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الحصانة القضائية، وفق القانون الدويل العام، 
تعني ان الدول ال ميكن ان تخضع ضد ارادتها 
منح  فتعني  امتياز  كلمة  اما  دولة.  لقضاء 
مع  االفراد  من  فئة  او  لفرد  خاصة  افضلية 

امكان التمتع بها خارج اطار القانون العام. 
وبحسب كتاب "الديبلوماسية نشأتها وتطورها 
واالمتيازات  الحصانات  ونظام  وقواعدها 
الديبلوماسية" لوزير الخارجية السابق الدكتور 
عيل الشامي، فان "مصطلح او كلمة حصانات 
حامية  منح  االصل  يف  تعني  وامتيازات 
التعرض  عدم  بهدف  الديبلومايس  للمبعوث 
لشخصه، ومن جهة اخرى تعني التمتع مبيزات 
للمبعوث  تسمح  اخرى  معينة  واعفاءات 
الديبلومايس بتأمني اهداف مهمته وتحقيقها".

الحصانة
ابرز حصانات البعثة الديبلوماسية فهي:

واالمكنة  الديبلوماسية  املقرات  حصانة   •
مامرسة  يف  البعثة  تستخدمها  التي  الخاصة 
مهامتها ونشاطها من مبنى السفارة وملحقاته. 
مساعدة  لديها  املعتمد  الدولة  واجب  ومن 
املقرات  اقتناء  وتسهيل  الديبلوماسية،  البعثة 
عىل  الحصول  عىل  ومساعدتها  لها،  الالزمة 

املساكن الالئقة الفراد البعثة عند االقتضاء.
واالوراق  والوثائق  املحفوظات  حصانة   •
الرسمية الخاصة بالبعثة. اذ ال يجوز تفتيشها 
كانت  مهام  لها  التعرض  او  مصادرتها  او 

االسباب واىن وجدت.
اللجوء  حق  او  الديبلومايس  امللجأ   •

تقرير

"خيمة" الحصانات تحمي 
البعثات الديبلوماسية من املحاسبة

الدولية  العالقات  ركائز  احدى  الديبلوماسية  واالمتيازات  الحصانات  تعترب 
يف  الديبلوماسية  البعثات  لوظائف  فعال  اداء  تأمني  اىل  وتهدف  االساسية، 
بلد معني. وتعني كلمة حصانة االعفاء من اعباء معينة، وغالبا ما كان يعني 
كلمة حصانة  اعطى  الحديث  روبري"  "قاموس  لكن  والرضيبي.  املايل  االعفاء 

معنى "االعفاء من القواعد العامة يف مادة القضاء واملالية" 

يف  املقرات  هذه  بحق  يرتبط  الديبلومايس: 
للحامية،  طلبا  اليها  يلجأون  اشخاص  ايواء 
من  وهربا  حياتهم،  يهدد  خطر  من  وهربا 
مبدى  ويرتبط  وقضائها،  املحلية  السلطات 
مالحقة هؤالء  االقليم يف  الدولة صاحبة  حق 
االشخاص اىل حد دخول واقتحام هذه املقرات 
يف حال رفضت البعثة الديبلوماسية او رئيسها 

تسليمها اليهم.
• الحصانة القضائية للبعثة نظرا اىل ان البعثة 
حصانة  من  حصانتها  تستمد  الديبلوماسية 
الدولة وهي تجسيد لها. تعترب هذه الحصانة 
الدولة  البعثة لسلطان  نوعا من عدم خضوع 
مقاضاتها  ميكن  وال  لديها(،  )املعتمد  الوطنية 
باية صورة من الصور ما دامت الدولة املعتمدة 
الديبلوماسية.  الحصانة  هذه  عن  تتنازل  مل 
وتشمل حصانة البعثة القضائية جميع االعامل 
القانون  يقرها  التي  بوظائفها  تتعلق  التي 
املفتوحة  البنية  وهي  الديبلومايس،  والتعامل 
الدولية  العالقات  بتطور  ترتبط  التي  ذاتها 

والديبلوماسية.

االمتيازات
امليزات  بعض  منح  امتيازات  مصطلح  يعني 
املالية املتعلقة باالعفاء من الرضائب والرسوم 
االمتيازات  هذه  كانت  بعدما  الجمركية. 
واملعاملة  الدولية  املجاملة  اساس  عىل  متنح 
قواعد  انها  اساس  متنح عىل  اصبحت  باملثل، 
معاهدة  خالل  من  ذلك  ويظهر  واضحة، 
 1961 لعام  الديبلوماسية  للعالقات  فيينا 
تنص عىل  مادة   19 يقارب  ما  تضمنت  التي 

االمتيازات الديبلوماسية. ابرزها:
• اعفاء مقرات البعثة من الرضيبة العقارية 

والرضائب واي رسوم تسجيل.
اية رضائب  البعثة من  اعفاء مواد وامتعة   •
املداخيل  او  العائدات  ذلك  مبارشة، ويشمل 
الدخول  البعثة من منح سامت  تجبيها  التي 
للرعايا االجانب وما يشابه ذلك من رسوم او 
تجديد او متديد جوازات السفر لرعايا الدولة 

وادارية مطلقة عىل جميع االعامل التي يقوم 
بها نيابة عن دولته وتدخل يف اغراض البعثة. 
اما االعامل الخاصة باملبعوث والتي ال تدخل 
يف اغراض البعثة وال يقوم بها نيابة عن دولته، 
فال تشملها الحصانة وبالتايل يخضع املبعوث 

للقضاء الوطني.
املادة  هذه  مضمون  خالل  من  اذن،  يبدو، 
الحصانة  مفهوم  تبنت  فيينا  معاهدة  ان 
القضائية املطلقة التي تشمل جميع االعامل 
التي تتعلق بالدولة والتي يقوم بها املبعوث 
اعامال  كانت  سواء  عنها،  نيابة  الديبلومايس 
املدنية  املسائل  ام  الجنائية  باملسائل  تتعلق 
الحصانة  تصبح  املنطلق،  هذا  من  واالدارية. 
البعثة  بها  تتمتع  التي  املطلقة  القضائية 
او  املعيار  عىل  بناء  واعضاؤها  الديبلوماسية 
املفهوم الوظيفي، مدخال وركنا اساسيا لفهم 
ان  باعتبار  املطلقة،  القضائية  الدولة  حصانة 
االتفاقات الديبلوماسية اكدت عىل ان البعثة 
بوصفها ممثلة للدولة تستمد حصانتها منها".

الحصانة نوعان: القضائية املدنية االدارية اي 
انه ال تستطيع دولة ما ان تخضع لقضاء دولة 
تطاول  الحصانة  هذه  فان  وبالتايل  اخرى، 
الديبلوماسية عىل الصعد كلها. عندما يرتكب 
او اي جنحة يجب رفع   ديبلومايس اي خطأ 
الحصانة الديبلوماسية عنه قبل محاكمته، وال 
ميكنه ان يبت قبول او رفع حصانته بل يجب 
محاكمته  او  عينته،  التي  الدولة  اىل  العودة 

يف دولته.
كل  يطاول  اصبح  عام  مفهوم  الحصانة 
الدول.  بني  والديبلوماسية  الدولية  العالقات 
املدعني  عن  الدفاع  دورها  املضيفة  الدولة 
يف بعض االحيان يف انتظار رفع الحصانة عن 
الدولة  يف  محاكمته  فاما  الديبلومايس،  هذا 

املعتمدة واما محاكمته يف دولته االوىل.

درجات الحصانة
هناك جسامن: الجسم الديبلومايس والجسم 

االداري واملوظفون والخدم.
يخضعون  والحراس  والخدم  االداري  الجسم 
الديبلومايس يخضع لحصانة  لحصانة نسبية، 

مطلقة.
التي  الخاصة  القضايا  يف  لهؤالء  حصانة  ال 

تعنيهم مبارشة خارج اطار عملهم.

استاذ العالقات الدولية يف كلية الحقوق والعلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية الدكتور عادل خليفة.

مارلني خليفة
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من  البعثة  تجبيها  رسوم  من  او  املعتمدة، 
الرسمية  الشهادات  مصادقة  عمليات  جراء 
وافادات الوالدات والوفيات. اىل اعفاء البعثة 
وغريها  الربيدية  الطوابع  رسوم  دفع  من 
املبارشة  الرضيبة  من  وكذلك  وثائقها،  عىل 
معفي  الديبلومايس  املبعوث  املداخيل.  عل 
بطبيعة الحال من اداء الشهادة امام املحاكم 
املحلية من املسائل املتصلة مبارشة بالحصانة 
يتمتع  اللتني  القضائية  والحصانة  الشخصية 
التنفيذية التي تعني  بهام. ال ننىس الحصانة 
استبعاد اتخاذ وتنفيذ اية اجراءات او تدابري 
او  تفتيش  او  توقيف  او  حجز  من  زجرية 
الدولة  بازاء  املراقبة  او  الحراسة  وضع تحت 
واستقاللها  سيادتها  مس  شأنها  من  االجنبية 

او مس كرامتها.
بالنسبة اىل حصانات اعضاء البعثة، فاملبعوث 
حرمة  لهم  وبيته  ارسته  وافراد  الديبلومايس 
شخصية مطلقة وشاملة لذاته وسكنه واوراقه 
اقليم  ارايض  يف  ومروره  وتنقله  ومراسالته 
االتفاقات  كل  تؤكده  ما  وهذا  ثالثة.  دولة 
الدكتور عيل  كتاب  يرد يف  الديبلوماسية كام 
البعثة  اعضاء  بني  اختالفات  مثة  الشامي. 
وهي   1961 لعام  فيينا  معاهدة  بحسب 

ميزت بني 4 فئات: 
رئيس  فيهم  مبن  الديبلوماسيون  املوظفون 

البعثة. 
وجويني  بحريني  من  العسكريون  امللحقون 

وتجاريني وثقافيني وافراد ارسهم.
املوظفون االداريون والفنيون وافراد ارسهم. 

والخدم  البعثة  يف  املستخدمون  العاملون 
الدولة  مستخدمي  غري  من  الخصوصيون 

املعتمدة.
الحقوق  كلية  يف  الدولية  العالقات  استاذ 
اللبنانية  الجامعة  يف  السياسية  والعلوم 
"الحصانة يف  ان  يعترب  الدكتور عادل خليفة، 
ذاتها هي نوع من االمتياز يعطى اىل اشخاص 
من  اعفاء  يعني  سابقا  وكان  الدولة،  ميثلون 
النظام املايل او الرضيبي. اما اليوم فالحصانة 
واعضاء  الديبلوماسية  للبعثة  الحامية  هي 
هذه البعثة، الحامية عىل الصعد كلها قضائية 
او كشف  التوقيف،  او  التفتيش  عدم  امنية، 
عن وثائق ومستندات لها عالقة بالديبلومايس 
كاملة  الديبلوماسية شاملة  الحصانة  ودولته. 

دولة  يف  تعتمد  التي  الديبلوماسية  للبعثة 
وحامية  اعفاء  هي  اليوم  الحصانة  اخرى. 

وامتياز".
مرتبطة  الحصانة  ان  اىل  خليفة  ويشري 
تعطي  الحصانة  هذه  "الن  الدولة  بصالحية 
اقليم  عىل  سلطتها  مامرسة  صالحية  الدولة 
بها، وصالحية  الخاصة  بالسفارة  دولة اخرى، 
شخصية عىل رعاياها يف هذه الدولة االخرى، 
بالحصانة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  فهي  وبالتايل 

وصالحيات الدولة والسيادة".
متى يبدأ الديبلومايس بالتمتع بهذه الحصانات 

وماذا اذا تأخر قبول اوراق اعتامده؟
يف  جاء   1961 لعام  فيينا  معاهدة  بحسب 
املادة 39 يف فقرتها االوىل انه "يجوز لصاحب 
يتمتع  ان  والحصانات  االمتيازات  يف  الحق 
لديها  املعتمد  الدولة  اقليم  دخوله  منذ  بها 
لتويل منصبه، او منذ اعالن تعيينه اىل وزارة 
الخارجية او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها ان 
كان موجودا يف اقليمها". اما لجهة انتهاء مدة 
التمتع بالحصانات واالمتيازات الديبلوماسية، 
فاعتربت املعاهدة انها ال تنتهي تلقائيا بانتهاء 
املهامت او الوظائف الديبلوماسية، بل تنتهي 
مبغادرة اقليم الدولة املعتمد لديها، وهذا ما 

نصت عليه املادة رقم 39 يف فقرتها الثانية.
متشعبا،  الدول  حصانة  مفهوم  كان  واذا 
العمل  صعيد  عىل  الدولة  حصانة  عن  ماذا 

الديبلومايس؟ 
"تجىل  الشامي:  عيل  الدكتور  كتاب  بحسب 
خالل  من  املطلقة  الدولة  حصانة  مفهوم 
تأكيد الدول يف هذه االتفاقات الديبلوماسية 
عىل ان البعثات الديبلوماسية بوصفها ممثلة 
شخصية  بحصانة  اعضائها  مع  تتمتع  لدولها 
االداء  ضامن  بهدف  وذلك  مطلقة،  وقضائية 
وبرزت  واعضائها.  البعثة  لوظائف  الفعال 
حصانة  باعتبارها  القضائية  الدولة  حصانة 
التي  القضائية  الحصانة  خالل  من  مطلقة 
الديبلوماسيون مبوجب  املبعوثون  بها  يتمتع 
املادة رقم 31 من معاهدة فيينا لعام 1961، 

وذلك عىل الشكل االيت:
املبعوث  ان  املادة  هذه  اكدت  اوال، 
جزائية  قضائية  بحصانة  يتمتع  الديبلومايس 

مطلقة.
مدنية  قضائية  حصانة  عىل  اكدت  ثانيا، 


