فاحلصييانة تنعن ي يف
احلاالت العالية :
1ل مهادرة املبعيوث أراضي الدولية املسيعقبلة بعيد تبلييت اوراا اسيعد ائي إىل وزارة خارجيعنيا
ويععي ي يف دئ ييل مه ييادرة أراضي ي الدول يية املس ييعقبلة إذا بله ييه اوراا اس ييعد ائي إىل وزارة
ا ارجييية واييو موجييود خييارج إقليييل الدوليية املسييعقبلة سييوا ،أكييا يف دولعييي أ يف دوليية

أخرىل

7ل انقضا ،فرتة معقولة بعيد تبلييت أوراا اسيعد ائي إىل وزارة ا ارجيية للدولية املسيعقبلة إذا مل
يهادر أراضينا مباشرةً()61ل

إال أ تقدير افة املدة املعقولة والنة املوكيا إلينيا تقيدير امليدة املعقولية مل ييرد ذكرايا يف
االتفاقية سوا ،اتفاقية فيينا للععقات الدبلوماسية لعا  1961اتفاقية البع ات ا اصة وأمنيا
مرتوك لئا دالة وظروفنا ليي فيأ ايفا األمير عليف بيي إال أ ميا اسيعقر لييي الوضيع احليا
أ األمر مرتوك لعقدير وزير خارجية الدولة املسعقبلة لعحديد الفرتة املعقولةل
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قيانو امعييازات املن لين السياسيين رقيل  7لسينة  1915ليى

الفرتة املعقولة وقد دددت افة الفرتة يف االدوا غري اال عيادية دبدة أسبو وادد ودبدة يومن
دسي الظييروع وميين املفيييد االشييارة إليييي أ مييدة الفييرتة املعقوليية سبيين للدبلوماسي فقي وليييو
ألفييراد ائلعييي إال يف داليية وفاتييي فييأ

ائلعييي تسييعفاد يف اييفة املييدة اسييعناداً إىل الفقييرة ( )1ميين

املييادة (  ) 19ميين اتفاقييية فيينييا للععقييات الدبلوماسييية إذ تيين

(يسييعنر أفييراد أسييرة املعييوىف ميين

أفييراد البع يية يف العنعييع باالمعيييازات واحلصييانات ال ي يسييعحقوهنا د ي انقضييا ،فييرتة معقوليية ميين
الزمن منودة ملهادرة البعد فنن الفرتة املعقولة بعد وفاة رب األسرة إمنا ايو لعصيفية أ ناليي إذ
أ افة الفرتة كانه صصة للنبعوث الدبلوماس وبوفاتي انعقله إىل أفراد اسرتيل
فإذا ما انعنه الفرتة املعقولة سوا ،بالنسبة للنبعيوث أ ألفيراد ائلعيي بعيد وفاتيي فيأ أيياً
مننل يصب كأي أجنيم خيضيع الخعصياص احملياكل الو نيية ين االفعيا والعصيرفات الي تصيدر
ني بعد انعنا ،تليص الفيرتة والسيؤا اليفي يطيرح نفسيي ايو إذا ميا خضيع الدبلوماسي لقضيا،
الدولة املسعقبلة بعد انعنا ،الفرتة احملددة وكا الدبلوماسي قيد أرتيأى البقيا ،يف الدولية املسيعقبلة
ألي غييرض كييا فنييا ذبييوز مقاضيياتي يين اال نييا والعصييرفات ال ي صييدرت نييي اةنييا ،سبععييي
باحلصانة القضائية ؟
لاجابيية لييى اييفا العسيياؤ فلقييد ظنييرت ييدة اذبااييات فقنييية نييفا الصييدد فنييننل رأى
امئانية مقاضاتي وذلص أل منحي احلصانة كا لضنا أدا ،ا ناليي بصيورة صيحيحة وأ ادالعيي

إىل احملئنة ال يؤةر لى نلي بعد انعنا ،امليدة املعقولية ألنيي ال ييزاو ا ناليي إال أ ايفا اليرأي
غري سليل أل ا نالي صدرت ني ملصلحة دولعي وليو ملصلحعي الش صية()61ل

لييفا ذا ي اذبيياة إىل العنييييز بيين ا نالييي الرلييية وا نالييي ا اصيية د ي يييرى أ احلصييانة
تهط ي ا نالييي الرلييية ويعفييى املبعييوث ميين املسييؤولية إذا كانييه اال نييا بصييفعي الرلييية وتنفيييفاً
ألواميير دئومعييي غييري أ اييفا الييرأي غييري سييليل أل ميين الصييعوبة وضييع دييد فاصييا بيين اييفة
اال نا السينا بعد مض ميدة ويلية وذاي رأي اخير يد جيواز رفيع اليد وى ليى املبعيوث
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الدبلوماس بعد انعنا ،مننعي ن القضايا الناشةة اةنا ،سبععيي باحلصيانة دي يف دالية زوا صيفعي
الدبلوماسية ني أو وفاتي اةنا ،خدمعيل
ولق ييد اخ ييفت اتفاقي يية فيين ييا لع ييا  1961يف الفق ييرة ال اني يية م يين امل ييادة  19ن ييفا ال ييرأي
((تسعنر احلصانة قائنة مع ذلص بالنسبة إىل اال نيا الي يقيو نيا الشي

اةنيا ،أدا ،وظيفعيي

بوصييفي أدييد أفييراد البع يية)) واييفا مييا اخييفت بييي اتفاقييية البع ييات ا اصيية لعييا  1969و ليييي
فاحلصييانة القضييائية للنبعييوث الدبلوماس ي تشيينا ا نالييي الرلييية وا اصيية سييوا ،اةنييا ،مارسييعي

أل نالييي بصييورة فعلييية أو اةنييا ،الفييرتة املعقوليية إال أنييي ذبييدر االشييارة إىل أ أفييراد أسييرة املبعييوث
الدبلوماس ي ال يعنععييو بعلييص احلصييانة بعييد انعنييا ،الفييرتة املعقوليية اسييعناداً إىل املييادة  17ميين
اتفاقية فيينا ال صدرت احلصانات الي يعنعيع نيا أفيراد ائلية املبعيوث اليواردة يف ( امليواد 79

– )67() 16ل

ادلطلب الثاوٍ  :وطاق احلصاوت مه حُج ادلكان

من املعلو أ املبعوث الدبلوماس يعنعع باحلصانة القضائية يف الدولة املسعقبلة كنيا بينيا

سلفاً إال أ

نا الدبلوماس قد يعطل املرور يف دور ةال ة سوا ،أكا لليفااب إىل مقير نليي

أو العودة إىل بلدة أو لعنشيية أميور نليي ووظيفعيي فنيا ايو الوضيع دييا وجيودة يف دولية ةال ية
وارتئ فععً موجباً للنسؤولية فنا يعنعع باحلصانة القضائية ؟

يف معييرض اإلجابيية يين اييفا العسيياؤ نييود أ نشييري إىل أ غالبييية فقنييا ،القييانو الييدو

أكدوا لى أ املبعيوث الدبلوماسي يعنعيع باالمعييازات واحلصيانات الدبلوماسيية نيد وجيودة يف
إقليل دولة ةال ة اةنا ،توجني إىل نلي أو اةنا ،بورة دولة ةال ة ندما يئيو يف ريقيي إىل بليدة
وذلص من أجا تأمن أدا ،الدبلوماس لعنليل
ولقد نصه اتفاقية اافانا لعا  1978يف املادة  71لى أ " يعنعع أفراد البع ة بنفو
احلصانات واالمعيازات يف الدولة ال مييرو نيا ليى مقيرات نلنيل أو العيودة إىل دو يل يف أيية
دولة يوجدو فينا اةنا ،قيامنل بأ نا وظيفعنل ليى أ يقوميوا بإشيعار دئوميات تليص الدولية
بصفعنل الرلية "ل
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ونصييه كييفلص املييادة ا امسيية ميين قييرارات معنييد القييانو الييدو لعييا  1979لييى أ
املبعوث الدبلوماس يعنعع باحلصيانات واالمعييازات يف اليبعد الي ميير نيا اةنيا ،توجنيي إىل نليي

أو العودة إىل و ني بصفة هنائية أو مؤقعة)( )61ل

ولقد نصه املادة ( )41ع 1من اتفاقية فيينا لعا  1961ليى ميا يلي ( تقيو الدولية
ال ال ة دبن احلصانة الش صية وغرياا من احلصانات ال يقعضينا ضنا امليرور أو العيودة لئيا

مبعوث دبلوماس

نا جوازة لة الزمة مننا ويئو مياراً بإقليننيا أو موجيوداً فييي يف ريقيي إىل

تييو منصيبي يف دوليية أخييرى أو يف ريييق العييودة إليييي أو إىل بييعدة ويسييري ذات احلئييل لييى أي
فرد من أسرتي ويئو معنععاً باالمعيازات واحلصانات ومسافراً بصحبعي أو مقيرراً لعلعحياا بيي أو

للعودة إىل بعدة)ل

فلألخف نفا الن

يعا أ

صيا جيواز املبعيوث الدبلوماسي لية دخيو فيإذا ميا خيع

جييواز املبعييوث ميين اييفة السيينة (فأنييي ال يعنعييع ب يأي دصييانة) لئيين قييد تسيين بعييض الييدو
للنبعوث الدخو يف أراضينا بدو لة دخو

لى سيبيا اجملاملية فنيفا يعيا أ املبعيوث اليفي

ال نا جوازة لة دخو وارتئ فعا فإني ال يعنعع باحلصانة وتعفياً مل ا افة االشيئا فليل

تفرتض اتفاقية البع ات ا اصة لعا  1969يف املادة  47ع 1لى تأشرية دخو (إذا مر م ا
الوفييد يف البع يية ا اصيية أو أدييد موظفينييا الدبلوماسييين أو وجييد لييى إقليييل دوليية ةال يية واييو يف
ريقييي إىل تييو منييا منصييبي أو يف ريييق ودتييي إىل دوليية املوفييدة كييا

لييى الدوليية ال ال يية أ

سبنحي احلصانة الش صية وغرياا من احلصانات ال يقعضينا ضنا مرورة أو ودتي)()64ل

و ليييي فاحلصييانة القضييائية يعنعييع نييا املبعييوث يف دوليية املييرور ميين أجييا الييفااب إىل مقيير
نلي أو العودة إىل دولعي أما إذا كا مرورة يف دولة ةال ية بهيرض الرادية واالسعشيفا ،أو لقضيا،
ا ن ييا خاص يية فأن ييي يف ا ييفة احلال يية ال يعنع ييع باحلص ييانة أل وج ييودة ال تقعض يييي ا ن ييا وظيفع ييي
الدبلوماسيةل
وخعصة القو أ احلصيانة الي يعنعيع نيا املبعيوث الدبلوماسي يف دولية امليرور (الدولية
ال ال يية) اي دصييانة مدنييية وجزائييية وميين أدا ،الشيينادة والعنفيييف وتبييدأ ميين دخولييي الدوليية ال ال يية
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حلن خروجي مننا وال د مننا سوى قيد وادد واو ما يقعضييي ضينا امليرور أو العيودة فيإذا ميا
ارتئي

نيعً موجي للنسييؤولية لييى إقليييل دوليية ال ال يية ال يععلييق بسييعمة مييرورة فأنييي ال يعنعييع

باحلصانة كنا ليو دخيا مبعيوث دبلوماسي سيوري إىل األراضي العراقيية بيراً ين رييق القيائل يف
ريقي إىل إيرا لى خي خيانقن مث سيافر إىل البصيرة وارتئي نيعً موجبياً للنسيؤولية فأنيي يف
افة احلالة ال يعنعع باحلصانة أل

نلي امليفكور ال يعيد مين مسيعلزمات ضينا امليرور كيفلص إذا

ارتئ جرمية مسعهعً دصانعي القضائية كجرمية امل درات م عًل
وأمييا نطيياا احلصييانة القضييائية ميين ديييث األشي اص يف الدوليية ال ال يية فييأ اليين

أسييبهنا

ن أفراد أسرة املبعوث الدبلوماس الفين يعنععو باحلصانة القضائية يف الدولية املسيعقبلة سيوا،

أكانوا بصحبعي أ كانوا دبفردال()65ل

ادلطلب الثالج  :وطاق احلصاوت المضائُت مه حُج األشخاص

لقييد جييرى العنييا الييدو ب يأ تعييد وزارة ا ارجييية قائنيية تعضيينن قييوائل ألييا ،املبعييوةن

الدبلوماسييين ميين يعنععييو بالص يفة الدبلوماسييية وأ منيياط اييفة الصييفة اييو ورود ألييائنل يف
القائنيية الدبلوماسييية لييى أ امييععك الش ي

جييواز دبلوماس ي ال ييعييد كافي ياً لعنعييع صييادبي

باحلصانة الدبلوماسية با البد من ورود اليي يف القائنة()66ل

ويعنييا يف البع يية ييدة أصييناع ميين املييوظفن الصيينف األو األش ي اص الييفين ييق ييل

سب يا دوليعنل ويعنععيو بالصيفة الدبلوماسيية وايل املبعوةيو الدبلوماسييو والصينف ال ياا ايل
األشي اص الييفين يقوميو باأل نييا اإلداريية والفنييية وايل اإلداريييو والفنييو واملسييع دمو أمييا
الصنف ال الث فنل ا د ا اصو لدى املبعوث الدبلوماس ل
الفر األو  :املبعوث الدبلوماس
واييو الشي

Diplomacy Envoy

الييفي يعييوىل سب يييا دولعييي يف ا ييارج بصييفة دائنيية يف كييا مييا ميييو عقا ييا

الدولييية مييع الييدو األخييرى واملنظنييات الدولييية إذ توكييا إليييي مننيية سب يييا دولعييي والعفيياوض
واملراقبة وارسا العقارير احلئومية والسنر لى تنفيف االتفاقيات الدولية ومحايية مصياحل موا نييي
يف الدولة املسعقبلةل
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ل ييى رئ يييو البع يية وامل ييوظفن الدبلوماس ييين ال ييفين

املييادة األوىل الفقييرة ( ا ي ) ميين اتفاقييية فيينييا للععقييات الدبلوماسييية لعييا

( 1961يقصد بععبري املبعوث الدبلوماسي رئييو البع ية أو أديد موظفينيا الدبلوماسيين) و لييي
فأ رئيو البع ة واملسعشارين والسئرتريين امللحقن يعنععو باحلصانات واالمعيازات ال وأفيراد
أسيرال وايفا مييا أوجبعيي املييادة  17/ع ( )1مين اتفاقييية فيينيا لعييا  1961إذ نصيه (يعنعييع
أفييراد أسييرة املبعييوث الدبلوماس ي ميين أاييا بيعييي أ مل يئونييوا ميين مييوا ا الدوليية املععنييد لييدينا
باالمعيي ييازات واحلصي ييانات املنصي ييوص ليني ييا يف املي ييواد (  ) 16 – 79في ييأفراد أسي ييرة املبعي ييوث
الدبلوماسي يعنععييو باحلصييانة القضييائية ال ي يعنعييع نييا املبعييوث الدبلوماسي إال أ االتفاقييية مل
ربدد أفراد أسرة املبعوث غري أهنا وضعه شرو اً لعنععنل باحلصانة وا :

1ل أ يئييو أفييراد أسييرة املبعييوث اييل ميين أاييا بيعييي الييفين يعيشييو معييي ربييه سييقف وادييد
و ليي فع يعع من أفراد أسرة املبعوث الفين يسئنو يف بيه أخر د ليو كيانوا درجية
قرابعنل أقرب من كانوا يعيشو معي أو يعلينل شر اً وقانوناًل
7ل أال يئو أفراد أسرة املبعوث الدبلوماس من ر ايا الدولة املسيعقبلة يسيعوي يف ايفا أ
جنسيعنل ا جنسيية الدولية املرسيلة أو جنسيية دولية ةال ية أميا نيو احلصيانة فأهنيا ذات

احلصانة ال يعنعع نا املبعوث الدبلوماس ()67ل

أميا إذا كيا املبعيوث الدبلوماسي مين جنسييية الدولية املسيعقبلة أو مين األشي اص اليفين يقينييو

فينا إقامة دائنة فأني ال يعنعع إال باحلصانة القضائية واحلرمة الش صية بالنسبة لأل نيا الرليية

ال يقو نا دبناسبة وظائفي وذلص ما مل سبنحي الدولة املععند لدينا امعيازات ودصانات إضيافية)
وافا ما نصه ليي  78 /أ اتفاقية فيينا لعا 1961ل
الفر ال اا  :املوظفو اإلداريو والفنيو واملسع دمو :
لق ييد رف ييه امل ييادة األوىل الفق ييرة ( و ) م يين اتفاقي يية فيين ييا لع ييا  1961ا ييؤال ،بععب ييري
(املوظفييو اإلداريييو والفنيييو ) فنوظفييو البع يية العيياملو يف خييدمعنا اإلدارييية والفنييية و ييادة مييا
يقو اؤال ،بأ نا تنفيفية وإدارية وكعابية وا نا احملاسيبة والطبا ية واحملفوظيات وغريايا ويعنعيع
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اؤال ،بنو من احلصانة القضائية إذ نصه املادة  77ع 7مين ذات االتفاقيية ليى أ (يعنعيع
موظفو البع ة اإلداريو والفنيو وكفلص أفراد أسيرال مين أايا بييعنل وإ مل يئونيوا مين ميوا ا
الدولة املععندين لدينا أو املقينن إقامة دائنة باالمعيازات واحلصانات املنصوص لينا يف املواد
(  ) 15 – 74شييرط أ ال سبعييد احلصييانة املنصييوص لينييا يف الفقييرة (  ) 1ميين املييادة ( ) 11
فينييا يععلييق بالقضييا ،املييدا واإلداري للدوليية املععنييد لييدينا إىل اال نييا ال ي يقومييو نييا خييارج

نط يياا واجب ييا ل ويعنعع ييو باالمعي ييازات املنص ييوص لين ييا يف الفق ييرة ( )1م يين  18 /بالنس ييبة
للنواد ال يسعوردوهنا أةنا ،أو اسعقرار ل) ويعض من افا الن

ةلة أمور وا :

1ل إ املوظف اإلداري والفا يعنعع باحلصانة من القضيا ،امليدا واإلداري للدولية املسيعقبلة
بالنسبة لأل نا الرلية فق ل
7ل يعنعييع املوظييف اإلداري والفييا باحلصييانة القضييائية النائييية بالنسييبة لأل نييا الرلييية أو
ا اصةل
1ل يعنعع املوظف اإلداري والفا باإل فيا،ات النركيية بالنسيبة للنيواد الي يسيعورداا أةنيا،
أو اسعقرار لي()68ل

أما املسيع دمو اليفين يعنليو يف البع ية كعنيا ا دمية وسيا

ال ييد واحليارس و نيا

العنظيف فق إذا مل يئونوا مين ميوا ا الدولية املسيعقبلة أو االجاني املقينين فينيا اقامية دائنية
باحلص ييانة بالنس ييبة لأل ن ييا الي ي يقومي يو ن ييا اةن ييا ،ادائن ييل واجب ييا ل وبإ ف ييائنل م يين الرس ييو

والض ي ي يرائ فيني ي ي يا يععلييق باملرتبييات ال ي يعقاضييوهنا لقييا ،خييدمعنل وباإل فييا ،املنصييوص ليييي يف
املادة ()11ل
وزبعلييف دصييانة املسييع د يين املوظييف يف أ دصييانة املسييع د تشيينا األمييور املدنييية
والزائييية أةنييا ،مارسييعي لوظيفعييي الرلييية أمييا بالنسييبة لعصييرفاتي ا اصيية فإهنييا زبضييع لقضييا ،الدوليية
املسييعقبلة سييوا ،يف املسييائا الزائييية واملدنييية أمييا املوظييف فأهن يا تشيينا د ي تصييرفاتي ا اصيية يف

األمور الزائية()69ل
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الفر ال الث  :ا د ا صوصين لدى أفراد البع ة :
ا د وفقياً مليا رفعيي اتفاقيية فيينيا للععقيات الدبلوماسيية يف امليادة األوىل مننيا يف الفقيرة

(ز) بأنييي (الشي

الييفي يعنييا يف ا دميية املنزلييية ألدييد أفييراد البع يية وال يئييو ميين مسييع دم

الدولة املععندة) فنؤال ،يعنععو بإ فا ،من الرسو والضرائ

لى مرتبا ل ال يعقاضوهنا لقا،

خييدمعنل وال يعنععييو بهييري ذلييص ميين االمعيييازات واحلصييانات إال بالقييدر اليفي تسيين بييي الدوليية

املسعقبلة لى شيرط أ ال يئونيوا مين موا نينيا أو مين املقينين فينيا إقامية دائنية دسي امليادة
 17ع 4مع افا فيأ ا يد ال يعنععيو باحلصيانة القضيائية سيوا ،الزائيية أ املدنيية والعلية يف
ييد ميينحنل احلصييانة كييو أ ا يياد ا يياص يعنييا يف داخييا منييز املبعييوث وميين احملعنييا أ
يرتئ ي جييرائل ضييد املبعييوث الدبلوماس ي كالسييرقة أو غرياييا ولئ ي ال تئييو احلصييانة وسيييلة

للعنرب من املسؤولية()71ل

ومن الدير بالفكر أ ر اية وتنسيق الععقات بن الدو بصفة امة وبشي اجملياالت ال
يعا انفراد ا ضا ،البع ات الدائنة من أدا ،افة املننة ويف املناسبات كافة با أ اناك بع ات
خاص يية للقي ييا بأ ن ييا

ييددة ومؤقع يية أو لعن ي ييا دو ييل يف ال ييدو واملنظن ييات الدولي يية ونط يياا

احلصييانة يعسييع ليشيينا اييؤال ،كييو احلصييانة منحييه مليين يزاولييو املننيية نفسيينا ال ي يزاو ييا

املبعوث الدبلوماس يف البع ات الدائنة()71ل
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ادلبحج اخلامش

خضىع الذبلىماصٍ للمحكمت اجلىائُت الذولُت

اسييعقر الععامييا الييدو ونصييه الئ ييري ميين االتفاقيييات الدولييية ذات الصييلة لييى سبعييع
املبعييوث الدبلوماس ي باحلصييانة القضييائية الزائييية وكنييا ال عييوز اخضييا ي ألي صييورة ميين صييور

القبض واال عقا كنا بينا سابقاً()77ل

إال أن ييي وبع ييد إنش ييا ،احملئن يية النائي يية الدولي يية لع ييا  1998فل ييل يع ييد يعنع ييع املبع ييوث

الدبلوماس بعلص احلصانة أما احملئنة النائيية الدوليية ازا ،اليرائل اليواردة يف نظامنيا األساسي
اسييعناداً إىل املييادة  77يف الفقييرة ال انييية فينييا إذ تني ي

( لييى أ ال ربييو احلصييانات والقوا ييد

اإلجرائييية ا اصيية الي قييد تييرتب بالصييفة الرلييية للش ي

الدو دو مارسة احملئنة اخعصاصنا لى افا الش

سييوا ،أكانييه يف القييانو الييو ا أو
)ل

و ليي فلل تعد الصفة الرلية دائعً دو م و من يعنعع نا أما احملئنة النائيية الدوليية
مسعندة من القانو الدو أ من القانو اليداخل
وسوا ،اكانه افة الصفة الرلية للش
كنا لو كا الش

رئيسياً لدولية أو دئومية أو ضيو يف دئومية أو برمليا أو مي عً منع بياً أو

موظفي ياً دئوميي ياً ال تعفي ييي ب ييأي د ييا م يين االد ييوا م يين املس ييؤولية النائي يية دبوجي ي ا ييفا النظ ييا
األساس كنا أهنا ال تشئا يف دد ذا ا سبباً لع فيف العقوبةل
أم ييا بص ييدد م يين يعنععي يو ن ييفة الص ييفة ل ييى الص ييعيد ال ييدو

ف ييأ النظ ييا األساسي ي مل

ددال وملا كنا قد تناولنا يف حبث نطاا احلصانة من ديث األش اص فيأ ةييع مين م ذكيرة
والعلية يف يد اال عيداد بالصيفة

نفا الصدد ينطبق لينل وصف احلصانة بقاً للقانو الدو
الرلية لل ضو للنحئنية النائيية الدوليية ملين يعنععيو باحلصيانة الدبلوماسيية ايو أ احلصيانة
منحييه للدبلوماس ي ملنارسيية أ نييا وظيفعييي إال أهنييا ال تعييا اإلفييعت ميين الييرائل الئ ي ى ال ي
يرتئبنييا وإذا كييا يعنعييع نييفة احلصييانة أمييا

يياكل الدوليية املسييعقبلة بقياً للقييانو الييدو

فييأ

ذلص يقو لى أساس احليلولة دو توجيي العنل إليي ملنعي من أدا ،نلي أما إذا ارتئبه جرائل
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فييأ اييفا القييانو الييفي منحييي احلصييانة اييو الييفي يسييرتداا منييي

بق ياً لقوا ييد القييانو الييدو
ندما خيالفنا بارتئابي جرائل منعي القانو الدو من ارتئانا()71ل

وإزا ،م ا ايفا الوضيع فيأ العزاميات اليدو أصيبحه مععارضية فني تيارة ملزمية باتفاقيية
فيينا للععقات الدبلوماسية لعا  1961وغرياا من االتفاقيات ذات الصلة الي سبين املبعيوث
الدبلوماس ي احلصييانة وبيين املييادة ( )77ميين النظييا األساس ي للنحئنيية النائييية الدولييية ال ي
تقض بعسليل والقبض ملرتئم الرائل الواردة يف نظامنا()74ل

لفا سوع نقو بعنياو ايفة املسيألة يف مطلبين إذ نعنياو يف املطلي األو النيات الي
ا دق ربريص الد وى ويف ال اا اجرا،ات القبض لى الدبلوماس ل
ادلطلب األول  :اجلهاث التٍ ذلا حك حترَك الذػىي ػلً الذبلىماصٍ .

ميين نافليية القييو أ الدبلوماس ي خيضييع الخعصيياص احملئنيية النائييية الدولييية يف داليية

إرتئاب ييي ال ييرائل املنص ييوص لين ييا يف النظ ييا األساسي ي للنحئن يية فل يييو ك ييا جرمي يية يرتئبن ييا
الدبلوماسي ي زبض ييعي الخعص يياص احملئن يية النائي يية الدولي يية إمن ييا فقي ي ال ييرائل ال ييواردة يف امل ييادة
ا امسة وال ا الرائل ضد اإلنسانية وجرمية اإلبادة والعدوا وجرائل احلربل
فإذا ما ارتئ الدبلوماسي جرميية فيأ نظيا روميا األساسي ديدد النيات الي

ربريص الد وى وا :
أوالً  :الدو

ق للدولة الطرع يف النظا األساس أ ربيا إىل املد

يق يا

العا أيية دالية يبيدو فينيا أهنيا

جرمية أو أك ر من الرائل الداخلة يف اخعصاص احملئنة قد ارتئبه وأ تطلي منيي العحقييق يف
احلاليية بهييرض البييه فينييا إذا يععيين توجيييي اال ييا لشي

معيين أو أك يير بارتئيياب تلييص اليرائل

وربدد احلالة قيدر املسيعطا الظيروع ذات الصيلة وتئيو مشيفو ة باملسيعندات املؤييدة ا اصية

بالقضية()75ل

في ييإذا كاني ييه دولي يية الدبلوماس ي ي ا ي ي ال ي ي اشي ييعرت احملئني يية بارتئي يياب ج ي يرائل زبضي ييع
الخعصاصيينا وكانييه رفياً يف النظييا األساسي للنحئنيية وظنيير أ أدييد دبلوماسييينا معييورط يف
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لى الدولة أ تسلل الدبلوماس إذا كا مقيناً فينا أما إذا كا يف الدولة املععنيد

لدينا فعلينا أ تعناز

ن دصانعي لئ تقو الدولة املععند لدينا بعسلينيل

أم ييا إذا كان ييه الدول يية املععن ييد ل ييدينا املبع ييوث اي ي الي ي

لب ييه م يين احملئن يية اكن يية

الدبلوماس املععند لدينا الرتئابي جرائل الواردة ضنن اخعصاص احملئنة النائية الدوليية فأهنيا

يف افة احلالة ال تسعطيع أ تسلني للنحئنة إال إذا تنازله دولعي ن دصانعي()76ل

ةانياً  :االد ا ،العا
للند العا أ يباشر العحقيقات من تلقا ،نفسي لى أساس املعلومات املععلقة جبيرائل
تدخا يف اخعصاص احملئنة إذ يقو املد

العا بعحليا جدية املعلومات املعلقاة وعوز لي فا

الهييرض العنيياس معلومييات إضييافية ميين الييدو أو أجنييزة األمييل املعحييدة أو املنظنييات احلئومييية
الدولييية وغييري احلئومييية ل أو أييية مصييادر اخيير موةييوا نييا يرااييا معئنيية وعييوز لييي تلقي الشيينادة

العحريرية أو الشفوية يف مقر احملئنة()77ل

و لييى دييد قييو رئيييو احملئنيية (فيليي كييريش) أنييي إذا كييا لييدى أي شي

معلومييات

صيادقة يين ارتئياب جرمييية تيدخا يف اخعصيياص احملئنيية فبوسيعي إرسييا ا إىل امليد

العييا الييفي

ميئيين بييدورة أ يبييدأ حبييث املوضييو وإذا أقعنييع بالنعيجيية يقييد امللييف إىل دائييرة مييا قبييا احملاكنيية
السعحصا االذ بفع العحقيق()78ل
كنا ويقو املد

العا بعبليت االداالت أما من دولة يرع يف نظيا روميا أو مين جمليو

األمين دبوجي الفصييا السييابع ميين املي يياا يف أي داليية يبييدو فينييا أ جرمييية أو أك يير ميين اليرائل

()79
ال تدخا يف اخعصاص احملئنة قد ارتئبه ل وإذا ما اسيعنعج امليد العيا أ انياك اساسياً
معقوالً للشرو يف إجرا ،العحقيق يقد إىل الدائرة العننيديية لبياً ليألذ بيإجرا ،ربقييق مشيفو اً
بأييية مييواد مؤيييدة عنعنييا وعييوز للنجييى لييينل إج يرا ،مرافعييات لييدى الييدائرة العننيدييية ووفق ياً

للقوا ييد اإلجرائييية وقوا ييد اإلةبييات وإذا رأت الييدائرة العننيدييية بعييد دراسييعنا الطل ي واملييواد

املؤيييدة أ انيياك اساس ياً معقييوالً للشييرو يف إج يرا ،العحقيييق وأ الييد وى تقييع لييى مييا يبييدو يف
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لينييا أ تييأذ بالبييد ،يف إجيرا ،العحقيييق وذلييص دو املسيياس دبييا

تقررة احملئنة فينا بعد بشأ االخعصاصل
فييإذا رفضييه الييدائرة العننيدييية االذ بييإجرا ،العحقيييق ال ييو دو قيييا املييد

العييا

بعقدف ل الدق يسعند إىل وقائع أو أدلة جديدة تععلق باحلالة ذا ال
فإذا ما اسعنعج املد العا بعد الدراسة األوليية أ املعلوميات املقدمية ال تشيئا اساسياً
معقوالً إلجرا ،العحقيق كا ليي أ يبلت مقيدم املعلوميات بيفلص وايفا ال ميين امليد العيا
من النظر يف معلومات أخرى تقد إليي ن احلالة ذا ا يف ضو ،وقائع أو ادلة جديدة()81ل
ةال اً  :جملو األمن

جمللو األمن أ

يا إىل املد

العا أي دالة يبدو فينيا أ جرميية أو أك ير مين اليرائل

الداخليية يف اخعصيياص احملئنيية قييد ارتئبييه فعنييدما يقييرر جملييو األميين اداليية تلييص احلاليية فييأ
األمن العا لألمل املعحدة يا و لى الفور قرار جملو األمين ا طي إىل امليد العيا مشيفو اً
باملسعندات واملواد األخرى ال تئو وةيقة الصلة بقرار جملو األمين وباملقابيا ربيا ين رييق
األمن العا املعلومات ال تقدمنا احملئنة إىل جملو األمنل
ليو افا فحس بيا ا طيى النظيا األساسي جملليو األمين امعييازاً خيعليف يف عيواة ين

السلطة ا اصة بعحريص الد وى من أديد اال يراع وربريئنيا مين امليد

العيا إذ أ مين شيأ

الفقرة ال انية من املادة ( )17من النظا األساس كلفه جمليو األمين احليق بإدالية اليد وى إىل

احملئنة ولو انصرفه احلالة إىل جرميية دوليية مل تقبيا ةييع اليدو املعنيية يا باخعصاصينا ومين مث

رتي ا فييا ،إديياالت جملييو األميين ميين مقعضيييات قا ييدة الرضييائية (وال ي تشييرتط موافقيية جمنييا

الدو املعنية لعحريص الد وى أما احملئنة النائيية الدوليية)( )81إال أنيي ومين وجنية أخيرى فيأ

جمللو األمن وفقاً للنادة  16من النظيا األساسي للنحئنية النائيية الدوليية احليق بازبياذ قيرار
يوص ي دبقعضيياة ييد البييد ،بييالعحقيق واملقاضيياة أو وقفنييا يف أي مردليية ميين مرادييا العحقي ييق

واحملاكنيية فنيين الواضي أ اييفة السييلطة املننوديية جمللييو األميين تشييئا قيييداً ييئبييا احملئنيية ميين
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االسعنرار دبنارسة اخعصاصنا يف نظر أية د وى ويف أية مردلة كانه ومليدة سينة قابلية للعجدييد

ملرات غري دودة()87ل

وائفا أصبحه السياسية تعيدخا يف القضيا ،وخيري م يا

ليى ذليص ايو قييا الوالييات

املعحدة األمريئية باسع دا دق النقض (الفيعو) لى قرار سبديد قوات الطوارئ الدولية العاملة
يف البوسينة وا رسيص ( )UNMIBHوالي كانيه تنعني ميدة نلنيا يف  7117/6/71دبوجي

ق ييرار جمل ييو األم يين ذي ال ييرقل  1157وال ييفي م ييدد العن ييا ني يا ألس ييباب تقني يية دبوجي ي الق ييرار

 1418إىل  7117/6/11وبعداا تقرر ذبديد العنيا بيالقرار  1157لنية ميدة نيا قيوات
الطييوارئ الدولييية يف البوسيينة ا رسييص إىل  7117 / 7 / 1افسيياداً للنجييا أمييا املشيياورات

وبعييد ييدة مفاوضييات بيين الييدو اال ضييا ،يف جملييو األميين م العوصييا إىل القييرار رقييل 1477

الصادر ن جملو األمن يف  7117 / 7 / 17والفي م دبوجبي العجديد لقوات األمل املعحدة
العامليية يف البوسيينة وا رسييص ملييدة  17شيينراً بعييد أ ادرج نييفا القييرار فقييرة يطلي فينييا جملييو

األميين ميين احملئنيية النائييية اسييعناداً إىل املييادة  16يف نظامنييا األساسي

أنييي يف دييا نشييو ،نيزا

دو أدد املسؤولن الرلن والنود العاملن يف القوات الدولية د إجرا ،أي ربقيق أو توقييف
ملدة  17شنراً وذبدد افة املنلة شنراً اخر يف كا من  1سبوز وقد صيدر القيرار دبوجي الفصيا
السابع ويعوض من افة القضيية كيفيية رباييا الوالييات املعحيدة االمريئيية ليى ني

من النظا األساس وال وضعه لهري افة الهاية ألجا محاية جنوداا يف ا ارج()81ل

امليادة 16

ادلطلب الثاوٍ  :إجراءاث المبض ػلً الذبلىماصٍ

اسييعناداً إىل املييادة ( )77ميين النظ ييا األساس ي للنحئنيية النائييية الدولييية فييأ الصييفة

الرلييية مل تعييد دييائعً دو مارسيية احملئنيية الخعصاصيينا ازا ،الدبلوماس ي الييفي يرتئ ي ال يرائل
الواردة يف النظا األساس للنحئنة النائية الدوليية وبالعيا فيأ الدولية املععنيدة للدبلوماسي

لينييا تسييليني إىل احملئنيية إذا كييا معواجييداً فينييا كونييي ال يعنعييع باحلصييانة داخييا بلييدة وليييو

للدولة املععندة للدبلوماس اإلمعنا

ن تسيليني إذا كانيه رفياً يف النظيا األساسي

تئن رفاً يف النظا األساس فن غري ملزمة بعسليني()84ل
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وبنييا ،لييى ذلييص قامييه دئوميية الصييرب ييا  7118بعسييليل رئيييو ةنورييية الصييرب
السابق ( رادوفا كاراديعش ) إىل احملئنية النائيية الدوليية ا اصية يف الاياي بعننية جيرائل إبيادة
اشنراا لى اال عا نة ((مفحبة سربرنيعشيا)) الي أودت حبيياة (  ) 8111بوسيا مسيلل يف
ا )85(1995ل

ومها :

أما إذا كا الدبلوماس يف الدولة املععند لدينا فف ايفة احلالية عي العنيييز بين أميرين

األو  :إذا كا الدبلوماس من موا ا الدولة املععند لدينال
إذا كييا الدبلوماس ي ميين مييوا ا الدوليية املععنييد لييدينا ويعنييا لصيياحل بع يية دبلوماسييية
اجنبية فف افة احلالة ال يعنعع باحلصانة الدبلوماسية فيجوز لدولعي تسليني للنحئنة إذا كانه
دولعييي رف ياً يف النظييا األساس ي للنحئنيية وأ كييا

نييا الصييفة الدبلوماسييية إذ تقييو الدوليية

املععند ليدينا بعسيليني كونيي مين موا نينيا ودو اخيف موافقية الدولية املععنيدة وذليص ألنيي لييو

من موا ا الدولة املععندة وأ دولعي (الدولة املععند لدينا) درة بعسليني إىل احملئنة()86ل
ةانياً  :إذا كا الدبلوماس

نا جنسية اجنبية :

إذا كا الدبلوماسي يعنيا يف دولية أخيرى لصياحل دولعيي ومييارس مناميي الدبلوماسيية فأنيي

يعنعييع باحلصييانة الدبلوماسييية ال ي اقييرت لييي دبوج ي اتفاقييية فيينييا للععقييات الدبلوماسييية لعييا
 1961وباملقابا فأ نظا روما األساس ووفقاً للنادة  77قيد سيل احلصيانة الدبلوماسيية ميا
جعا الدولية املععنيد ليدينا أميا العيزامن معناقضين العيزا دبين احلصيانة ليى وفيق اتفاقيية فيينيا

لعييا  1961والعييزا بعييد اال عييداد بالصييفة وفقياً للنييادة  77ميين نظييا رومييا األساسي وبالعييا

خضو ي للنحئنة فالسؤا الفي يعبادر ا الفان اا عوز للدولة املععنيد ليدينا الدبلوماسي
تسليني إىل احملئنة النائية الدولية ؟
لقد أجابه ن افا العساؤ املادة  98مين النظيا األساسي للنحئنية النائيية الدوليية
بأني ال عوز للنحئنة أ توجيي لي تقيدف أو مسيا دة يقضي مين الدولية املوجيي إلينيا الطلي
أ تعصرع لى حنو يعناىف مع العزاما يا دبوجي القيانو اليدو فينيا يععليق حبصيانات الدولية أو
312

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ما مل تسعطيع احملئنة أ ربصا أوالً لى تعاو تلص الدولة ال ال ة
احلصانة الدبلوماسية لش
من أجا العناز ن احلصانة()87ل
يفنل من افا أ النظا األساس للنحئنة قد سل احلصانة من الدبلوماسي إال أنيي مل
يسق

ني احلصانة من القبض ليي من قبا الدولة املععند لدينا لفا فياألمر يقعضي أ تعنياز

دولع ييي املععن ييدة يين احلص ييانة م يين الق ييبض لي ييي دي ي ت ييعنئن الدول يية املععن ييد ل ييدينا بعس ييليل

الدبلوماس ل

فإذا كانه املادة  98تقض بعد امئانية احملئنة النائية تقدف ل إىل الدولة املععند
ل ييدينا تس ييليل الدبلوماسي ي

فن يين اي ي الن يية الي ي تس ييعطيع الطلي ي م يين دولع ييي أ تعن يياز

يين

دصانعي؟
يععيين لييى احملئنيية النائييية الدولييية يف اييفة احلاليية أ تعقييد بطل ي إىل الدوليية املععنييدة
الي يعبعنييا الدبلوماسي ألخييف موافقنييا لييى العنيياز

يين دصييانعي ميين إجيرا ،القييبض وبعييد ذلييص

تقد احملئنة لباً إىل الدولة املععند لدينا مع نس ة من العنياز

ين احلصيانة القضيائية الصيادر

من دولعي وتطل فينا تسليني إلينيا وبنيا ،ليى ذليص فيأ الدولية املععنيدة تعنياز

ين دصيانعي

بيننييا موقييف الدوليية املععنييد لييدينا يقعصيير لييى تسييليني للنحئنيية وأ العنيياز يف اييفة احلاليية
ليو أما احملئنة النائية الدولية ألني ال يعنعع باحلصانة امامنيا إمنيا يف مواجنية الدولية املععنيد
لدينا والعناز يئو

ن القبض والعسليل فحس ()88ل

وإذا ما تنازليه دولعيي ين دصيانعي مين القيبض لييي ففي ايفة احلالية عي القيبض لييي

وما يعبع ذليص مين تفعييش دارة وسييارتي وموجوداتيي أميا البع ية الدبلوماسيية ومئعبنيا الرلي فيع
عوز تفعيشنا أو دخو يا ألهنيا تعيود للدولية املععنيدة وتعنعيع باحلصيانة ا اصية بيأموا اليدو وأ
النظا األساس أجاز مقاضاة الدبلوماس ومل عز مقاضاة الدو ()89ل
ومييا ذبييدر االشييارة إليييي أ احملئنيية تقييد الطل ي بالعنيياز

يين دصييانة الدبلوماس ي ميين

القبض ليي إىل دولعي بالطرا الدبلوماسيية أو أي قنياة أخيرى ربيدداا وعيوز ادالية الطلي
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ريييق املنظنيية الدولييية للشيير ة النائييية أو أي منظنيية اقلينييية وأوج ي النظييا األساس ي

لييى

الدو اال ضا ،فيي أ تععاو تعاوناً تاماً مع احملئنة فينا ذبريي يف ا ار اخعصاص احملئنةل
وميين الييدير بالييفكر أ الواليييات املعحييدة االمريئييية قييد اسييعهله ن ي

النظا األساس للنحئنة النائية الدولية للحصو

لى دصانة لر ايااا

املييادة  98ميين

دفيع دبلوماسييعنا

يف العييامل ييوض مفاوضييات مييع دئومييات تلييص الييدو للعوقيييع لييى اتفاقيييات تعف ي دبوجبنييا

ر ايااييا ميين تسييليننل لييدى احملئنيية وتطلي فينييا املوافقيية املسييبقة لييى أييية نلييية تقييدف الدييد
ر ايااا معنل جبرمية تدخا يف اخعصاص احملئنية النائيية الدوليية ويف كيانو األو  7114تبيى
جملو الشيوخ االمريئ ل إجرا ،وايو ( )nether cutt Amendmenوايو إجيرا ،اوسيع وامشيا

ميين قييانو محاييية النييود األمييريئين يف ا ييارج ( )*()ASPAكجييز ،ميين سياسيية امريئييية خارجييية
تصييعدة بوجييي دو دلييف الشيينا اال لس ي والييدو احلليفيية ميين خييارج اييفا احللييف إذ ييق
للرئيو االمريئ أ يقطع ننا امل صصات املالية الدا نة القعصاداا احمليددة سينوياً يف موازنية
الواليات املعحدة وا

صصات مالية للدو املععاونة مع مئافحة االرااب و صصيات لعننيية

االقعصاد للدو ال تعبى الدميقرا ية ودقوا األنسا ود ل نليات السع ()91ل

أمييا إذا تنازلييه الدوليية املععنييدة يين دصييانة الدبلوماسي ميين القييبض ليييي غييري أ اييفة
الدولة (املععند لدينا) رفضه تسليل الدبلوماس

فنا او االجرا ،الفي سيعل ازباذة ؟

يف افا الهرض جاز للنحئنة النائية الدولية أ تشعر ةعية اليدو األ ضيا ،يف النظيا

األساس ي وا ي النعييية املسييؤولة يين املنظنيية أ تع ييف بييدوراا مييا تييراة مناسييباً أمييا إذا كانييه
الشيئوى مقدمية مين قبيا جمليو األمين فيأ احملئنية تشيعر جمليو األمين بيرفض الدولية املضييفة

تسليني إلينا()91ل

ومل دد النظا األساس للنحئنة واالجرا،ات ال يع فاا جملو األمن يبدو أ ترك
النظا األساسي

يفة االجيرا،ات ايو باال عنياد ليى ميا جملليو األمين مين صيعديات واسيعة يف

جما دف السلل واالمن الدولين دبوج الفصلين السادس والسابع()97ل
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وخعص يية الق ييو أ الدبلوماسي ي ال يعنع ييع حبص ييانة رلي يية أم ييا احملئن يية النائي يية الدولي يية
وبالعا فنو خيضع الخعصاصنا باسع نا ،القبض ليي أزا ،الدولة املععند لدينا فيج أ تعناز
دولعييي يين احلصييانة ميين القييبض وليييو ميين ا ضييو الخعصيياص احملئنيية وذلييص ألن يي ال يعنعييع
حبصانة جنائية أما احملئنة النائية الدولية وبالعا عوز القبض ليي واجبارة ليى أدا ،الشينادة
إذا كييا يف دولعييي أو يف دوليية ةال يية باسييع نا ،مييا إذا كييا يف الدوليية املععنييد لييدينا يعطل ي األميير
العنيياز

يين احلصييانة ميين القييبض وذلييص ميين أجييا الدوليية املععنييد لييدينا لئوهنييا أمييا الع يزامن

معناقضن ل
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اخلامتـــــــت

إ الدولة ال تسعطيع العيش دبفردايا ودبعيز

ين النا ية الدوليية إذ أ روابي الععاميا

والععيياو تييرب الييدو وشييعونا بعضيينا بييبعض وتفييرض لييينل ضييرورة االتصييا

األميير الييفي

اقعض ييى تب يياد املبع ييوةن الدبلوماس ييين بي ين ال ييدو إلدارة ش ييؤوهنا ا ارجي يية وملي يا ك ييا املبع ييوث
الدبلوماس ي يقييو بأ بييا ،خطييرة وكبييرية اقعضييى األميير إىل أ يعنعييع حبصييانة قضييائية تعفيييي ميين
ا ضو لقضا ،الدولة املوفد إلينال
لفا اسعقر الععاما الدو

لى من املبعوث الدبلوماس تليص احلصيانة فجيا،ت اتفاقيية

فيين ييا للععق ييات الدبلوماس ييية لع ييا  1961ب ييالن

ل ييى سبع ييع املبعي يوث الدبلوماسي ي باحلص ييانة

القضائية إال أ أساس افة احلصانة كا م ار جد كبري بن الفقنيا ،إذ ظنيرت ةيعث نظرييات
بصييدد ذلييص واي نظرييية االقلينييية والنظرييية العن يلييية وميين مث النظرييية الوظيفييية وكانييه لئييا ميين
افة النظريات انعقادات وجنه إلينا إال أ النظرية الوظيفية كانه اي النظريية االك ير مع،مية
ليفا فقييد اخييفت نييا اتفاقييية فيينييا للععقيات الدبلوماسييية لعييا  1961مييع االخييف بنظرييية الصييفة
العن يلية إال أهنا مل تعع الدبلوماس م عً ن رئيو دولعي إمنا جز ،من البع ية الي تعيد مي عً ين
الدولة ل
وميين املفيييد االشييارة إليييي أ احلصييانة القضييائية املننوديية للدبلوماسي ليسييه ميين القضييا،
الزائي فحسي بيا أيضياً مين القضييا ،امليدا واإلداري واال فييا ،مين شيينادة ليدى الدوليية املوفييد

إلينا وأ ددود افة احلصانة ليو يف قيانو العقوبيات إمنيا يف قيانو اصيو احملاكنيات الزائيية
واهنييا مقييررة ملييانع ييو دو ازبيياذ اجييرا،ات ضييد شي

يعنعييع بالصييفة الرلييية إال أهنييا ال تنفي

صفة الر ن الفعا الفي يرتئبي الدبلوماس كنا ال و دو اسيععنا ديق اليدفا الشير
ضد الدبلوماس ل
أما احلصانة املدنية فلقد تبن من خع البحيث أ ميدى ايفة احلصيانة خيعليف مين دولية
إىل أخييرى وذلييص أل كييا دوليية تقييو بعحديييد االخعصيياص الييدو حملاكننييا يف املناز ييات ال ي
تعضنن نصراً اجنبياً بصورة امة وفقاً ملصاحلنا االجعنا ية والسياسية واالقعصادية أميا بالنسيبة
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التفاقية فيينا فلقد ميزت بن اال نا الرلية واال نا ا اصة فاأل نا الرلية يعنعع املبعيوث
الدبلوماس حبصيانة مطلقية أميا اال نيا ا اصية فأنيي يعنعيع أيضياً حبصيانة مطلقية باسيع نا ،بعيض

احلاالت كالد اوى العينية العقارية واإلرث والوصايا ومارسة النشاط العجاريل

فاحلص ي ييانة القض ي ييائية للنبع ي ييوث الدبلوماسي ي ي تب ي ييدأ بالسي ي يريا دبج ي ييرد دخ ي ييو املبع ي ييوث
الدبلوماس اراض الدولة املوفد إلينا بقصد املرور إىل ا نلي أما إذا كيا موجيوداً يف اقلييل

الدوليية املوفييد إلينييا فأهنييا تبييدأ ميين اللحظيية وال ي تسييلل فينييا وزارة ا ارجييية قييرار تعينيييي بوظيفيية
دبلوماسية يف البع ة املوجودة يف إقليننا وسيبقى معنععاً نا يلة ميدة بقائيي سيوا ،ميارس الوظيفية
فع يعً أو معوقف ياً ملييرض أو اجييازة وتنعن ي بانعنييا ،املييدة احملييددة يف اوراا ا عنييادة إذا كييا رئيييو
البع ة أ املوظفن بانعنا ،املدة احملددة لععيني وبانعنا ،وظيفعيي فيأ دصيانعي تنعني دبجيرد مهادرتيي

خع مدة معقولية فيإذا ميا انعنيه ايفة امليدة ولئين املبعيوث ميا زا قائنياً يف تليص الدولية فأنيي
يعامييا معامليية األجنييم وبالعييا خيضييع لقضييا ،الدوليية املوفييد إلينييا باسييع نا ،اال نييا الي قييا نييا
واو معنعع باحلصانة القضائية ل
ما عدر ذكرة أ املبعيوث الدبلوماسي يعنعيع باحلصيانة القضيائية ازا ،الدولية املوفيد إلينيا
واو ال يعنعع نا يف دولعي وال يف دولة ةال ة باسع نا ،إذا كا مرورة فينا من مقعضيات توجني إىل
نلي أو العودة إىل بلدةل
أمييا خبصييوص نطيياا احلصييانة ميين ديييث األشي اص فأهنييا تشيينا ةييع ميين مي ييا دولعييي يف

ا ارج سوا ،أكا يف بع ة دائنية أ مؤقعية إال أنيي انياك بعيض األشي اص مين يعنععيو باحلصيانة
القضييائية يف ديين ال نلييو اييفة الصييفة واييؤال ،اييل أفييراد أسييرة املبعييوث واملوظفييو اإلداريييو
والفنيو واملسع دمو و ليى اليرغل مين اسيعقرار الععاميا اليدو وحلين صيدور النظيا األساسي
للنحئنة النائيية الدوليية كيا املبعيوث يعنعيع حبصيانة قضيائية إال أنيي وبعيد صيدور نظيا روميا
األساسي ي الس ييينا امل ييادة ( )77من ييي فق ييد أق ييرت بع ييد اال ع ييداد بالص ييفة الرلي يية لل ض ييو إىل
احملئنة وبالعا فاصيب املبعيوث الدبلوماسي خيضيع الخعصياص احملئنية إذا ميا ارتئي اليرائل
الواردة يف اخعصياص احملئنية وفقياً للنظيا األساسي للنحئنية النائيية الدوليية وبالعيا اقعضيى
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تسليني إىل احملئنة فإذا كيا الدبلوماسي امليعنل بارتئابيي اليرائل اليواردة يف النظيا األساسي يف
دولعي أ يف دولية ةال ية فأنيي ال يعنعيع باحلصيانة و لييي عي تسيليني إذا ميا كانيه اياتن اليدولعن
رف ياً يف النظييا األساس ي أمييا إذا مل تئيين فييع عييوز تسييليني ولئيين املشييئلة ت ييار نييدما يئييو

الدبلوماسي املييعنل يف الدوليية املوفييد إلينييا وكانييه رفياً يف النظييا األساسي وذلييص ألهنيا يف اييفة

احلالة تئو أما العيزامن معناقضين األو واجي مين احلصيانة دبقعضيى اتفاقيية فيينيا للععقيات
الدبلومي ي ي ياسية لع ييا  1961وال ي ي ي ي ياا العي يزا بالعسييليل دبقعض ييى النظي ي ي ي ي يا األسي ي ي ياس للنحئن يية
النائية الدوليةل
و ليي فقد جا،ت املادة  98من النظا األساس حلا م يا ايفا االشيئالية إذ أ اليدو
املععند لدينا املبعوث الدبلوماسي ال يسيعطيع تسيليني ميا مل تقيو دولعيي (املععنيدة) بالعنياز
دصييانعي وتقييد اييفا العنيياز إىل احملئنيية مث تقييو احملئنيية بإرسييا

ين

لي العسييليل مييع نسي ة ميين

العناز إىل الدولة املععند لدينا الدبلوماس لعقو بعسليني إىل احملئنة ل
إال أنييي ذبييدر املعدظيية أ الواليييات املعحييدة االمريئييية قييد اسييا،ت اسييع دا املييادة 98
وذلييص بقيامنييا قييد اتفاقيييات مييع ييدد ميين الييدو سبنييع دبقعضيياة تسييليل موا نينييا إىل احملئنيية
وبالعا أصبحه الواليات املعحدة االمريئية ملجأً ملرتئم الرائلل

املقرتدات :

1ل ملييا كييا احلصييانة القضييائية ليسييه ا فييا ،ميين املعدقيية القضييائية للنبعييوث الدبلوماس ي
وبالعا سبئن إجرا ،اكنعي أما

اكل دولعي لفا اقعضى األمر أ تعضنن اتفاقية فيينا

للععقييات الدبلوماسييية نصي ياً يلييز دبوجب ييي الدوليية املوفييدة بإرس ييا (مييفكرة قض ييائية) إىل
الدولة املوفد إلينا وبعد إجرا ،احملاكنة تفيد بأ املبعوث قد سبيه اكنعيي ليدى اكننيا
الو نية وقد صدر حبقي دئل هنائ مئعسي الدرجية القطعيية ميع ارفياا صيورة مصيدقة
ن احلئل ل
7ل إضييافة ن ي

جديييد يف اتفاقييية فيينييا للععقييات الدبلوماسييية يعضيينن العيزا املبعييوث دييا

انعنييا ،وظيفعييي أ يقييد إىل سييلطات الدوليية املوفييد إلينييا وبييالطرا الدبلوماسييية (وةيقيية
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خطييية) تفيييد بيرا،ة ذمعييي ميين أي ديييو أو العزامييات ماليية نشيأت اةنييا ،وجييودة يف الدوليية
املوفدةل
1ل يعع يين ل ييى ال ييدو املوقع يية أو الي ي ت ييرو ب ييالعوقيع أو العص ييديق ل ييى النظ ييا األساسي ي
للنحئنة النائية الدولية د الدخو يف م يا ايفة االتفاقييات الي تعفي مين العسيليل
وذلص أل م يا ايفة االتفاقييات تيؤدي إىل فيرا امليادة  98مين عواايا فضيعً أ القييا
بعوقيع م ا افة االتفاقيات زبالف املادة  17من اتفاقية فيينا لقانو املعااداتل
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( )1ل ي ي دسي يين الشي ييام
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اذلىامش

الدبلوماسي ييية ( نشي ييأ ا وتطوراي ييا وقوا ي ييداا ونظي ييا احلصي ييانات

واالمعيازات ) دار ال قافة للنشر والعوزيع ط 7111 5ص 475 – 418ل
( )7املصدر نفسي ص475ل
( )1دل ص ييعح ال ييدين ييامر مقدم يية لدراس يية الق ييانو ال ييدو الع ييا

دار الننض يية العربي يية

 1995ص 766ل

( ) 4القاض

ا ف فند املهاريز احلصانة الدبلوماسية بن النظريية والعطبييق الطبعية ال انيية

دار ال قافة للنشر والعوزيع  7111ص 114ل
( )5دل صييعح الييدين ييامر مصييدر سييابق ص 766ل دل وليييد خالييد الربيييع ( احلصييانات
واالمعي ييازات الدبلوماس ييية يف الفق ييي االس ييعم والق ييانو املق ييار
والقانو املقار
( )6القاض

الئويه

WWW.Majalah.new.Ma

دراس يية مقارن يية جمل يية الفق ييي

ص 71ل

ا ف فند املهاريز مصدر سابق ص 115ل

( )7دل صعح الدين امر مصدر سابق ص 766ل
. Ross , rethinking diplomatic immunity : A review of

)8( Michell

Remedial approaches to address the abuses of diplomatic privilege and
– immunities , American university international Law review Vol . 4 , 2011
178 .

( )9دل صعد الدين امر مصدر سابق ص 757ل
John Aderson foote , private international Law , Sweet , London , 1925 ,
P.205 .

( )11دل غازي دسن صباريا الدبلوماسيية املعاصيرة ( دراسية قانونيية ) الطبعية ال ال ية دار
ال قافة للنشر والعوزيع

نا

 7111ص 111ل

( )11دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماسي
نا

 7111ص 755 – 754ل
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( )17دل غازي دسن صباريا مصدر سيابق ص 111ل  -القاضي

يا ف فنيد املهياريز

مص ي ييدر س ي ييابق ص 57ل  -دل ف ي يياوي امل ي ييعح س ي ييلطات األم ي يين واحلص ي ييانات واالمعي ي ييازات
الدبلوماسية دار املطبو ات الامعية االسئندرية  1991ص 11ل
( )11دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماس

ص 756ل  -دل سنيا الفععوي احلصيانة
نا

الدبلوماسية الطبعة األوىل دار وائا للطبا ة والنشر

( )14القاض وليد فند املهاريز مصدر سابق ص 58ل

 7111ص 74 – 71ل

( )15دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 75ل
( )16القاضي ي

ييا ف فن ييد امله يياريز مص ييدر س ييابق ص 58دل غ ييازي دس يين ص ييباريا

مصدر سابق ص 117 – 111دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 58ل
( )17دل ند بد العزيز سردا

قانو الععقات الدبلوماسية والقنصلية مطبعة ن مشو

 1974ص17ل  -القاضي ي

ييا ف فن ييد امله يياريز مص ييدر س ييابق ص 55 – 45دل

سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 77 – 76ل
( )18دل ل دسن الشام

مصدر سابق ص 446ل

( )19دل سيينيا الفييععوي احلصييانة الدبلوماسييية ص 77ل  -دل غييازي دسيين صييبار يييا
مصدر سابق ص 448ل

مصدر سابق ص 117ل  -دل ل دسن الشام

( )71القاض وليد فند املهاريز مصدر سابق ص 55ل
Michell , S. Ross , Op.cit , P.177 .

( )71دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماس

( )77دل فاوي املعح مصدر سابق ص 71ل

صل

( )71القاض وليد فند املهاريز مصدر سابق ص 56ل  -دل صعح اليدين يامر مصيدر
سابق ص 758 – 757ل  -دل فاوي امليعح مصيدر سيابق ص 71ل  -دل لي دسين
الشام

مصدر سابق ص 451ل
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( )74دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماس

ص 759ل  -القاض

مصدر سابق ص 61ل

ا ف فند املهاريز
Michell , S. Ross

, Op.cit , P . 179 .

( )75دل صييعح الييدين ييامر مصييدر سييابق ص758ل  -القاض ي

ييا ف فنييد املهيياريز

مصدر سابق  61 – 61ل  -دل غازي دسن صباريا مصدر سابق ص 111ل
( )76املصدر نفسي ص 114ل
( )77دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 86 – 84ل
( )78دل غازي دسن صباريا مصدر سابق ص 164ل

( )79دل نييود بي ي دسيين شييرح قييانو العقوبييات القسييل العييا

دار الننضيية العربييية

القيياارة  1967ص 141ل  -دل سييام النصييراوي املبييادئ العاميية يف قييانو العقوبييات
الز ،األو

دار السع

بهداد  1971ص 81ل

( )11دل س يينيا الف ييععوي الق ييانو الدبلوماسي ي

ص 771ل  -دل ص ييعح ال ييدين ييامر

مصدر سابق ص 767ل
( )11دل صعح اليدين يامر املصيدر نفسيي ص 767دل غيازي دسين صيباريا مصيدر
سابق ص164ل دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماس
( )17القاض

ص 771ل

ا ف فند املهاريز مصدر سابق ص 118 – 117ل

( )11دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 191ل
( )14غازي دسن صباريا مصدر سابق ص 166ل

( )15دل صييعح الييدين ييامر مصييدر سييابق ص 768 – 767ل  -دل دسيين الشييام
مصدر سابق ص 557ل
( )16غازي دسن صباريا ص 111 – 111ل
( )17دل ل دسن الشام

مصدر سابق ص 551 – 557ل

( )18دل لي ي ي ص ي ييادا اب ي ييو اي ي ييف الق ي ييانو الدبلوماسي ي ي والقنص ي ييل
االسئندرية ط 1967 1ص 184 – 181ل
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( )19دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 118وما بعداا ل
( ) 41دل ف ييؤاد ب ييد امل يينعل مب ييادئ الق ييانو ال ييدو ا يياص دار الننض يية العربي يية لبن ييا
 1969ص 411ل
( )41دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماس

ص 766 – 765ل

( )47دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 141 – 117ل
( )41دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 141ل
( )44املصدر نفسي ص 145 – 141ل
( )45دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 145 – 144ل
( )46املصييدر نفسييي ص 145ومييا بعييداال  -دل سيينيا الفييععوي القييانو الدبلوماس ي
ص 767 – 766ل
( )47دل غ ييازي دس يين ص ييبار ي ييا مص ييدر س ييابق ص161 – 161ل  -دل لي ي دس يين
الشييام

مصييدر سييابق ص 556ل  -دل سيينيا الفييععوي القييانو الدبلوماسي

ص768

–  771ل
( )48القاض

ا ف فند املهاريز مصدر سابق ص 114 – 111ل

( )49املصدر نفسي ل
( )51دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماس

ص778ل  -القاض

يا ف فنيد املهياريز

مصدر سابق ص117 – 116ل  -دل غازي دسن صباريا مصدر سابق ص 166ل
( )51القاض

ا ف فند املهاريز مصدر سابق ص 116ل

( )57دل سيينيا الفييععوي احلصييانة الدبلوماسييية ص 718ومييا بعييداال  -دل غييازي دسيين
صباريا مصدر سابق ص 167 – 166ل
( )51املصدر نفسي ص 168ل
( )54دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 711ل
( )55دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماس
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( )56املصييدر نفسييي ل  -دل غييازي دسيين صييباريا مصييدر سييابق  171 – 168ل  -دل
ل دسن الشام

مصدر سابق ص 561 – 558ل

( )57دل غازي دسين صيبار ييا مصيدر سيابق ص181ل  -دل سينيا الفيععوي القيانو
الدبلوماسي

ص 797و 799ل  -دل سيينيا الفيععوي احلصييانة الدبلوماسييية ص– 797

 799ل

( )58دل غازي دسن صباريا مصدر سابق ص 187 – 181ل
( )59دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 111 – 117ل
( )61دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 116 – 114ل
( )61دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 111 – 118ل
( )67دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص111 – 111ل  -دل سنيا الفيععوي
القانو الدبلوماس

ص 111 – 111ل

( )61دل غازي دسن صباريا مصدر سابق ص 185 – 184ل
( )64دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 117 – 111ل
( )65دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص119 – 116ل  -دل سنيا الفيععوي
القانو الدبلوماس

ص117ل

( )66دل غازي دسن صباريا مصدر سابق ص 188 – 187ل

( )67دل غازي دسن صباريا مصدر سابق ص 188 – 187دل ل دسن الشيام
مصدر سابق ص571ل  -دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 177ل
( )68دل غازي دسن صباريا مصدر سابق ص189 – 188ل
( )69دل ل دسن الشام

مصدر سابق ص 574 – 571ل

( )71دل س يينيا الف ييععوي احلص ييانة الدبلوماس ييية ص117ل  -دل لي ي دس يين الش ييام
مصدر سابق ص574ل  -دل غازي دسن صبار يا مصدر سابق ص 189ل
( )71دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 111ل
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 11 79 /من اتفاقية فيينا للععقات الدبلوماسية لعا 1961ل  -راجيع

 11 / 79 /من اتفاقية البع ات ا اصة لعا 1969ل  -راجيع ني

 11 / 78 /مين

اتفاقية فيينا لعن يا الدو يف عقا ا مع املنظنات الدولية ذات الطابع العامل  1975ل
( )71دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسيية ص151ل  -دل سينيا الفيععوي القضيا،
الدو النائ

ص 175ل

criminal court , use force to obtain

(74) Walliam R Pace , Inernational

impunity for genocide crimes against Humanty and war crimes , Amnesty
international – Augest 2002 , P . 6 .

( 14 / )75من النظا األساس للنحئنة النائية الدولية ل
( )76دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 161ل

( )77راجع الفقرة  7 1من املادة  15من النظا األساس للنحئنة النائية الدولية ل
بييد اللطيييف النظييا القضييائ للنحئنيية النائييية الدولييية دار

( ) 78دل ب يرا ،منييفر كنييا
احلامد للنشر والعوزيع االدر

ط 7118 1ص 118ل

( )79املصدر نفسي ص 117 – 116ل
( )81انظ يير الفق ييرة (  ) 5 4 1م يين امل ييادة  15م يين النظ ييا األساسي ي للنحئن يية النائي يية
الدولية ل
( )81دل برا ،منفر كنا

مصدر سابق ص 118 – 116ل

( )87املصي ييدر نفسي ييي ص145 – 118ل  -دل ني يير ني ييود امل زوم ي ي

القي ييانو الي ييدو

األنسيياا يف ضييو ،احملئنيية النائييية الدولييية دار ال قافيية للنشيير والعوزيييع

7119

نييا

ص 161 – 161ل
( )81دل زياد يعاا احملئنة النائية الدولية وتطور القانو الدو النائ
احللم احلقوقية  7119ص 441 – 418ل

ط 1منشورات

Walliam R.Pace , Op.cit , P. 18 .

(84) Zuc cote , Co – operation by state not party to the international
criminal court , international review of the red cross , volume 861 , march ,
2006 , P . 88 .
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( )85دل سنيا الفععوي القضا ،الدو النائ

ص 7111ل

( )86دل سنيا الفععوي القضا ،الدو النائ

 179 – 178ل

( )87ع 1من املادة  98من النظا األساس للنحئنة النائية الدولية ل
( )88دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية ص 155 – 154ل
( )89دل بد الفعاح بيوم دجازي احملئنية النائيية الدوليية دار الفئير العير

ص 151وما بعداا ل

(*) يرمي قييانو (act )AS PA

service member protection

7115

 Americanقييانو

محاية النود األمريئين يف ا يارج أ كيا األميريئين املشينولن باحلنايية دبوجي ا يع احلقيوا
والدسعور االمريئ

وأ

لى الواليات املعحدة االمريئية واج محاية جنوداا إىل اقصى درجة

مئنيية كنييا و ظيير اييفا القييانو ومينييع الييرئيو االمريئي تقييدف أي مسييا دة للنحئنيية النائييية
الدولية أو الدو األ راع ملعاقبة اجملرمن ولعسليننل يف دا ارتئانل جرائل ابادة أو درب أو
ضد اإلنسانية وخيو الرئيو االمريئ كا السيبا املنئنية لعحريير ميوا ن امريئي

و ليى ايفا

أصييبحه الواليييات املعحييدة ملجييأ للنعننيين بارتئيياب الييرائل خطييورة والي ميئيين لييوؤال إلينييا
اربياً ميين العداليية ولقييد كشييف تقرييير يين الييا 11 ،شي

معظننييل ميين دو امريئييا العتينييية

يقطنو الواليات املعحدة دالياً معننن بارتئاب اشد الرائل خطيورة كالععيفي وضيد اإلنسيانية

دل زياد يعاا مصدر سابق ص 418 – 476ل

( )91دل زياد يعاا مصدر سابق ص 446 – 444ل
( )91الفقرة السابعة من املادة  87من النظا األساس للنحئنة النائية الدولية ل
( )97دل برا ،منفر كنا

بد اللطيف مصدر سابق ص 145ل
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بيد اللطييف النظيا القضيائ للنحئنية النائيية الدوليية الطبعية

األوىل دار احلامد للنشر والعوزيع  7118ل
7ل دل زياد يعاا احملئنة النائية الدولية وتطور القانو اليدو النيائ
منشورات احللم احلقوقية  7119ل

1ل دل سيام النصييراوي املبيادئ العاميية يف قييانو العقوبيات الييز ،األو

الطبعية األوىل
دار السييع

بهداد  1971ل
4ل دل سنيا الفععوي احلصانة الدبلوماسية الطبعة األوىل دار وائا للطبا ة والنشير
 7111ل
5ل دل سنيا الفععوي القانو الدبلوماس
نا

الطبعة األوىل دار ال قافة للنشر والعوزيع

 7111ل

6ل دل صييعح الييدين ييامر مقدميية لدراسيية القييانو الييدو العييا

دار الننضيية العربييية

 1995ل
7ل دل بد الفعاح بيوم دجازي احملئنة النائية الدولية دار الفئر العر

 7115ل

8ل (القاض ي ) ييا ف فنييد املهيياريز احلصييانة الدبلوماسييية بيين النظرييية والعطبيييق الطبعيية
ال انية دار ال قافة للنشر والعوزيع  7111ل

9ل دل ل ي دسيين الشييام

الدبلوماسييية ( نشييأ ا وتطوراييا وقوا ييداا ونظييا احلصييانات

واالمعيازات ) دار ال قافة للنشر والعوزيع

نا

 7111ل

11ل دل لي صييادا ابييو ايييف القييانو الدبلوماس ي والقنصييل

الطبعيية األوىل منشييأة

املعارع االسئندرية 1967ل
11ل دل نر نود امل زوم
دار ال قافة للنشر والعوزيع

القانو الدو األنساا يف ضيو ،احملئنية النائيية الدوليية
نا

 7119ل
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17ل دل غييازي دسيين صييباريا الدبلوماسييية املعاصييرة ( دراسيية قانونييية ) الطبعيية ال ال يية
دار ال قافة للنشر والعوزيع

نا

 7111ل

11ل دل فييؤاد بييد امليينعل مبييادئ القييانو الييدو ا يياص دار الننضيية العربييية لبنييا
 1969ل
14ل دل نييد بييد العزيييز سييردا
مشو  1974ل

قييانو الععقييات الدبلوماسييية والقنصييلية مطبعيية يين

15ل دل نود بي دسن شرح قانو العقوبات القسل العيا

دار الننضية العربيية

القاارة  1961ل
16ل دل في ي يياوي املي ي ييعح سي ي ييلطا األمي ي يين واحلصي ي ييانات واالمعيي ي ييازات الدبلوماسي ي ييية دار
املطبو ات الامعية االسئندرية  1991ل
17ل دل وليد خالد الربيع ( احلصانات واالمعنيازات الدبلوماسية يف الفقي االسعم واملقار
) ( دراسي ي ي ي ي ي يية مقارني ي ي ي ي ي يية ) جملي ي ي ي ي ي يية الفقي ي ي ي ي ي ييي والقي ي ي ي ي ي ييانو املقي ي ي ي ي ي ييار

الئويي ي ي ي ي ي ييه

. WWW.Majalaha.newma
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Abstract
Judicial immunity for a diplomatic envoy
It is an obvious matter that the Judicial immunity of diplomatic
envoy is very important for providing a space of freedom to get to
know serenely and being away from the intervention of the state to
which he is delegated. International Custom is set to grant the envoy
an immunity and is being confirmed by relevant international
agreements. But, this advantage has been misused to escape from
submission to justice. Some countries intended to hide this advantage
from their citizens who commit crimes so they fail court appearance.
However , the international community was aware of this, so it
states Article 27 of the Statute of the International Criminal Court
that not to counting on the official capacity to undergo the court's
jurisdiction, and thus diplomatic status will no longer be a barrier
from being subject to the jurisdiction of International Criminal Court
if the diplomatic envoy committed the crimes set in the Statute of the
international Criminal Court.
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