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Abstract 
The obligations that governments 
undertake in their bilateral or 
multilateral relations are only in the 
light of the principles and rules 
governing the implementation 
guarantee, for which executive validity 
can be imagined. Any behavior by the 
government in the outside world, if it 
is contrary to the obligations of that 
government, will undoubtedly lead to 
the responsibility of the government. 
The International Court of Justice 
(ICJ) examines the Equatorial Guinean 
Government's complaint to the French 
Government, the French Government's 
obligations and the actions taken by 
the French Government regarding the 
alleged location of the Equatorial 
Guinean Government, and holds the 
Equatorial Guinean Government 
accountable. Rejects the French 
government. The author seeks to 
examine the ruling in terms of 
international responsibility of the 
government with an analytical-
descriptive approach according to the 
rules of the International Liability Plan 
of the government approved in 2001. 

Keywords: International Government 
Responsibility, International Court of 
Justice, Places of Mission, Equatorial 
Guinea, France.  

  چکیده

در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود ها  تعهداتی که دولت

ر بر گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظ می بر عهده

اعتبار اجرایی ها  آن توان براي می است که اجرا ضمانت

هر رفتاري که از سوي دولت در عالم خارج به . تصور کرد

پیوندد اگر مغایر با تعهدات الزم االجراي آن  می وقوع

شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه  بی، دولت باشد

ی دادگستري در شکایت الملل بیندیوان . خواهد آورد

تعهدات ، لت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسهدو

دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت 

ادعائی دولت گینه استوائی از سوي دولت فرانسه صورت 

دهد و ادعاهاي دولت  می پذیرفته است را مورد مداقه قرار

گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه 

نگارنده این مقاله در پی آن است که با  .نماید می را رد

ی دولت مصوب سال الملل بینتوجه به قواعد طرح مسئولیت 

توصیفی به بررسی راي مذکور - با رویکردي تحلیلی 2001

ی دولت و بیان مبانی و الملل بیناز جهت مسئولیت 

  .استدالالت طرفین بپردازد

دیوان ، ی دولتالملل بینمسئولیت : واژگان کلیدي

، گینه استوائی، اماکن ماموریت، ی دادگستريالملل نبی

  . فرانسه
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  :ارجاع

ولت شکایت د( ی دادگستريالملل بیندیوان  2020ی دولت در پرتو راي یازدهم دسامبر الملل بینمسئولیت )، 1401؛ (اسماعیل، خلیفه

 . 11شماره ، تمدن حقوقی)، گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

ی مانند خود نظام حقوق الملل بینی دولت از نقطه نظر ورود نظام مند به عرصه الملل بینموضوع مسئولیت 

ی دولت به الملل بینناظر بر مسئولیت هاي  مدت زمان مدیدي نیست که بحث؛ جوان استالملل،  بین

ی الملل بینولین تالش هائی که در عرصه جامعه ا. شده است الملل بینصورت سیستماتیک وارد عرصه نظام 

هاي  ی دولت انجام شده است توسط نهادها و کارگزاريالملل بینبراي تدوین قواعد حاکم بر مسئولیت 

توجه شان به ، آمریکاي التینهاي  در قرن نوزدهم میالدي برخی از دولت. صورت گرفته استاي  منطقه

که مرتبط با لطمه به جان و مال اتباع بیگانه در قلمرو سرزمینی اي  یلالمل بیناصول حقوقی حاکم بر دعاوي 

آمریکاي التین از هاي  برگزار شده توسط دولتهاي  لذا در کنفرانس. شود می یک دولت است معطوف

موضوع مسئولیت دولت در قبال لطمه به جان و ) شود می که شش کنفرانس برگزار( 1928تا  1889سال 

  .گیرد می ه مورد توجه قرارمال اتباع بیگان

فهرستی که توسط . جامعه ملل در این زمینه داردهاي  پذیرد اختصاص به تالش می تالش بعدي که انجام

یکی ، شود می شود و در آن موضوعاتی براي تدوین پیشنهاد می کمیته متخصصان مجمع عمومی جامعه ملل تهیه

نهادهاي علمی خصوصی هم تماشاچی ، ش جامعه مللبه موازات تال. از آن موضوعات مسئولیت دولت است

1الملل بینه آمریکایی حقوق . مؤسسکنند تا در حوزه تدوینِ قواعد گام بردارند می محض نیستند و تالش
یکی  

                                                      
1- American Institute of International Law 
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. دهد می مورد توجه قرار 1925از آن نهادهایی است که موضوع مسئولیت و حمایت دیپلماتیک را در سال 

دش را در اقدامات سازمان ملل متحد براي تدوین قواعد ناظر بر حوزه مسئولیت خو، ها برآیند این تالش

 الملل بینکمیسیون حقوق  تأسیسسازمان ملل متحد و متعاقب آن  تأسیسبعد از . دهد می ی دولت نشانالملل بین

ین قواعد براي تدو الملل بینیکی از اولین گام هائی که کمسیون حقوق ، 1948مورخ  174به موجب قطعنامه 

  .دارد مربوط به حوزه مسئولیت دولت است می بر الملل بینحوزه حقوق 

عبارت است از وضعیتی که از یک عمل متخلفانه ) دوره پس از اگو( مسئولیت به مفهوم مدرن آن«

 ». ارتکاب یافته یا به آن قابل انتساب باشد الملل بینشود که به وسیله یک تابع حقوق  می ی ناشیالملل بین
)Alain,1999,426 .( ی به مفهوم اعم است که ممکن است مسئولیت افراد الملل بینالبته این تعریف مسئولیت

. ی دولت استالملل بینی را نیز شامل شود اما آنچه در این مقاله مدنظر است مسئولیت الملل بینهاي  یا سازمان

یک عمل ، ی خود را نقض کرده استالملل بینهر گاه ثابت شود که دولتی یکی از تعهدات ، به عبارت دیگر

  .ی آن دولت را فراهم کندالملل بینتواند موجبات مسئولیت  می ی روي داده که طبیعتاًالملل بینمتخلفانه 

  پیشینه اختالف - 1

الملل فرانسه شکایتی را به دادستان عمومی پاریس علیه برخی از  سازمان شفافیت بین، 2008در دوم دسامبر 

در رابطه با اتهامات سوءاستفاده از بودجه عمومی ها  آن هاي هاي آفریقایی و اعضاي خانوادهسران کشور

این . تسلیم کرد) شده استگذاري  که درآمد حاصل از آن ادعا شده بود در فرانسه سرمایه( در کشور مبدا

در رابطه با تحقیقات قضایی  2010هاي فرانسه قابل پذیرش اعالم شد و در سال  شکایت توسط دادگاه

مشارکت در ، مشارکت در اداره وجوه عمومی اختالس شده، رسیدگی به وجوه عمومی اختالس شده

، شرکتهاي  سوءاستفاده از دارایی، مشارکت در پولشویی، پولشویی، هاي عمومی اختالس از دارایی

امانت و کتمان  مشارکت در خیانت در، خیانت در امانت، شرکتهاي  مشارکت در سوءاستفاده از دارایی

مالی  تأمینهاي مورد استفاده براي  به ویژه بر روش، این تحقیقات. هر یک از این جرایم آغاز شد

تئودورو انگوما اوبیانگ «هاي منقول و غیرمنقول در فرانسه توسط چندین نفر از جمله آقاي  دارایی

اورزي و جنگلداري دولت گینه که در آن زمان وزیر کش( جمهور گینه استوائی فرزند رئیس، »مانگوئه

به معاونت دوم رئیس جمهور گینه استوائی در مسئولیت دفاع و  2012استوائی بود و در بیست و یکم مه 

، جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه قضیه شکایت( بودمتمرکز ) امنیت دولتی منصوب گردید

  ).پاراگراف بیست و شش، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان 
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که با روش هائی به اشیاء باارزشی دسته یافته ( به طور خاص مربوط به آقاي مانگوئه، این تحقیقات

بازرسان در ، 2011در بیست و هشتم سپتامبر . شهر پاریس بود 42و ساختمانی واقع در خیابان فوش) بود

پارك شده بود را کشف ، مانگوئه بود و در محل وسائل نقلیه تجمالتی که متعلق به آقاي 42خیابان فوش

خودروهاي تجمالتی دیگري که متعلق به آقاي مانگوئه بود ، بازرسان 2011در سوم اکتبر . و ضبط نمودند

سفارت گینه استوائی در فرانسه یک ، 2011در چهارم اکتبر . مجاور توقیف نمودندهاي  را در پارکینگ

چند ... سفارت«کند که در آن آمده است که  می رجه فرانسه ارسالیادداشت رسمی به وزارت امور خا

در اختیار دارد که براي انجام وظایف ماموریت  42سالی است که ساختمانی واقع در خیابان فوش

اداره تشریفات وزارت امور خارجه فرانسه طی یادداشت رسمی » . کند می دیپلماتیک خود از آن استفاده

بخشی ، 42کند که ساختمان واقع در خیابان فوش می ه سفارت گینه استوائی اعالمب 2011اکتبر  11مورخ 
 از دفتر نمایندگی دیپلماتیک گینه استوائی نیست بلکه جزو اموال خصوصی است و مشمول قانون عادي

را خطاب به قضات تحقیق دادگاه عالی پاریس همین نکته ، در همان تاریخاي  این اداره در نامه. شود می

ی الملل بینراي دیوان ، جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه قضیه شکایت( عالم داشتا

  ).پاراگراف بیست و هفت، 2020یازدهم دسامبر ، دادگستري

به وزارت امور خارجه فرانسه  2011سفارت گینه استوائی طی یادداشت رسمی مورخ هفدهم اکتبر 

ینده دائم گینه استوائی در سازمان یونسکو در محل نمایندگی محل اقامت رسمی نما«دهد که  می اطالع

اداره تشریفات وزارت امور خارجه فرانسه طی » . پاریس است 42دیپلماتیک واقع در خیابان فوش

کند که ساختمان واقع  می تکرار 2011یادداشت رسمی به سفارت گینه استوائی در تاریخ سی و یکم اکتبر 

 شود می عاديمشمول قانون ، از محل ماموریت دیپلماتیک نبوده و بر این اساسبخشی ، 42در خیابان فوش

یازدهم ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه قضیه شکایت(

  ).پاراگراف بیست و هشت، 2020دسامبر 

ي از ساختمان واقع در خیابان متعددهاي  بازرسی، 2012از تاریخ چهاردهم تا بیست و سوم فوریه 

هاي  دولت گینه استوائی طی یادداشت. اقالم اضافی کشف و ضبط گردید، انجام شد که طی آن 42فوش

ساختمان مذکور را به عنوان اقامتگاه رسمی نماینده دائم ، 2012رسمی مورخ چهاردهم و پانزدهم فوریه 

ناقض ، صورت گرفته توسط دولت فرانسههاي  دارد که بازرسی می نماید و اظهار می یونسکو توصیف

، جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه قضیه شکایت( استکنوانسیون روابط دیپلماتیک وین 



  405  يدادگستر یالملل بین وانید 2020 دسامبر ازدهمی يرا پرتو در دولت یالملل بین تیمسئول  

 

اداره تشریفات وزارت ). پاراگراف بیست و نه، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان 

با اشاره به تالش مستمر خود در رابطه با به رسمیت  2012امور خارجه فرانسه در بیست و هشتم مارس 

 شناختن وضعیت محل ماموریت دیپلماتیک سفارت گینه استوائی مجدداً اعالم داشت که ساختمان مذکور

جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت  قضیه شکایت( قلمداد گرددتواند بخشی از محل ماموریت  نمی

  ).پاراگراف سی، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريلالمل بینراي دیوان ، فرانسه

به صورت کامل یا بخشی ( یکی از قضات تحقیق دادگاه عالی فرانسه اعالم داشت که هزینه ساختمان

از محل عوائد جرائم ادعائی تحت تحقیق پرداخت شده است و مالک واقعی آن ساختمان نیز آقاي ) از آن

2دستور توقیف ساختمان 2012جه در نوزدهم ژوئیه در نتی، قاضی تحقیق. مانگوئه است
را صادر کرد و  

شکایت  قضیه( تائید نموداین دستور را ، 2013دادگاه استیناف پاریس نیز در تاریخ سیزدهم ژوئن 

، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه

  ).پاراگراف سی و یک

کیفرخواست ، دادستان مالی دادگاه عالی فرانسه ضمن اعالم پایان تحقیقات، 2016در بیست و سوم مه 

3نهائی
در پنجم سپتامبر . خواستار محاکمه آقاي مانگوئه به جرم پولشویی شد، خود را ارائه نمود و به ویژه 

4دادگاه اصالحی دستور احضار آقاي مانگوئه به، قضات تحقیق دادگاه عالی فرانسه، 2016
پاریس براي  

شکایت  قضیه( نمودندرا صادر  2011تا  1997هاي  محاکمه به موجب وقوع جرائمی در فرانسه بین سال

، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه

رئیس دادگاه اصالحی پاریس اذعان ، 2017نویه در جلسه استماع مورخ دوم ژا). پاراگراف سی و چهار

علیه اي  هیچ گونه اقدام مصادره، 2016ی دادگستري در هفتم دسامبر الملل بیننمود که وفق دستور دیوان 

 شکایت قضیه( پذیردقضائی نباید صورت هاي  تا خاتمه رسیدگی 42ساختمان واقع در خیابان فوش

، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، رانسهفجمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت 

صادر نمود و آقاي  2017حکم خود را در بیست و هفتم اکتبر ، دادگاه اصالحی). پاراگراف سی و پنج

مجرم قلمداد  2011تا اکتبر  1997هاي  مانگوئه را به دلیل جرائم پولشوئی ارتکاب یافته در فرانسه بین سال

که ( منقول توقیف شده در جریان تحقیقات قضائیهاي  دستور مصادره تمام دارائی، ه بر آنعالو. نمود

                                                      
2- Saisie pénale immobilière 
3- requisitioned définitif  
4- Tribunal correctionnel 
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  .نیز صادر گردید) است 42متعلق به ساختمان واقع در خیابان فوش

لیکن ، آقاي مانگوئه اعتراض خود را در دادگاه تجدیدنظر پاریس اعالم داشت، پس از صدور حکم

، فرانسهجمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت  شکایتقضیه ( نداشتهیچ اثري در محکومیت ایشان 

دادگاه تجدیدنظر راي ) پاراگراف سی و هفت، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان 

حکم مصادره اموال واقع در شهرداري ، صادر نمود و از جمله 2020نهائی خود را در تاریخ دهم فوریه 

آقاي مانگوئه درخواست تجدیدنظر دیگري علیه این . را تائید نمود 42خیابان فوش، منطقه شانزده پاریس

جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت  شکایتقضیه ( نداشتدر پی اي  حکم ارائه نمود و مجددا نتیجه

  ).پاراگراف سی و هشت، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، فرانسه

  هحقایق پروند - 2

دادخواست خود مبنی بر شکایت از دولت  2016دولت جمهوري گینه استوائی در تاریخ سیزدهم ژوئیه 

5مصونیت معاون دوم جمهوري گینه استوائی. نماید می ی دادگستري ثبتالملل بینفرانسه را در دیوان 
از  

از ، فرانسه استپیگرد قضائی و وضعیت حقوقی ساختمانی که از اموال دولت گینه استوائی در کشور 

جمهوري گینه استوائی به  شکایتقضیه ( استطرف گینه استوائی مبانی طرح دعوي قلمداد گردیده 

  ).پاراگراف یک، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، فرانسهطرفیت دولت 

توائی به دیوان تقدیم شده به نمایندگی از دولت گینه اس 6»کارملو انوونه نسا«که توسط اي  در الیحه

دادرسی کیفري علیه معاون دوم رئیس جمهور گینه استوائی نقض صریح مصونیتی تلقی شده است ، است

که از اماکن ( وضعیت حقوقی ساختمانی، همچنین. ی از آن برخوردار استالملل بینکه وي طبق قوانین 

مورد دادخواهی دولت گینه استوائی ) اشدب می ماموریت سفارت و از اموال دولت جمهوري گینه استوائی

لذا دولت فرانسه متهم به نقض کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک وین مصوب ؛ واقع شده است

) کنوانسیون پالرمو( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی، 1961
7
و قواعد عمومی  

  ).APPLICATION,2007,3( باشد می یالملل بین

                                                      
5- Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue 

6- Carmelo Nvono Nca 
7- The United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 15 
November 2000 (Palermo Convention)  
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8الزم به ذکر است که دو دولت فرانسه و گینه استوائی از اعضاء کنوانسیون روابط دیپلماتیک
 ،

9پروتکل اختیاري
10و کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی 

دولت گینه استوائی در پی جستن . باشند می 

ون سازمان ملل متحد علیه جرائم کنوانسی 35ابتدائاً به ماده ، صالحیت قانونی دیوان براي ورود به پرونده

11سازمان یافته فراملی و سپس به ماده یک پروتکل اختیاري کنوانسیون
روابط دیپلماتیک مربوط به حل و  

جمهوري گینه استوائی به طرفیت  شکایتقضیه ( نماید می استناد 1961فصل اجباري اختالفات مصوب 

  ).پاراگراف دو، 2020زدهم دسامبر یا، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، فرانسهدولت 

ایرادات مقدماتی متعددي به صالحیت دیوان و قابلیت  2017دولت فرانسه در تاریخ سی و یکم مارس 

ی بر الملل بینفقدان صالحیت دیوان . استماع دادخواست مطروحه از سوي دولت گینه استوائی مطرح نمود

بود که از سوي دولت فرانسه مطرح گردید و در راي مورخ  اولین ایرادي، کنوانسیون پالرمو 35مبناي ماده 

اما ایراد مقدماتی دوم دولت فرانسه مبنی بر عدم صالحیت . به تائید دیوان نیز رسید 2018ششم ژوئیه 

دیوان بر اساس پروتکل اختیاري مربوط به حل اجباري اختالفات و ایراد مقدماتی سوم مبنی بر عدم قابلیت 

دولت گینه استوائی به ادعاي سوءاستفاده از فرآیند طرح دعوي و سوءاستفاده از  استماع دادخواست

لذا دیوان بر مبناي پروتکل اختیاري حل اجباري اختالفات . مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت، حقوق

مربوط به کنوانسیون روابط دیپلماتیک در جهت رسیدگی به بخشی از دادخواست ثبت شده توسط دولت 
که مربوط به وضعیت حقوقی ساختمانی که به عنوان محل ماموریت واقع در خیابان ( توائیگینه اس
نماید و این بخش از دادخواست را نیز  می صالحیت خود را احراز) شود می در پاریس شناخته 42فوش

ی لمللا بینراي دیوان ، فرانسهجمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت  شکایتقضیه ( داند می قابل استماع

  ).چهارده و شانزدههاي  پاراگراف، 2020یازدهم دسامبر ، دادگستري

  

                                                      
تصویب کرده است و گینه اسـتوائی نیـز در سـی ام آگوسـت      1970فرانسه این کنوانسیون را در سی و یکم دسامبر  -8

  به این کنوانسیون پیوسته است.   1976

ویب رسانده و گینه استوائی نیـز در چهـارم نـوامبر    این پروتکل را به تص 1970فرانسه در تاریخ سی و یکم دسامبر  -9

  به این پروتکل محلق گردیده است.   2014

بـه تصـویب    2003و گینه استوائی نیز در هفتم فوریـه   2002فرانسه این کنوانسیون را در تاریخ بیست و نهم اکتبر  -10

  �زم ا�جرا گریده است.  2003پتامبر اند. �زم به ذکر است که کنوانسیون مزبور در تاریخ بیست و نهم س رسانده

11- The Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations 
concerning the Compulsory Settlement of Disputes, of 18 April 1961 
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  دادخواست دولت گینه استوائی - 1– 2

ی دادگستري درخواست صدور و الملل بیناز دیوان ، دولت گینه استوائی در دادخواست تقدیمی خود

و عدم مداخله در امور ها  دولت احترام به اصول برابري حاکمیتی«ی الملل بیناعالم راي مبنی بر نقض تعهد 

منشا اعالمی این نقض ادعائی از سوي دولت گینه . نماید می از سوي دولت فرانسه» داخلی دولتی دیگر

خود براي جریان انداختن دعواي کیفري علیه معاون دوم هاي  اجازه دادن دولت فرانسه به دادگاه، استوائی

صالحیت ، صرفاً نیزها  آن که حتی در صورت اثبات در خصوص جرائمی( رئیس جمهور گینه استوائی

الحاق ساختمانی متعلق به دولت گینه استوائی و ، و همچنین) گردد می گینه استوائی متعینهاي  دادگاه

جمهوري  شکایتقضیه ( باشد می مورد استفاده براي اهداف نمایندگی دیپلماتیک آن کشور در فرانسه

پاراگراف ، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، انسهفرگینه استوائی به طرفیت دولت 

  .))1( بیست و دو بند الف و پاراگراف بیست و سه بند الف

نقض دیگر ادعائی دولت گینه استوائی این است که دولت فرانسه با آغاز تعقیب کیفري آقاي تئودور 

تعهدات مندرج ) و مسئول دفاع و امنیت آن دولتمعاون دوم رئیس جمهور دولت گینه استوائی ( مانگوئه

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی و ، و به طور مشخص الملل بیندر حقوق 

قضیه ( عمومی را نقض نموده و به آن استدامه بخشیده است الملل بینهمچنین تعهدات مندرج در حقوق 

یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، فرانسهفیت دولت جمهوري گینه استوائی به طر شکایت

  .))1( و پاراگراف بیست و سه بند ب) 1( پاراگراف بیست و دو بند ب، 2020

خواهد که به دولت فرانسه دستور دهد که تمام  می دولت گینه استوائی از دیوان، در همین رابطه

ب کیفري در حال جریان علیه معاون دوم رئیس جمهور اقدامات الزم و ضروري براي خاتمه هر تعقی
راي ، فرانسهجمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت  شکایتقضیه ( اتخاذ نمایددولت گینه استوائی را 

و پاراگراف بیست و ) 2( پاراگراف بیست و دو بند ب، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بیندیوان 

دولت فرانسه باید تمام اقدامات الزم براي جلوگیري از نقض بیشتر مصونیت ، آنعالوه بر . ))2( سه بند ب

این هاي  معاون دوم رئیس جمهور گینه استوائی را اتخاذ نموده و به ویژه اطمینان حاصل نماید که دادگاه

 شکایتقضیه ( نخواهند نمودهیچ گونه دعواي کیفري دیگري علیه شخص مزبور را آغاز ، کشور

، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، فرانسهگینه استوائی به طرفیت دولت جمهوري 

  .))3( و پاراگراف بیست و سه بند ب) 3( پاراگراف بیست و دو بند ب
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دارد  می دولت گینه استوائی اعالم، در پاریس 42در خصوص الحاق ساختمان واقع در خیابان فوش

کنوانسیون وین در مورد روابط ، و به طور مشخص الملل بینمندرج در حقوق تعهدات ، که دولت فرانسه

دیپلماتیک و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی و همچنین تعهدات مندرج در 

جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت  شکایتقضیه ( نموده استعمومی را نقض  الملل بینحقوق 

، 23و پاراگراف ) 1( بند ج، 22پاراگراف ، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بیندیوان  راي، فرانسه

خواهد که به دولت  می ی دادگستريالملل بیندولت گینه استوائی از دیوان ، در همین رابطه. ))1( بند ج

و به عنوان محل  فرانسه دستور دهد تا وضعیت ساختمان مذکور را به عنوان دارائی دولت گینه استوائی

حفاظت از آن ، نمایندگی دیپلماتیک خود در پاریس به رسمیت شناخته و متعاقب آن و در صورت لزوم

جمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت  شکایتقضیه ( تضمین نماید) ی استالملل بینکه یک تعهد ( را

و پاراگراف ) 2( بیست و دو بند ج پاراگراف، 2020دسامبر  11، ی دادگستريالملل بینراي دیوان ، فرانسه

  .))2( بیست و سه بند ج

 دولت گینه استوائی از دیوان، ی از سوي دولت فرانسهالملل بینبا توجه به موارد متعدد نقض تعهد 

ی آن الملل بینخواهد که اعالم نماید مسئولیت دولت فرانسه به دلیل آسیبی است که نقض تعهدات  می

لذا خسارات وارده ؛ ائی وارد نموده و همچنان در حال آسیب وارد کردن استدولت به دولت گینه استو

راي دیوان ، فرانسهجمهوري گینه استوائی به طرفیت دولت  شکایتقضیه ( جبران گرددباید به طور کامل 

و پاراگراف بیست و ) 2( و) 1( پاراگراف بیست و دو بند د، 2020یازدهم دسامبر ، ی دادگستريالملل بین

  .))2( و) 1( بند د سه

  ادعاهاي دولت فرانسه - 2– 2

داند و از دیوان  نمی دولت فرانسه هیچ کدام از ادعاها و استدالالت دولت گینه استوائی را مورد قبول خود

  .کند که تمامی ادعاهاي مطرح شده توسط دولت گینه استوائی را رد نماید می ی دادگستري درخواستالملل بین

  رسد می »محل ماموریت«یک ملک بر اساس کنوانسیون وین به وضعیت شرایطی که  - 3– 2

 به بررسی موضوع پرونده، دیوان پس از استماع و دریافت استدالالت طرفین از طریق لوایح کتبی

یابد که ابتدا باید شرایطی که یک ملک بر اساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین  می لذا در. پردازد می

رسد را مورد بررسی قرار دهد تا سپس بتواند تعهدات و احیاناً اعمال  می ریتبه وضعیت محل مامو
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. شود می راي به این بحث پرداخته 75تا  39از پاراگراف . متخلفانه دو دولت را مورد کنکاش قرار دهد

کند که صالحیت رسیدگی به  می دیوان در پاسخ هائی که به ایرادات مقدماتی فرانسه داده است اعالم

من جمله ادعاهاي مرتبط با اثاثیه و سایر اموال ، تالفی که در خصوص وضعیت حقوقی ساختمان مذکوراخ

طرفین در مورد ). 138پاراگراف ، 334، دیوان 2018سال هاي  گزارش( را دارد 42موجود در خیابان فوش

اختالف ، ست یا خیراین که آیا آن ساختمان بخشی از محل مأموریت دیپلماتیک گینه استوائی در فرانسه ا

12»22«نظر دارند و در نتیجه مستحق رفتاري است که طبق ماده 
کنوانسیون وین براي چنین اماکنی ارائه  

تعهدات ، همچنین در مورد این که آیا فرانسه با اقدامات مقامات خود در رابطه با ساختمانها  . آنشود می

دیوان ابتدا باید تعیین کند که در چه . دارند اختالف نظر، کند یا خیر می نقض 22خود را طبق ماده 

13مطابق ماده یک، شرایطی یک ملک
  .شود می داراي وصف محل ماموریت، کنوانسیون وین» ط«بند  

براي این که یک ساختمان وضعیت ، باشد می از نظر دولت گینه استوائی که در این پرونده خواهان

همین که دولت ، ه توسط کنوانسیون بهره مند شودارائه شدهاي  دیپلماتیک پیدا کند و از حمایت

 ساختمان را با هدف ماموریت دیپلماتیک استفاده کند و به دولت پذیرنده اطالع دهد کفایت14فرستنده

مندرج در ماده یک در مورد نقش دولت » محل ماموریت«کند که تعریف  می همچنین بیان. کند می

15فرستنده و دولت پذیرنده
مفاد و هدف ، دیپلماتیک ساکت است اما معتقد است که متندر تعیین اماکن 

  .دهد که این نقش متعلق به دولت فرستنده است می کنوانسیون نشان

اشاره  2گوید درست است که ماده  می دارد که دولت گینه استوائی می راي دیوان بیان 44پاراگراف 

اما این به این معنا نیست که در تمام  ،پذیرد می صورت» رضایت متقابل«به برقراري روابط بر اساس 

 روابط دیپلماتیک بایستی چنین رضایتی حاصل شود و لذا محل ماموریت را از این مواردهاي  جنبه

                                                      
یس ماموریـت، حـق ورود   اماکن ماموریت مصونیت دارند و مامورین کشور پذیرنده جز با رضایت رئ -1: 22ماده  -12

کشور پذیرنده وظیفه خاص دارد کلیه تدابیر �زم را به منظـور ایـن کـه ایـن امـاکن       -2به این اماکن را نخواهند داشت. 

امـاکن ماموریـت و    -3ماموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخـاذ نمایـد.   

وجود در آن و همچنین وسائل نقلیه ماموریت، مصون از تفتیش و مصادره و توقیـف و یـا   اسباب و اثاث و اشیاء دیگر م

 اقدامات اجرائی خواهد بود. 

اماکن ماموریت یعنی ابنیه و یا قسمت هائی از ابنیه و زمین متصل به آن که مالک آن، هـر کـه باشـد، بـراي انجـام       -13

  گیرد.   یت مورد استفاده قرار میمقاصد ماموریت از جمله براي محل اقامت رئیس مامور

14- sending state 

15- receiving state 
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کشور فرستنده نباید قبل از تحصیل : گوید می کند که می نیز اشاره 12گینه استوائی به ماده . داند می

دفتر دیگري متعلق به ، ی غیر از محل استقرار ماموریتموافقت صریح و قبلی کشور پذیرنده در محل

کند که پس تعیین اماکن در محلی که ماموریت  می ماده» مفهوم مخالف«اشاره به . ماموریت برقرار نماید

کند که حتی در این  می دولت فرانسه استدالل. در آن مستقر است منوط به موافقت دولت پذیرنده نیست

 کند و بیان می فقت ضمنی دولت پذیرنده حاصل شود ولی دولت گینه ردفرض هم باید حداقل موا

داند که  نمی دهد زیرا می دولت فرستنده را در موقعیتی نامطمئن و آسیب پذیر قرار، کند چنین استداللی می

  .بهره خواهد برد» وضعیت دیپلماتیک«آیا و چه زمانی محل ماموریتش از 

عدم مخالفت صریح : باید وجود داشته باشد) مجتمعاً( رط کلیدو ش، مطابق ادعاهاي دولت فرانسه
  .استفاده از محل مذکور در راستاي اهداف دیپلماتیک. دولت پذیرنده

کند که  می دارد که دولت فرانسه حتی به رویه چندین دولت استدالل می راي بیان 56پاراگراف 

، از نظر فرانسه. اند به نوعی رضایت دانسته استقرار اماکن ماموریت دیپلماتیک در کشورهاي خود را منوط

دهد که  می گردد نشان نمی وجود دارد و مغایر با کنوانسیون وین نیز تلقیاي  این واقعیت که چنین رویه

محل ماموریت خود را هاي  هیچ گونه حقی براي دولت فرستنده قائل نیست تا ساختمان، این کنوانسیون

  .تعیین نمایند

کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک را بر اساس ، دارد که دیوان می بیان راي 61پاراگراف 

 32و  31تفسیر خواهد کرد که همان طور که بارها بیان شده است در مواد ، قواعد عرفی تفسیر معاهده

 این مطلب در پرونده آقاي جاداو. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات منعکس شده است

. مطرح شده است) مکزیک علیه آمریکا( پرونده اونا و دیگر اتباع مکزیکی)، یه پاکستانهندوستان عل(

با حسن نیت و منطبق با معناي ، مقررات کنوانسیون دیپلماتیک وینالملل،  بینوفق این قواعد عرفی حقوق 

، ودمعمولی آن که باید به اصطالحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده ش

 تواند از وسایل تکمیلی تفسیري استفاده کند در صورتی که معناي مبهم یا می همچنین. تفسیر بشود

  .مفهوم و نامعقول است بشود بی که آشکارااي  منجر به نتیجه، مفهوم القا شود یا تفسیر بی

، شان معمولی به معناي، دارد که دیوان معتقد است که مفاد کنوانسیون وین می راي بیان 62پاراگراف 

در . کند نمی، رسد می» محل مأموریت«کمک چندانی به تعیین شرایطی که در آن یک ملک به وضعیت 

دهد که  نمی اما نشان، دهد می کنوانسیون وین تعریفی از این عبارت ارائه» ط«حالی که ماده یک بند 
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را » محل ماموریت» «ط«بند  ماده یک. تواند به عنوان محل مأموریت تعیین شود می چگونه یک ساختمان

این ماده به تنهایی . کند می توصیف» شوند می براي اهداف مأموریت استفاده«که هایی  به عنوان ساختمان

همان . مفید نیست، در تعیین چگونگی استفاده از یک ساختمان براي اهداف یک مأموریت دیپلماتیک

در مورد وظایف مربوطه کشورهاي فرستنده و  ماده یک» ط«بند ، اند طور که هر دو طرف اذعان کرده

کنوانسیون وین هیچ راهنمایی بیشتري در این مورد  22ماده . پذیرنده در تعیین محل مأموریت ساکت است

بنابراین دیوان به چهارچوب این مقررات و همچنین موضوع و هدف کنوانسیون وین . کند نمی ارائه

  .خواهد پرداخت

کند که تفسیر گینه استوائی مبنی بر این موضوع که دولت  می بیان، اير 63دیوان در پاراگراف 

 2را وفق ماده ) بدون اخذ رضایت دولت پذیرنده( تواند راسا انتخاب محل ماموریت نماید می پذیرنده

  .کنوانسیون وین پذیرفت

  مقدمه کنوانسیون - 4– 2

کمک به توسعه روابط «ند که ک می دیوان در خصوص هدف کنوانسیون به مقدمه کنوانسیون اشاره

قابل هاي  از اهداف این کنوانسیون است که این امر با برخورداري از مزایا و مصونیت» دوستانه بین ملت ها

سودمندي افراد ها  شود و هدف از این مصونیت می محققها  آن توجه کشورهاي فرستنده و نمایندگان

دیپلماتیک بر هاي  لذا مزایا و مصونیت. استها  نیست بلکه تضمین اجراي کارآمد وظایف نمایندگی

  .کند می تعهدات سنگینی تحمیل، پذیرندههاي  دولت

تفسیر کرد که اي  توان به گونه نمی دیوان معتقد است که کنوانسیون وین را، با توجه به موارد فوق

نده که در آن به یک کشور فرستنده اجازه دهد به طور یکجانبه محل مأموریت خود را به کشور پذیر

برخالف ، دولت پذیرنده، در چنین حالتی. تحمیل کند، کشور دوم به این انتخاب اعتراض کرده است

کنوانسیون براي حفاظت از اماکن  22مذکور در بند دوم ماده » وظیفه ویژه«ملزم به انجام ، میل خود

به وضوح با هدف ، فرستندهتحمیل یکجانبه انتخاب مکان توسط دولت ، بنابراین. انتخابی خواهد بود

دولت پذیرنده را در برابر ، عالوه بر این. توسعه روابط دوستانه بین کشورها سازگار نخواهد بود

کنندگان  نویس پیشکه  سازد پذیر می هاي دیپلماتیک آسیب سوءاستفاده بالقوه از امتیازات و مصونیت

به نفع افراد «ها  چنین امتیازات و مصونیت هدف ازکه  کنوانسیون وین قصد داشتند با تصریح در مقدمه

  .از آن اجتناب کنند» نیست
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  راي نهائی دیوان - 3

 پردازد و بیان می ی دادگستري در نهایت مبادرت به صدور راي خود در پرونده مذکورالملل بیندیوان 

محل «در پاریس هرگز عنوان  42دیوان دریافته است که ساختمان در خیابان فوش - الف: دارد می

کنوانسیون وین در » ط«جمهوري گینه استوائی در جمهوري فرانسه به معناي ماده یک بند » ماموریت

کند که جمهوري فرانسه تعهدات خود را  می اعالم - ب. مورد روابط دیپلماتیک به دست نیاورده است

اي ارسالی دیگر کلیه موارد ادعاه - ج. طبق کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک نقض نکرده است

  .کند می جمهوري گینه استوائی را رد

  ی دولتالملل بینقواعد مسئولیت  - 4

ی یک الملل بینتخلف . کند می ی دولت را مطرحالملل بینعناصر متشکله تخلف ، طرح پیش نویس 2ماده 

قابل  الملل بینطبق حقوق  - الف: گردد که فعل یا ترك فعل تشکیل دهنده اقدام می دولت زمانی محرز

این ماده شرایط . ی آن دولت باشدالملل بینموجب نقض یک تعهد  -ب. انتساب به آن دولت باشد

آن اقدام : کند که مرکب از دو عنصر است می ی دولت را مشخصالملل بینضروري براي احراز تخلف 

نقض یک تعهد باید آن اقدام منجر به ، براي مسئول تلقی کردن دولت. باید قابل انتساب به دولت باشد

  .شده باشد، ی که در زمان ارتکاب اقدام مورد بحث نسبت به دولت متغیر بوده استالملل بینقانونی 

قابل ، در پرونده ما نحن فیه اوالً باید معلوم گردد که از لحاظ قانونی تا چه حد اعمال مورد بحث

اعمال را با تعهداتی که دولت فرانسه ذیل ثانیاً باید انطباق یا عدم انطباق آن . انتساب به دولت فرانسه است

  .کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین پذیرفته است مورد واکاوي قرار داد

 انتساب - 1– 4

ی توصیف گردد باید در درجه نخست قابل انتساب به الملل بینبراي آن که اقدام خاصی به عنوان تخلف 

دولت باید یک رابطه علی و معلولی بین عمل  براي احراز انتساب یک عمل متخلفانه به یک. دولت باشد

عمل دولت فرانسه به ، در این پرونده. آن دولت و اتفاقی که در عالم خارج وقوع پیوسته است اثبات گردد

. این قرار بوده است که محل ماموریت دیپلماتیک ادعایی دولت گینه استوائی را به رسمیت نشناخته است

یعنی یک عملی در خارج صورت گرفته است که قابل انتساب به ؛ گردد می زاین رابطه علی و معلولی احرا

  ی بوده است؟الملل بیننقض تعهد ، اما آیا این عمل. دولت فرانسه است
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  یالملل بیننقض تعهد  - 2– 4

ی الملل بینی دولت این است که اقدام منتسب به آن باید نقض یک تعهد الملل بیندومین شرط احراز تخلف 

دیوان در راي خود اعالم کرده است که جمهوري فرانسه تعهدات خود را طبق . ه باشددولت شد

شود که عملی  می لذا این گونه نتیجه گرفته. کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک نقض نکرده است

که از سوي دولت فرانسه در جهت به رسمیت نشناختن محل ماموریت دیلماتیک دولت گینه استوائی 

مطابق با تعهدات کلی دولت فرانسه بوده است لذا طبق قواعد و اصول مسئولیت ، ت گرفته استصور
توان به  نمی ی محقق نیست پس هیچ گونه مسئولیتی راالملل بینارکان تحقق مسئولیت ، ی دولتالملل بین

  .دولت فرانسه بار کرد

  نتیجه

صرفاً باشند و  می سئول اعمال متخلفانه خودی مالملل بیندر روابط خود با یکدیگر و در عرصه ها  دولت

براي مسئول قلمداد کردن دولت . خود را مبرا از مسئولیت بدانند، توانند به جهت دستیابی به منافع خود نمی

 2ماده . حاکم است 2001مصوب ها  ی دولتالملل بینمواد پیش نویس اعمال متخلفانه ، یالملل بیندر عرصه 

گردد که فعل یا  می ی یک دولت زمانی محرزالملل بیندارد که تخلف  می انپیش نویس فوق الذکر بی

قابل انتساب به آن دولت باشد و ثانیاً موجب نقض  الملل بینترك فعل تشکیل دهنده اقدام اوالً طبق حقوق 

  .ی آن دولت باشدالملل بینیک تعهد 

ت خود مبنی بر شکایت از دادخواس 2016دولت جمهوري گینه استوائی در تاریخ سیزدهم ژوئیه 

مصونیت معاون دوم جمهوري گینه استوائی . نماید می ی دادگستري ثبتالملل بیندولت فرانسه را در دیوان 

از ، از پیگرد قضائی و وضعیت حقوقی ساختمانی که از اموال دولت گینه استوائی در کشور فرانسه است

دارد که دولت  می دولت گینه استوائی اعالم. ستطرف گینه استوائی مبانی طرح دعوي قلمداد گردیده ا

گردیده است و لذا باید در قبال اعمال متخلفانه  الملل بینفرانسه مرتکب نقض تعهدات مندرج در حقوق 

ی دادگستري در وهله اول خود را واجد صالحیت به رسیدگی به الملل بیندیوان . اش مسئول قلمداد گردد

داند اما در خصوص  نمی داند و لذا پرونده را قابل استماع نمی استوائی مسئله مصونیت معاون دوم گینه

نهایتاً . کند می صالحیت خود را احراز، پاریس 42بررسی وضعیت حقوقی ساختمان واقع در خیابان فوش
محل «در پاریس هرگز به عنوان  42دارد که ساختمان واقع در خیابان فوش می در راي خود اعالم

کنوانسیون وین در » ط«ي گینه استوائی در جمهوري فرانسه به معناي ماده یک بند جمهور» ماموریت
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کند که جمهوري فرانسه تعهدات خود را  می مورد روابط دیپلماتیک شناخته نشده است و همچنین اعالم

ادعاهاي دولت گینه ، لذا بر این اساس. طبق کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک نقض نکرده است

  .رود می استوائی رد گردیده و مبناي مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه نیز از بین

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : ار پژوهشاعتب تأمین
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