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به نام خداوند جان و خرد
مقدمه

انـ ایاالت متحده ،شامل متن کامل آرای ترافعـی اسـت کـه توسـ
جلد هفتم از مجموعه آرای دیوان داوری ایر 
دیوان از ماه مه سال  3328تا ماه مه سال  3322میالدی (مطابق بـا اردیبهشـت  3180تـا اردیبهشـت  )3188در
پروندهها صادر شده است.

آرای چاپ شده در این جلد با آرای موجود در جلدهای 34ـ 33مجموعـه انگلیسـی مطابقـت داده شـده و بـه
همان ترتیب استخرا  ،طبقهبندی و تنظیم گردیده است .ایـن آرا از شـماره  000در پرونـده شـماره  23شـعبه 1
مییابد.
شروع شده ،با رأی شماره  124در پرونده شماره  024شعبه  0خاتمه 
میتوانند برای دسترسی به متن انگلیسی آرا به مجلدات انگلیسی یـا سـایت رسـمی دیـوان بـه
پژوهشگران 
نشانی www.iusct.com:مراجعه کنند.
محسن محبّی
رئیس مرکز امور حقوقیبینالمللی ریاست جمهوری
تابستان 3131

پرونده شماره  98ـ شعبه سه
حکم شماره 222ـ 98ـ3
خواهان :مککالو اند کامپنی اینکورپوریتد
خواندگان :وزارت پست و تلگراف و تلفن ،شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی
تاریخ3131/2/22 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای جرمیا دی .لمبرت ،آقای ویلیام دی .کاستون ،وکالی خواهان ،آقای ای.سی .مککـالو،

رئیس مککالو اند کامپنی اینکورپوریتد
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران ،آقای خسـرو طبسـی ،مشـاور
حقوقی نماینده راب جمهوری اسالمی ایران ،آقای مجید هریسچی ،آقای احمد انصاری ،نمایندگان وزارت پست و
تلگراف و تلفن ،آقای حسین فرهنگی ،آقای رستم مؤید بهارلو ،نمایندگان شرکت ملی نفـت ایـران ،آقـای محمـد
اختراعی صناعی ،نماینده بانک مرکزی
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
اول) مسائل مقدماتی
()1

 .3مککالو اند کامپنی اینکورپوریتد («مککالو») ،خواهان پرونده حاضر ،دادخواست خود را در تاریخ  32نوامبر
 08( 3323آبانماه  )3182تسلیم نمود .مککالو علیه سه خوانده ،وزارت پست و تلگراف و تلفن (پست و تلگراف)،
شرکت ملی نفت ایران (شرکت نفت) و بانـک مرکـزی ادعاهـایی مطـرک کـرد .ایـن دعـاوی مبتنـی بـر پـارهای
قرارداد های خدمات مشاورهای است که قرار بود مککالو در ایران انجام دهـد .پسـت و تلگـراف و شـرکت نفـت
ادعاهای متقابل معتنابهی که ناشی از فعالیتهای خواهان در ایران است ،مطرک کردهاند.
 .2در زمان ثبت دادخواست ،دعاوی مطروک علیه خوانده (پست و تلگراف) دریافت و بـا ثبـت آنهـا موافقـت
گردید .دعاوی مطروک علیه شرکت نفت و بانک مرکزی ،ابتدا به دلیل آنکه کمتر از  002.222دالر بود بـه ثبـت
نرسید؛ ولی نزد دیوان باقی ماند .در بیست و چهارمین جلسه دیوان عمومی کـه در  32دسـامبر  02(3323آذرمـاه
 ) 3182تشکیل گردید ،تصمیم گرفته شد که ثبت دعاوی ادغام شده به صورت یک دعوای واحد پذیرفته شود .بـه

 .1رجوع شود به صفحه  32قرار موقت به شماره 13ـ303ـ ،1مورخ  4ژوئـن  34( 3324خردادمـاه  )3181مربـو بـه پرونـده فـورد ارو
اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران .دیوان در این قرار موقت تصـریح کـرد کـه «تـوأم کـردن
«دعاوی» به این نکته مربو میشود که آیا صحیح است ادعاهای این پرونده به صورت توأم و نه به صورت جداگانه مطرک شود یا خیـر
نمیپردازد».
و فی نفسه به مسأله صالحیت دیوان 
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دنبال یک درخواست اصالک ،دعاوی مطروک علیه خوانده (پست و تلگـراف) بـا دعـاوی مطـروک علیـه خوانـدگان
(شرکت نفت و بانک مرکزی) در یک پرونده واحد ،یعنی پرونده حاضر ادغـام گردیـد و در نتیجـه ،کلیـه دعـاوی
تسلیمی توس مککالو برای ثبت پذیرفته شد.
 .1طرفین لوایح مفصلی در ارتبا با کلیه مسائل این پرونده تسلیم کردند و یک جلسـه اسـتماع مقـدماتی در
تاریخ  0می  30( 3324اردیبهشتماه  )3181برگزار شد.
 .4خواهان در جلسه استماع مقدماتی خاطرنشان ساخت که قصد دارد ادعای مطروک علیـه بانـک مرکـزی را
مسترد دارد .بانک مرکزی طی اظهاریه دیگری که در تاریخ  2فوریه 32( 3320بهمنماه  )3181راجـ بـه ذینفـ
بودن خود در دعوا به ثبت رساند درخواست کرد که «دیوان ضمن صدور حکمی ،دادخواست خواهان را رد کرده ...
وی را موظف به پرداخت خسارات مربو بنماید» .در جلسه استماع ،بانک مرکزی به درخواسـت اسـترداد ادعـای
خواهان علیه بانک مزبور اعتراض نکرد .با توجه به آنچه گذشت ،بدینوسیله دیوان رسیدگی به این پرونده را تـا
آنجا که به بانک مرکزی مربو میشود ،مختومه اعالم مینماید.
 .1جلسه استماعی جهت رسیدگی به کلیه موضوعات این پرونده در تـاریخ  3سـپتامبر  32(3320شـهریورماه
 )3184تشکیل گردید .طرفین در این جلسه حضور یافتند ،اما خوانده (پست و تلگـراف) درخواسـت کـرد نظـر بـه
آنکه آقای بخشی ،نماینده پست و تلگراف به علت مشکالت مربو به رزرو صندلی در هواپیمـا هنـوز نتوانسـته
است وارد الهه شود ،بنابراین ،رسیدگی ماهوی به دعاوی (و دعاوی متقابل) که علیه خوانده (پست و تلگراف) یـا
توس وی مطرک شده است ،به تعویق افتد .به علت اعتراض خواهان به تقاضای تعویق ،خوانده پیشنهاد کـرد کـه
خواهان موافقت کند رسیدگی به کلیه مسائل این پرونده به روز بعد موکول گردد .با توجه به مراتب فـوق ،دیـوان
تصمیم گرفت که رسیدگی به کلیه موضوعات این پرونده را به سـاعت  3 :12بامـداد روز  32سـپتامبر 33( 3320
شهریورماه  )3184موکول کند .جلسه استماع در روز  32سپتامبر  33( 3320شهریورماه  )3184تشـکیل گردیـد و
طرفین در این جلسه حضور یافته ،استدالالت شفاهی خود را ارائه کردند.
 .3در جلسه استماع این پرونده ،خواندگان درخواست کردند مدارک مستندی را که قـبال در دفتـر دیـوان بـه
ثبت نرسیده بود تسلیم نمایند .خواندگان مضافا تقاضا کردند که چنانچه با تسلیم این مـدارک در جلسـه اسـتماع
موافقت نشود ،به طرفین پرونده اجازه داده شود که در رابطه با مسائل مورد بحث ،یک الیحه بعد از جلسه استماع
به ثبت برسانند .خواهان به ثبت مدارک مستند مزبور با استناد به اینکه خار از موعد صورت گرفته و همچنین با
ارائه هرگونه الیحه بعد از استماع اعتراض کرد .دیوان به این نتیجه رسید که به خاطر رعایـت مـوازین برابـری و
انصاف ،قادر نیست در این مرحله از رسیدگی ،مدارک بیشتری را بپذیرد .خوانده (پست و تلگراف) در  02سپتامبر
 03(3320شهریورماه  )3184سندی تحت عنوان «الیحه بعد از جلسه اسـتماع وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن»
تسلیم کرد .دیوان پیرو تصمیم متخذه در جلسه استماع و با صدور دستور مورخ  32اکتبر  32(3320مهرماه )3184
تصمیم گرفت که الیحه غیرمجاز خوانده (پست و تلگراف) را نادیده انگارد.
 .7خواندگان (پست و تلگراف و شرکت نفت) از دیوان درخواست کردند که به منظور بررسی صورتحسابها و
تعیین صحت دعاوی متقابل (مربو به پست و تلگراف) و نیز به منظور ارزشیابی میزان خساراتی که شرکت نفت
در دعاوی متقابل خود مدعی آ ن است ،کارشناسانی را منصوب نماید .خواهان با ذکر این نکته که مسائل مطروحه
نیاز به کارشناسی ندارد ،با انتصاب کارشناس مخالفت کرد .دیوان به این نتیجه رسیده است که مسائل مورد بحث
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ایجاب نمیکند که در این پرونده ،کارشناس منصوب شود.
دوم ) صالحیت

 .8دیوان مالحظه نموده که هیچ ایرادی در مورد توجه دعوا به خواندگانی که در این پرونده از ایشان نام برده شده
به عمل نیامده است و چون تردیدی در این زمینه ابراز نگشته ،بنابراین ،دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه هـر کـدام از
خواندگان این پرونده ،مشمول تعریف «ایران» طبق بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد.
 .3دعاوی حاضر ،همگی برای پرداخت حقالزحمه خدمات انجـام شـده قبـل از تـاریخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103یا برای نقض قرارداد قبل از همان تاریخ است و در نتیجه ،کلیه دعاوی ،ناشـی از دیـن یـا قـرارداد
طبق مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد.
 .31ذیال دعاوی (و دعاوی متقابلی) که علیه هر کدام از دو خوانده باقی مانده (و توس ایشان) مطـرک شـده
بهطور جداگانه مورد رسیدگی قرار میگیرد ،زیرا دعاوی (و دعاوی متقابل مربوطه) ،سـوای ایـن واقعیـت کـه بـه
وسیله خواهان این پرونده (یا علیه وی) اقامه شدهاند هیچ رابطهای با یکدیگر ندارند .مسائل ویژه صالحیتی مربو
به هریک از دعاوی (و دعاوی متقابل) نیز بهطور جداگانه در رابطه با ماهیـت دعـاوی (و دعـاوی متقابـل) مـورد
رسیدگی قرار میگیرند.
سوم) دعاوی مطروح علیه خوانده (پست و تلگراف)
سوابق امر

 .33در سال  3383دولت ایران تصمیم گرفت یک شبکه یکپارچه مخابرات داخلی ،شامل تلفن ،تلگراف ،تلویزیون
و تلکس با استفاده از سیستمهای ارتباطی مایکروویو ،ایجاد نماید .این شبکه بـه نـام شـبکه مخـابراتی یکپارچـه
کشور معروف گردید .برای اجرای این تصمیم ،از خدمات یک کنسرسیوم بینالمللی پیمانکاران مخابرات ،متشـکل
از جنرال تلفن اند الکترونیکز اینترنشال اینکورپوریتد ،نیپون الکتریک کامپنی لیمیتد ،پیج کامیونیکیشـن انجینیـرز
اینکورپوریتد و زیمنس آ .گ«( .کنسرسیوم جی.ان.پی.اس )».استفاده شد .به علـت وسـعت ایـن پـروژه ،تصـمیم
گرفته شد که «سازمان جداگانه و نیمه مستقل مدیریت اجرای طرک «(پی.ام.او ).به منظـور نظـارت بـر فعالیـت و
عملکرد کنسرسیوم جی.ان.پی.اس .تشکیل شده و ایـن سـازمان از همکـاری یـک مؤسسـه مشـاورهای در امـور
مخابرات برخوردار گردد .مذاکراتی با مککالو بهعنوان مؤسسه مشاورهای مورد نظـر انجـام گرفـت و در تـاریخ 2
اکتبر  30(3322مهرماه  )3143پست و تلگراف و مککالو قراردادی (که منبعد «قرارداد» نامیـده مـیشـود) امضـا
کردند .به موجب قرارداد ،مککالو موافقت کرد که «برنامهریـزی ،نظـارت ،همـاهنگی و مـدیریت توسـعه شـبکه
مخابراتی یکپارچه کشور» را به عهده گیرد .قرارداد بعدا در هفت مورد مختلف اصالک و تکمیل یا تمدید شـد و در
تاریخ  4فوریه  30(3323بهمنماه  )3102طرفین صورتمجلسی را امضا کردند که طبق آن ،ضـمن سـایر مسـائل،
قرارداد به حالت تعلیق درآمد .در تاریخ  03مارس  3( 3323فروردینماه  )3102قرارداد مذکور طبق شرای منـدر
در آن ،خاتمه پذیرفت.
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صالحیت
تابعیت و استمرار مالکیت ادعا

 .32خوانده (پست و تلگراف) اظهار میدارد که خواهان تابعیت امریکایی یا استمرار مالکیت دعاوی خـود را ثابـت
نکرده است.
 .31خواهان مدارک مربو به تابعیت و استمرار مالکیت دعاوی خویش را به این شرک تسلیم کرده است:
(الف) نسخ گواهی قسمت ثبت شرکتها در ایالـت کلمبیـای امریکـا حـاکی از ایـنکـه در تـاریخ  32فوریـه
 03(3323بهمنماه  )3143شرکت خواهان به ثبت رسیده و در تاریخ  1اوت  30(3321مردادماه « )3180بـهطـور
قانونی تشکیل یافته و دایر ...و مجاز به انجام معامله بوده است»؛
(ب) شهادتنامه آقای ای.سی .مککالو ،رئیس شرکت مککالو و شهادتنامه آقای روبرت اس .کوک ،حسابرس
مککالو دایر بر اینکه مک کالو مستمرا مالک دعاوی این پرونده بوده و آقای مککالو از فوریـه  3323تـا فوریـه
 3324اصالتا و نیز بهعنوان امین خانواده خود ،مالک حداقل  02/0درصد از سهام مککالو بوده است؛ و
( ) شناسنامه آقای مککالو و اعضای خانواده وی ،مبنی بر اینکه ایشان از بدو تولد شهروند امریکا بودهاند.
 .34دیوان براساس مدارک پیشگفته به این نتیجه رسیده است که خواهـان ،تبعـه ایـاالت متحـده امریکـا و
مستمرا مالک دعاوی این پرونده بوده و در نتیجه ،واجد شرای مندر در بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد.
قید انتخاب مرجع رسیدگی

 .31خوانده (پست و تلگراف) اظهار میدارد نظر به آنکه در ماده  30قرارداد مشخصا قید شده است که حـل هـر
نوع اختالف مربو به قرارداد منحصرا در صالحیت دادگاههای صالحه ایرانی اسـت ،بنـابراین ،ادعاهـای مطـروک
علیه پست و تلگراف طبق مفاد بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی از حیطه شمول صالحیت دیـوان مسـتننا
است .خواهان با این ادعای خوانده ،مخالف است.
 .33خواهان نسخ امضا شده قرارداد را به زبانهای فارسی و انگلیسـی تسـلیم و خوانـده معتبـر بـودن آن را
تصدیق کرده و هر دو طرف موافقت دارند که هر دو متن به یک اندازه معتبر و الزامآور است .در ماده  38قـرارداد
قید شده است که:
اعتبار قرارداد :این قرارداد در پنج نسخه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه و امضا شده است و هر دو زبان دارای
اعتبار مساوی و یکسان است ...
ماده  .32طرفین تصدیق میکنند که متون فارسی و انگلیسی ماده  30قرارداد حاوی شرایطی در مورد حل و فصل
اختالف است که از نظر محتوا با یکدیگر متفاوت است .متن انگلیسی به شرک زیر است:

 .متن فارسی به این شرک است:
ماده 30ـ حل اختالفات
کلیه اختالفات ناشی از تغییر مفاد و مندرجات این قرارداد که بین طرفین بروز کند و حل آن از طریق مذاکرات ویا مکاتبات مسالمتآمیـز
میسر نگردد باید در کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و مشاور مطرک شود.
هرگاه اختالف در کمیته مزبور رف نشود ،موضوع اختالف طبق قوانین دولت ایران توس محاکم صالحیتدار ایران حل و فصل خواهد شد.
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Settlement of Disputes and Arbitration: All disputes which might possibly arise
under this contract or through different interpretation of its clauses between parties
to this contract and which cannot be settled through negotiation or correspondence
in a friendly manner will first be brought up in a committee consisting of
representatives of the Ministry of PTT, Plan Organization and the Consultant for
the settlement of disputes(.) (S)hould no agreement be reached or one of the parties
to this contract object to the decisions of the committee, the subject matter of the
dispute shall be decided and settled in accordance with the Iranian laws.

طرفین همچنین موافقت دارند که جمله اول متن فارسی از نظر محتوا با متن انگلیسی یکسان است؛ اما جمله
دوم در یک ترجمه مورد قبول طرفین ،به شرک زیر است:
Should not settlement be reached in the committee the issues of the disputes shall
be settled in accordance with the Laws of the Government of Iran and by the
competent courts of Iran.

 .38هر گاه بین دو متن از یک قرارداد که به دو زبان تهیه شده و هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند ،اختالف
آشکاری از نظر معنا وجود داشته باشد ،ابتدا باید سعی نمود که طبق اصول کلی تفسـیر قراردادهـا ،قـرارداد را بـه
نحوی تفسیر کرد که دو متن مذکور با یکدیگر مطابقت یابند .این شیوه تفسیر با اصل منـدر در بنـد  1مـاده 11
کنوانسیون وین پیرامون قانون معاهدات( )2که هم قراردادها و هم معاهدات را شامل میشود ،منطبق است .در بند
 1ماده  10کنوانسیون مزبور آمده است که« :عبارات معاهده در هریـک از متـون معتبـر ،معنـای یکسـان خواهـد
داشت».
 .33شکی نیست که استناد به ماده  30متن فارسی قرارداد ،طبق بند  3ماده دو بیانیه حـل و فصـل دعـاوی،
موجب سلب صالحیت از دیوان خواهد شد .به همان اندازه نیز روشن است که چنانچه به ماده  30متن انگلیسـی
قرارداد استناد شود ،نتیجهای عکس نتیجه حاصله از متن فارسی حاصل میگردد ،بدین معنا که خللی به صالحیت
دیوان وارد نمیآید .این نکته مطابق با مطلبی است که در قرار اعدادی صادره توسـ دیـوان عمـومی در پرونـده
تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران تحت شماره  0( ITL5-140-FTنوامبر  3320برابـر 34
آبانماه  )3183بیان شده و در صفحه  083جلد یکم  Iran-U.S.C.T.Rبه طبـ رسـیده اسـت .دیـوان نتیجـه
میگیرد که این شیوه تفسیر ،دو متنی را که اعتبار واحد دارند ،با یکدیگر جم نمیکند.
 .21دیوان در تالش جهت جم بین دو متن ،به اصل دیگری از تفسیر قراردادها نیز کـه در بنـد  4مـاده 11
کنوانسیون وین آمده ،متوسل شده است .در ماده مزبور آمده است که« :معنایی را بایست پذیرفت که با توجـه بـه
هدف و منظور معاهده ،به بهترین نحو متون را با یکدیگر جم کنـد» .هـر دو مـتن بـا هـدف و منظـور قـرارداد
سازگارند ،زیرا هر دو حاوی روشی جهت حل اختالف است .بنابراین ،با اعمـال ایـن اصـل نیـز دو مـتن کماکـان
)2. U.N. DOC. A/Conf. 39/27, 23 May 1969, entered into force 27 January 1980 .reprinted in 8 I.L.M. 679 (1969
(“Vienna Convention”).
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غیرقابل جم باقی میمانند.
 .23دیوان تحت این شرای ناگزیر است که به منظور یافتن قرائنی که بتواند به بهترین نحو ترجمـان قصـد
مشترک طرفین باشد ،اقدامات مقدماتی و سایر اوضاع و احوال پیرامون تدوین قرارداد را بررسی کند .سه وضـعیت
که طرفین بدان استناد کردهاند درخور بررسی است:
پـیشنـویس موافقتنامـه» قبلـی اسـت
 .22اولین وضعیت کـه خواهـان بـدان اسـتناد کـرده ،وجـود یـک « 
(«پیشنویس سپتامبر») که در تاریخ  3سپتامبر 32(3322شهریورماه  )3143تهیه شده است .پیشنویس سـپتامبر
حاوی قید حل اختالفی است که جمله اول آن عینا شبیه جمله اول ماده  30قرارداد میباشد ،امـا جملـه دوم ایـن
قید میگوید چنا نچه طرفین قرارداد نتوانند نسبت به موضوع اختالف توافق حاصل نماید یا یکی از طرفین تصمیم
«کمیته» را رد کند« ،موضوع اختالف طبق قوانین ایران از طریق داوری یا دیوانهای ذیصالک در صـورت لـزوم
حل و فصل خواهد شد.
آقای مککالو رئیس شرکت خواهان اظهار میدارد که این جمله که صالحیت را به دیوان تفویض میکند ،به
زبان انگلیسی و به وسیله آقای ابهری از سازمان برنامه ایران («سازمان برنامه») که یکی از کسانی بـود کـه «در
بدو امر ...بدون استفاده از ترجمه فارسی ...و تنها به زبان انگلیسی با او مذاکره نمود» ،در پیشنـویس موافقتنامـه
گنجانده شد .آقای مککالو میافزاید تا آنجا که اطالع دارد «در آن زمان متن فارسی پیشنویس همزمـان تهیـه
نشده بود تا با پیشنویس قرارداد سپتامبر تطبیق داده شود» و «این تنها متن پیشنویس قرارداد اسـت کـه وی از
آن مطل است» .شک نیست آنچه که تلویحا مورد نظر خواهان است ،آن است که متن انگلیسی ماده  30قرارداد
با قصد مشترک طرفین بیشتر تطبیق میکند .خواهان حتی در جلسه استماع اظهار داشت که پیشنویس سپتامبر
هنوز یک موافقتنامه معتبر است ،زیرا اولین موافقتنامه از هفت موافقتنامه الحاقی ،که خواهان نیز بـدانهـا اسـتناد
میورزد ،بهعنوان «یک موافقتنامه الحاقی به قراردادی که در  3سپتامبر  32(3322شهریورماه  )3143بین خواهان
و خوانده (پست و تلگراف) به امضا رسیده» توصیف گشته است .خوانده (پست و تلگراف) بهنوبـهخـود موجودیـت
پیشنویس سپتامبر را تکذیب کرده و اظهار میدارد که به هر صورت ،قرارداد جانشین آن شده اسـت .واقعیـت آن
است که به هر تقدیر ،در کلیه شش موافقتنامه الحاقی بعدی ،فق به قرارداد اشاره شده است.
 .21دیوان متذکر میشود که وجود یک پیشنویس موافقتنامه ،از طریق ارائه پیشنویس سپتامبر محرز گشته
است .با آنکه در ابتدا نسبت به رواب قراردادی طرفین تردیدهایی وجود داشت ،اما در حال حاضر هیچ ابهامی در
این زمینه وجود ندارد و طرفین متعاقبا پذیرفتهاند که قرارداد ماه اکتبر و موافقتنامههای الحاقی بعـدی ،حـاکم بـر
رواب فیمابین است .به نظر دیوان ،آنچه بیشتر جای تردید دارد اسـتنتا و اسـتنباطی اسـت کـه از قیـد حـل
اختالف مندر در پیشنویس سپتامبر که از آن نقل شده ،میتوان کرد .فقدان متن فارسـی ایـن پـیشنـویس در
همان زمان و نیز فقدان هر نوع مدرکی که دال بر تغییر قصد و نیت طرفین پس از تدوین پـیشنـویس سـپتامبر
باشد ،این اظهار خواهان را قوت میبخشد که پیشنویس سپتامبر ،ترجمان دقیق قصـد و نیـت مشـترک طـرفین
است .با این حال ،این قرارداد و نه پیشنویس سپتامبر است که آخرین قصد طرفین را منعکس میسازد .بنابراین،
دیوان نتیجه میگیرد که صرف وجود پیشنویس ماه سـپتامبر و قیـدی کـه از آن نقـل شـده اسـت ،بـه تنهـایی
نمیتواند در احراز نیت و قصد مشترک طرفین تعیینکننده باشد.
 .24خوانده (پست و تلگراف) از اوضاع و احوال دومی نام برده که آن را ذیرب و دخیل میداند؛ بدین ترتیـب
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که طبق ماده  38قرارداد ،تنها در صورت «تصویب سازمان برنامه« ،قرارداد» نافذ و قابل اجرا شده» ،نتیجتا بـرای
طرفین الزامآور می گشت .به اغلب احتمال ،تأیید و تصویب قرارداد توس سـازمان برنامـه براسـاس مـتن فارسـی
صورت گرفته است .بنابراین ،به گفته خوانده (پست و تلگراف) تنها متن فارسی قـرارداد بـه قصـد و نیـت طـرف
ای رانی جامه عمل پوشانده و خوانده (پست و تلگراف) فق مقید به این متن است .دیوان بر این عقیـده اسـت کـه
این استدالل با مفهوم صریح ماده  38قرارداد مغایر است ،زیرا طبق آن ماده ،متون فارسی و انگلیسی دارای اعتبار
مساوی بوده و در نتیجه بهطور یکسان برای طرفین الزامآورند .عالوه بر آن ،چون مـتن فارسـی قـرارداد کـه بـه
تصویب سازمان برنامه رسیده ،مطابق با متن انگلیسی نمیباشد ،بنابراین ،وظیفه طرف ایرانی مذاکرات بوده اسـت
که مراتب را به اطالع خواهان رسانده و از خواهان بخواهد که متن انگلیسی را مورد تجدیدنظر قـرار دهـد تـا دو
متن با یکدیگر تطبیق یابند .چنین اقدامی صورت نگرفته است.
 .21قصور در این زمینه ،با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سوم بیشتر حائز اهمیت میگـردد .رئـیس شـرکت
خواهان اظهار میدارد که قرارداد «به وسیله (آقای مککالو) یا نمایندگان (وی) تهیه نشده بود» ،بلکـه «ابتـدا بـه
زبان انگلیسی به وسیله (وی) و (وزیر خوانده :پست و تلگراف) امضا شد و سپس آقای ابهری (بـه وی) گفـت کـه
ترجمه فارسی ،مطابق متن انگلیسی موافقتنامه است» .چندان تردیدی نیست که آقای مککالو کـه در مـذاکرات
مربو به قرارداد شرکت مینمود ،قادر به خواندن یا فهم زبان فارسی نبود ،اما برعکس طرف ایرانی میتوانست به
زبان انگلیسی صحبت کند و در واق  ،مذاکرات به زبان انگلیسی انجام گرفته است .تحت این شرای  ،قصد و نیت
مشترک طرفین نمیتوانست به هیچ زبانی جز زبان انگلیسی احراز گردد و طرفـی کـه مـیتوانسـت هـر دو مـتن
قرارداد را بخواند ،موظف بود که با حسن نیت ،اطمینان حاصل کند که هر دو متن با یکدیگر تطبیق میکنند ،لکن
اقدامی جهت وصول چنین اطمینانی صورت نگرفته است.
 .23در نتیجه ،دیوان متقاعد شده است که اوضاع و احوال پیرامون مذاکرات قرارداد ،نمایـانگر آن اسـت کـه
قصد و نیت مشترک طرفین هرگز این نبوده که اختالفات ناشی از قـرارداد را منحصـرا تحـت صـالحیت محـاکم
ذیصالک ایران قرار دهند .نتیجتا دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه خوانده (پست و تلگراف) را که
از قرارداد ناشی شده باشد ،دارد.
ماهیت دعوا

 .27خواهان وجه صورتحسابهای مربو به خدماتی را که به موجب قرارداد انجام داده و بازپرداخت مبالغی را که
طبق قرارداد «بهعنوان ضمانت حسن انجام کار» کسر شده و نیز حقالزحمه بعضـی خـدمات را کـه در رابطـه بـا
قرارداد انجام داده و همچنین بهره متعلقه و هزینههای داوری را مطالبه میکند .بهعالوه ،خواهان تقاضـا دارد کـه
مبلغ ریالی متعلقه به دالر و به نرخ تسعیر  22/10ریال در برابر هر دالر ،که حسب ادعا ،نرخ تبدیل رایج در زمـان
تعلیق و خاتمه قرارداد می باشد ،به وی پرداخت شود .مسائل مربو به بهره ،هزینه و نوع ارز مورد پرداخـت ،بعـدا
بهطور جداگانه در این حکم مورد رسیدگی قرار میگیرند.
صورتحسابها

 .28خواهان خواستار پرداخت  14فقره صورتحسـاب جداگانـه بـه مبلـغ  10.022.024ریـال و  104.428/12دالر
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امریکا به اضافه بهره میباشد که در زمان خاتمه قرارداد تأدیه و تصفیه نشده بودند.
 .23خوانده (پست و تلگراف) به کلیه این صورتحسابها اعتراض دارد و بـهعـالوه بـه تبـدیل جـزا ریـالی
صورتحسابها به دالر و همچنین به نرخ تبدیل ،معترض است.
 .11صورتحسابها که شرک آن بالفاصله در زیر میآید به سه گروه تقسیم میشوند.
 .13گروه اول شامل سه صورتحساب( )3است کـه «نیمـی از آن» پرداخـت شـده اسـت .هـر کـدام از ایـن
صورتحسابها به دو جزا مساوی جهت پرداخت تقسیم شده است .یک جـزا دالری و یـک جـزا ریـالی ،معـادل
همان رقم دالری .جزا ریالی این صورتحسابها پرداخت شده است .آقای دان.اس .فارنز که از ماه مـی  3328تـا
ژوییه  3323در رابطه با موضوع این اختالف در استخدام خواهان بوده ،در شهادتنامهای که به دیوان تسلیم داشته
است اظهار می دارد که نمایندگان خوانده (پست و تلگراف) به وی اطالع داده بودنـد کـه ایـن سـه صورتحسـاب
«درست بوده» و «پذیرفته شدهاند» ،اما جزا دالری آنها فق به این علت که ایران با «کمبود ارز» مواجه اسـت،
پرداخت نشده باقی مانده است .مؤید این نکته ،مطلبی است که در صورتمجلس فوقالذکر قید شده ،بـدین شـرک
که خوانده (پست و تلگراف) «موقتا فاقد وجه کافی جهت تسـویه تعهـدات خـود» ،منجملـه بـدهی بـه خواهـان
میباشد .آخراالمر نمایندگان خوانده (پست و تلگراف) در جلسه استماع تصدیق کردنـد کـه ایـن صورتحسـابهـا
معتبر بوده و دیگر مورد ایراد و اعتراض نمیباشند .در نتیجه ،دیوان نیز این صورتحسابها را بهعنوان صورتحساب
معتبر و قابل پرداخت میپذیرد.
 .12گروه دوم ،صورتحسابهای «تجدیدنظر شده» است .خوانده (پست و تلگراف) نیـز بـهطـور غیرمسـتقیم
صحت تعدادی از این صورتحسابها را که عنوان «تجدیدنظر شده» دارنـد تأییـد کـرده اسـت .خوانـده (پسـت و
تلگراف) در الیحه خود به «صورتحساب شماره /221او .آرـ  »2822مورخ  2ژوییه  32( 3328تیرماه  )3100اشاره
کرده است .خوانده (پست و تلگراف) در پیوست الیحه خود ،صورتحسابی از خواهان ارائه کرده اسـت کـه حـاوی
همان شماره و تاریخ بوده و مطالب بسیاری روی آن نوشته شده و به نظر میرسد که رقم اصلی آن نزدیک به سه
میلیون ریال بوده و رقم مزبور با دست اصالک و به جای آن رقم  0.103.002ریال بهعنوان مبلغ کل نوشته شـده
است .خوانده (پست و تلگراف) در الیحه خود مینویسد که این صورتحسـاب « بررسـی شـده و بـه علـت تکـرار
اشتباهات از قبیل دوباره نویسی و اشتباهات محاسباتی ،طبق رویه معمول ،به دفتر (خواهـان) عـودت داده شـد و
(خواهان) نیز با قبول این اصالحات ،صورتحساب مذکور را با عنوان تجدیدنظر شده در تـاریخ  33مـی 03( 3322
اردیبهشتماه  )3102به وزارتخانه عودت داد» .در الیحه خوانـده (پسـت و تلگـراف) سـپس بـا پیوسـتی روبـهرو
می شویم که شامل یک صورتحساب بدون قلمخوردگی از خواهـان اسـت بـا همـان شـماره و ارقـام ،امـا عنـوان
«تجدیدنظر شده در 33می  03( »3322اردیبهشتماه  )3102را دارد و در آن  0.103.002ریـال بـهعنـوان مبلـغ
تجدیدنظر شده مطالبه شده است .این صورتحساب تجدیدنظر شـده عینـا شـبیه یکـی از  14صورتحسـاب مـورد
مطالبه خواهان بوده و حاوی همان شماره است .الجرم باید نتیجه گرفت که صورتحساب «تجدیـدنظر شـده» در
واق  ،مورد قبول خوانده (پست و تلگراف) قرار گرفته است .محتمال قصد خوانده ،پست و تلگراف تنهـا ایـن بـوده
است که به زعم خود ،نمونهای از اشتباهاتی را که در گذشته ،خواهان در تنظیم صورتحسابها مرتکـب مـیشـده
 .3صورتحسابهای شماره 224ـاس.دی.آرـ 222 ،2222ـاس.دی.آرـ  2222و 220ـاس .دی .آر .ـ.2223
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ارائه نماید؛ اما می توان چنین نتیجه گرفـت کـه خوانـده بـا ایـن کـار ،فـیالواقـ تأکیـد کـرده کـه آن دسـته از
صورتحسابهای خواهان که روی آنها عبارت «تجدیدنظر شده» قید گردیده ،احتماال مبین ارقامی هستند که در
واق  « ،مورد قبول» خوانده (پست و تلگراف) قرار گرفته است .در واق  ،نمایندگان خوانـده (پسـت و تلگـراف) در
جلسه استماع قبول کردند که رویه طرفین به همین ترتیب بوده است .از  14صورتحسابی که خواهـان بـه دیـوان
تسلیم کرده است ،ده صورتحساب به صورت «تجدیدنظر شده» میباشند (منجمله دو صورتحسـابی کـه نیمـی از
آنها پرداخت شده و در باال به آنها اشاره گردیده است) )4(.دیوان این ده صورتحساب را همانطور که ادعا شـده
است ،بهعنوان صورتحساب معتبر و قابل پرداخت میپذیرد.
 .11گروه سوم ،صورتحسابهای «قطعی» هستند .به نظر میرسد که خوانده (پست و تلگراف) پس از خاتمه
رواب قراردادی طرفین ،همچنـان بـه بررسـی مطالبـات خواهـان ادامـه داده و در تـاریخ  03آوریـل ( 3323اول
اردیبهشتماه  )3182وزیر خوانده (پست و تلگراف) کتبا از خواهان درخواست کـرد کـه «کلیـه سـوابق و مـدارک
مربوطه را  ...جهت تسهیل حسابرسی» ارسال دارد و فق  33صورتحساب از  14صورتحساب را فهرستوار ذکـر
کرده است( )5که شامل دو صورتحساب «نیم پرداخته» (و «تجدیدنظر شـده») و سـه صورتحسـاب «تجدیـدنظر
شده» دیگر که در باال به آن اشاره شده ،میباشد .با این کار عمال  2صورتحسـاب کـه قـبال «نـیم پرداختـه» یـا
«تجدیدنظر شده» نبوده است ،قطعی و مسلم گردید )6(.به عـالوه ،ایـن واقعیـت کـه پـنج صورتحسـاب از یـازده
صورتحساب مورد سؤال ،قبال «نیم پرداخته» یا «تجدیدنظر شده» بودهاند ،به احتمال قوی ،بدین معنـا اسـت کـه
شش صورتحساب بقیه مورد سؤال نیز درست میباشند .مؤید این احتمال ،این واقعیـت اسـت کـه پـس از آنکـه
رئیس شرکت خواهان کتبا درباره صورتحسابهای مورد سؤال ،توضیح داد و بعد از آنکه خوانده (پست و تلگراف)
در تاریخ  1ژوئن  30( 3323تیرماه  )3182به خواهان اطالع داد که سوابق درخواستی واصل گشته ،ولـی احتمـاال
«حسابرس و مقامات مالی را قان نخواهد کرد و اطالعات مفصلی بعدا ارسال خواهد شد» ،خواهان اطالع دیگری
دریافت نکرد.
 .14کلیه این صورتحسابها را میبایست در عین حال در ارتبا با صـورتمجلس مـورخ  4فوریـه 30( 3323
بهمنماه  )3102مورد بررسی قرار داد که در آن ،تصدیق شده است که خوانده (پست و تلگراف) «مبالغ معتنابهی»
به خواهان بدهکار است و تنها دلیل عدم پرداخت را این واقعیت ذکر میکند که خوانده (پست و تلگراف) «موقتـا
فاقد وجوه کافی جهت تسویه تعهدات خویش» است .قبل از جلسه اسـتماع ،خوانـده (پسـت و تلگـراف) تنهـا بـه
صورت کلی و غیرمشخص به صورتحسابها ایراد گرفته بود ،حال آنکه مدتها مدارک مفصلی در اختیار داشـته
است .همان طور که در باال اشاره شد ،ظاهرا تا قبل از اواس سال  ،3323کلیه «سوابق» و مدارک مؤید مورد نیـاز
 .4صورتحسابهای شماره آرــ221 ،44ـاو.آرــ242 ،2822ــاو .آرــ 222 ،2233ــاس .آر ـ224 ،2220ــاس .دی .آر ـ 222 ،2222ــ
اس.دی .آرـ 222 ،2222ـ او .آرـ 228 ،2222ـ اس .دی .آر ـ 222 ،2232ـ اس .دی .آر ـ  2233و 232ـ او .آر .ـ .2233
 .5صورتحسابهای شماره آرـ  ،44آرـ  ،28آر ـ 224 ،38ـاس .دی .آر .ـ222 ،2222ـ اس .دی .آر ـ 222 ،2222ـ او .آر ـ 221 ،2222ـ
اس .آر ـ  224 ،2223ـ او .آر ـ  232 ،2232ـ او .آر 322 ،2233ـاس .دی .آر ـ  2323و 320ـ او .آر ـ .2323
 .6صورتحسابهای شماره آرــ  ،234آر ـ 203 ،230ــ او .آر ـ 222 ،2832ــ اس .آر .ـ 220 ،2222ــ اس .آر ـ 222 ،2232ــ او .آر ـ
233 ،2233ـ اس .دی .آر ـ 231 ،2230ـ اس .دی .آر ـ 230 ،2323ـاو .آر ـ 238 ،2320ـ اس .آر ـ 232 ،2323ـ دی ،آر ـ 232 ،2323ــ
اس .آرـ 233 ،2320ـ اس .دی .آرـ323 ،2323ـ او .آرـ321 ،2323ـاس .آر ـ  324 ،2323ـ اس .آر ـ  2323و  320ـ اس .آر ـ .2323
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خوانده (پست و تلگراف) در اختیار وی گذاشته شده بـود .بحـث و اسـتدالل خوانـده (پسـت و تلگـراف) در مـورد
صورتحسابهای «تجدیدنظر شده» که شرک آن در باال آمد ،دلیل بیشتری است بر ایـنکـه خوانـده ،اطالعـات
مفصل و مشروحی در اختیار داشته است .بهعالوه ،خواهان در تاریخ  32ژوییـه  02( 3324تیرمـاه  )3181مقـادیر
معتنابهی مدارک مربو به  14صورتحساب را در اختیار دیوان و خوانده قرار داده؛ معذلک در الیحهای که خوانـده
(پست و تلگراف) در تاریخ  8دسامبر  3324به ثبت رسانده ،اعتراض و ایرادی به صورت مشخص یـا مشـروک بـه
هیچکدام از اقالم صورتحسابها به عمل نیامده است.
 .11خوانده (پست و تلگراف) برای اولین بار در جلسه استماع ،درخواست تسلیم مدارکی را کـرد کـه از سـال
 3323یا قبل از آن تاریخ ،آنها را در اختیار داشته و ظاهرا مدارک مزبور در مورد صورتحسابهای مختلف ،ایجـاد
تردید می کند .ولی دیوان از پذیرفتن این مدارک خـودداری کـرد .بـا ایـن حـال ،بـه اسـتننای یـک مـورد ،سـایر
صورتحسابهایی که خوانده (پست و تلگـراف) در جلسـه اسـتماع مشخصـا بـه آنهـا اشـاره کـرده جـزا یـازده
صورتحسابی که قبال مورد سؤال واق شدهاند ،نیست .خوانده (پست و تلگراف) دلیل موجهی راج به اینکـه چـرا
قبال به صورت مشخص راج به هریک از صورتحسابها ایراد و سؤالی مطرک نکرده ،ارائه ننموده است.
 .13تحت این شرای  ،دیوان نتیجه میگیرد که مطالبات خواهان بر مبنای  14فقـره صورتحسـاب بـه مبلـغ
 10.022.024ریال و  104.428/12دالر امریکا موجه است.
سپردههای حسن انجام کار


 .17طرفین اختالفی در این مورد ندارند که به موجب ماده «پنج» موافقتنامه الحـاقی شـماره  0قـرارداد ،خوانـده
بهعنوان ضمانت حسن انجام کار» کسر
(پست و تلگراف)  0درصد از بعضی از پرداختهای متعلقه به خواهان را « 
میکرد .در ادامه این ماده قید شده است که «بالفاصله پس از تکمیل یا خاتمه قرارداد (به هر دلیلـی بجـز قصـور
«خواهان» ،کل مبالغ مکسوره ...پرداخت خواهد شد .»...خواهان اظهار میدارد که قرارداد طبق شرای خود در 03
مارس ( 3323اول فروردینماه  )3102خاتمه پذیرفت و وی تعهدات خود را به موجب قرارداد کامال ایفا کـرد و در
نتیجه ،مبالغ کسر شده میبایست بالفاصله پس از  03مارس ( 3323اول فروردینمـاه  )3102بـه وی بازپرداخـت
میشد .بر این اساس ،خواهان مبلغ  82.142/03دالر امریکا و  18.001.223ریال مطالبه میکند .به گفته خواهان،

این دو مبلغ ،جم کل مبالغی است که خوانده (پست و تلگراف) به موجب شر قراردادی فوقالـذکر کسـر کـرده
است.
 .18خوانده انکار میکند که تعهدی نسبت به بازپرداخت مبالغ کسر شده دارد .خوانده همچنین به مبلغ مـورد
ادعای خواهان و نیز تبدیل ادعای ریالی به ادعای دالری معترض است.
 .13خوانده در مخالفت با بازپرداخت این مبلغ ،اساسا استدالل میکند که به دلیل عیوب و نقایص موجـود در
خدماتی که خواهان به موجب قرارداد انجام داده ،وجوه کسر شده «بهعنوان ضمانت حسن انجـام کـار» نبایـد بـه
خواهان پرداخت شود .خوانده اظهار میدارد که خواهان در اجرای کلیه تعهداتی که به موجـب قـرارداد بـه عهـده
داشته ،قصور ورزیده است.
 .41خوانده (پست و تلگراف) ادعای خود را به نحو مشخصتـری مطـرک کـرده ،مـیگویـد کـه کنسرسـیوم
جی.آن.پی.اس .ادعاهای معتنابهی علیه وی مطرک کرده « ،این دعاوی  ...عمدتا به خاطر خساراتی است که در اثر
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عدم اجرای صحیح و بهموق تعهدات قراردادی (توس خوانده) ،متوجه کنسرسیوم شده است و این قصور در انجام
تعهدات ،با توجه به مسئولیتهای کلی (خواهان) در برابر سازمان مدیریت اجرای طرک ،مستقیما قابل انتسـاب بـه
قصور (خواهان) است« .خوانده در اظهاریه خود در این زمینه به داوری پرونده کنسرسیوم جی.آن.پی.اس .و پسـت
و تلگراف (پرونده آی.سی.سی .به شماره اس .آ  )4023/استناد میکند کـه زیـر نظـر اتـاق بازرگـانی بـینالمللـی
(آی.سی.سی ).صورت گرفته است .خوانده اظهـار مـی دارد کـه ادعاهـا و مطـالبی کـه مـدیریت و مقامـات فنـی
کنسرسیوم جی.آن.پی.اس .ضمن اظهارات و شهادت خود در رابطه با دعوای کنسرسیوم و پست و تلگراف عنـوان
کردند ،اظهارات وی در رابطه با طرز اجرای تعهدات خواهان را کامال تأیید میکند« ...طبق اظهار خوانده در جلسه
استماع ،جریان داوری آی.سی.سی .در حوالی ماه فوریه  3320از طریق یک موافقتنامه حل و فصل میان طـرفین
خاتمه یافته است.
 .43باالخره خوانده اظهار میدارد که با نقایص موجود در کار خواهان که در باال بـه آن اشـاره شـد« ،شـر
تخلف مندر در قرارداد (ماده پنج موافقتنامه الحاقی شماره  )0بهدرستی مصداق مییابد» .با این حال ،خوانـده در
اظهاریه دیگری اظهار میدارد که (این) قرارداد ( )...در تاریخ  1فوریه  34( 3323بهمنماه  )3102به حالت تعلیـق
درآمده و در  03مارس ( 3323اول فروردینماه  )3102طبق شرای مندر در آن خاتمه پذیرفته است (.»)...
 .42دیوان به عنوان یک موضوع مقدماتی به این نتیجه رسیده است که آن طور که طرفین پرونـده را مطـرک
کردهاند ،تردیدی نیست که قرارداد در تاریخ  03مارس ( 3323اول فروردینماه  )3102طبق شرای منـدر در آن
و نه به علت هر نوع قصوری از جانب خواهان خاتمه یافته است .بهعالوه ،دیوان نتیجه میگیرد که بـا توجـه بـه
مفاد صریح و خالی از ابهام ماده پنج موافقتنامه الحاقی شماره  ،0دیوان موظف است درباره نحوه اجـرای تعهـدات
قراردادی خواهان تصمیم گیرد.
 .41آنطور که دیوان استنبا میکند ،خوانده مدعی است که پارهای معایب و نواقص ادعایی در خدماتی کـه
خواهان به موجب قرارداد انجام داده ،باعث شده است که خساراتی متوجه خوانده گردد و این خسارات ،در جریـان
داوری دعوای میان کنسرسیوم جی.آن.پی.اس .و خوانده که زیر نظر آی.سی.سـی .صـورت گرفـت محـرز گشـته
است .دیوان متذکر می شود که خوانده اظهار داشته که خساراتی در رابطه با طرک شبکه مخابراتی یکپارچه کشـور
متوجه وی گردیده و نحوه اجرای تعهدات طرفهایی که در این طرک دخالت داشـتهانـد ،موضـوع دعـوا در داوری
آی.سی.سی .بوده است .دیوان به این نتیجه رسیده است که به علت فقدان ادله مؤید ،صرف اظهار خوانده ،بـرای
اثبات رابطه علیت میان خساراتی که خوانده حسب ادعا متحمل گردیده و کاسـتیهـای ادعـایی در نحـوه ایفـای
تعهدات خواهان ،کافی نمیباشد .بهعالوه به نظر دیوان ،خوانده اثبات نکرده است که به هر دلیل دیگری میتواند
از بازپرداخت وجوه ضب شده به خواهان خودداری نماید.
 .44خوانده در تأیید اعتراض خود به مبلغ درخواستی ،به مدرکی استناد میکند که توس «ذیحسـاب و مـدیر
کل قسمت مالی» پست و تلگراف امضا شده است .در این مدرک ،مانده سپرده  42.120.311ریال ذکر شده است.
خواهان ادله و مدرکی در رد این مدرک تسلیم نکرده است .دیوان متذکر میشود کـه مـدرکی کـه خوانـده بـدان
استناد میورزد فاقد تاریخ است ،اما از متن این مدرک میتوان استنبا کرد که بالشک بعـد از تـاریخ  3سـپتامبر
 32( 3324شهریورماه  ) 3181تهیه شده است .دیوان با توجه به آنچه گذشت به این نتیجه مـیرسـد کـه طبـق
مدرک تسلیمی ،جم مبالغ سپرده (حسن انجام کار)  42.120.311ریال میباشد .این رقـم ظـاهرا شـامل مبـالغی
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است که از صورتحسابهای صادره به دالر و صورتحسابهای صادره به ریال ،کسر شده است و معـذلک از روی
مدارک تسلیمی نمیتوان به طـور دقیـق تعیـین کـرد کـه چـه مبلـغ از صورتحسـابهـای دالری و چـه مبلـغ از
صورتحسابهای ریالی کسر شده است .از دادخواست تسلیمی میتوان استنبا کرد که مبالغ الزمالتأدیه بـه دالر،
 33/0درصد کل مبلغ الزمالتأدیه را تشکیل میداده است .با توجه به اینکه مبنای دیگری جهـت تسـهیم کسـور
وجود ندارد ،دیوان نتیجه میگیرد که در پرونده حاضر  33/0درصد مبالغ مکسوره ،یعنی  4.844.032ریال بـه دالر
امریکا و بقیه ،یعنی  10.242.241ریال ،به ریال قابل پرداخت میباشند .در تبدیل مبالغ ریالی که قابل پرداخت به
دالر امریکا تشخیص داده شده ،دیوان از نرخ تبدیل  22/10ریال که بنا به اظهار خواهـان ،نـرخ رایـج در هنگـام
فسخ قرارداد پست و تلگراف بوده ،استفاده مینماید .بالنتیجه ،مبالغ الزمالتأدیه عبارتند از  88.238/30دالر امریکا
و  10.242.241ریال.
هزینههای بعد از قرارداد

 .41خواهان همچنین وجه پنج صورتحساب به تاریخ  30مارس  04( 3321اسفندماه  )3183را مطالبه میکند کـه
جم آنها به  012 ،820دالر امریکا بالغ شده و بایت هزینهها و خدماتی است کـه بعـد از خاتمـه قـرارداد انجـام
گرفته است .خواهان بهعنوان دلیل پرداخت یکی از این صورتحسابها )7(،تنهـا بـه مـاده «32الـف» موافقتنامـه
الحاقی شماره  0و در مورد چهار صورتحساب دیگر به اصل اجرتالمنل استناد میکند .بهعالوه ،خواهان در رابطه
با یکی از این صورتحسابها به صورتمجلس( )8و در مورد یکی دیگر از آنها به ماده «32الف» موافقتنامه الحاقی
()9
شماره  0استناد مینماید.
 .43دیوان متذکر میشود که خواهان این بخش از ادعای خود را برای اولین بار در تاریخ  32ژوییه 02(3324
تیرماه  )3181با تسلیم تعدادی مستند در دیوان مطرک کرد ،لکن دیوان تصور نمیکند که این اصـالحیه ادعـا بـه
موجب مفاد ماده  02قواعد دیوان « غیرمجاز » باشد ،زیرا با توجه به فقدان هرگونه ادعایی در این بـاره ،بـه نظـر
نمیرسد که اصالحیه مذکور موجب تضیی حق خوانده شده باشد.
 .47خوانده هر نوع تعهدی را در قبال پرداخت این صورتحسابها انکار کرده ،اظهار میدارد که قـرارداد پـس
از انقضا نمیتواند مستندی برای پرداخت محسوب شود .خوانده راج به اصل اجرتالمنل اظهار میدارد که نه وی
درخواست کمکی کرده و نه اینکه از خواهان کمکی دریافت کرده است و به هر تقدیر اگر هم کمکی انجام شـده
باشد ،نفعی از آن بابت ،عاید خوانده نشده است.
 .48دیوان به این نتیجه رسیده است که هزینههای مربو به صورتحساب شماره  MACـ  PTTـ  4ـ 83
براساس یک تعهد قراردادی انجام گرفته و طبق ماده « 1الف»( )0موافقتنامه الحاقی شماره  ،3این هزینـههـا بـه

 .7صورتحساب شماره MACـ  PTTـ  4ـ 83به مبلغ  42.433دالر امریکا « بابت بار و هزینه مسافرت هوایی کارمندان خارجی».
 .8صورتحساب شماره MACـ  PTTـ  1ـ 83به مبلغ  22.208دالر امریکا « بابت خدمات انجام شده توس کارکنان دفتر خواهان بعد
از ختم قرارداد ،به منظور همکاری با پست و تلگراف در دعاوی مطروک توس وی علیه کنسرسیوم».
 .9صورتحساب شماره MACـ  PTTـ  2ـ 83به مبلغ  82.002دالر امریکا « بابت بلیت دو سره هواپیما و هزینه روزانه آقـای بـروش
مک نیل برای پایان دادن به قرارداد و مذاکرات جهت پرداخت نهایی صورتحسابها».
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دالر قابل پرداخت است .در نتیجه ،دیوان این صورتحساب را به همان مبلغ  42.443دالری که مطالبه شده ،قابل
پرداخت میداند.
 .43در رابطه با چهار صورتحساب دیگر ،دیوان با خوانده موافق است که هیچ مبنای قـراردادی کـه تعهـدی
جهت پرداخت هر کدام از این صورتحسابها ایجاد کند ،وجود ندارد .بهعالوه ،در رابطه با اصل اجرتالمنل ،دیوان
بر این نظر است که با توجه به کیفیت ایرادات خوانده و فقدان ادله معارض ،اصل فوق نمـیتوانـد مبنـایی جهـت
پرداخت مبالغ این صورتحسابها به دست دهد .در نتیجه ،دیوان این قسمت از ادعا را مردود میشمارد.
خسارات تبعی

 .11خواهان در پاسخی که به الیحه دفاعیه خوانده در  8ژوییه  30( 3320تیرماه  )3183به ثبـت رسـانده ،بابـت
«زیان وارده به سالمت مالی «مککالو» ادعای خسارت کرده است .بعدا تصریح شد که خساراتی که «(مککـالو)
عمال بابت نابودی خود متحمل گردید ،بیش از یک میلیون دالر برآورد شده است» .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه
قصور خوانده در پرداخت به موق طلب خواهان باعث شد که خواهان نتواند به قدر کافی سرمایه در گردش فـراهم
کرده ،فعالیتهای حرفهای خود را بهطور سودآور دنبال نماید.
 .13خوانده اظهار میدارد نظر به آنکه ادعای خسارات تبعی بهموق تسلیم نشده است ،بنابراین ،مـیبایسـت
مردود شناخته شود .خوانده میافزاید حتی اگر دیوان ادعای مذکور را قابل طرک تشخیص دهد ،باز میبایست علت
نابودی «واقعی» خواهان را در جایی ،سوای عدم پرداخت وجوه مورد بحث جستجو کرد.
 .12با آنکه دیوان دالیل کافی جهت غیرمسموع اعالم کردن این اصالحیه ادعا نمییابد ،با این حـال ،الزم
به تذکر است که خواهان در تأیید ادعای خود راج به ایـن موضـوع مطلقـا مـدرکی ارائـه نکـرده اسـت .دیـوان
بخصوص متذکر میشود که هیچ مدرکی از نظر وجود رابطه علیت میان عدم پرداخت دین و خساراتی که حسـب
ادعا به خواهان وارد شده ،وجود ندارد .تحت این شرای  ،دیوان بر این نظر است که صـرف عـدم پرداخـت دیـون
نمیتواند موجب بروز خسارات تبعی مورد ادعا شده باشد .در نتیجه ،این ادعا رد میشود.
چهارم) ادعاهای متقابل خوانده (پست و تلگراف)

 .11خوانده (پست و تلگراف) چندین ادعای متقابل علیه خواهان مطرک کرده است.
 .14اوال خوانده مدعی است که کار انجام شده توس خواهان به موجب قرارداد ،از جهات متعدد ناقص بوده و
منجر به بروز خساراتی شده است که مبلغ آن از ده میلیون دالر کم تر نیست .خواهان همانطور کـه قـبال اشـاره
شد ،اظهار میدارد که قرارداد را کامال اجرا کرده است .نظر قبلی دیوان (رجوع شود به :بند  41فـوق) دایـر بـر رد
ادعای خوانده در مورد ناقص بودن کار انجام شده ،عینا این ادعای متقابل را نیز شامل میشود.
 .11ثانیا خوانده (پست و تلگراف) مدعی است که دو دسـتگاه اتومبیـل متعلـق بـه پسـت و تلگـراف ،یعنـی
«اتومبیل شماره  »01320و «اتومبیل شماره « ،»34423در اختیار» و «مورد اسـتفاده» کارمنـدان خواهـان بـوده
است و این دو اتومبیل به جای آنکه به خوانده (پست و تلگراف) عودت داده شوند در یکی از «خیابانهای تهران
رها» شده و در نتیجه ،خساراتی بالغ بر  202.222ریال وارد آمده است .خوانده (پست و تلگراف) به یادداشتهـای
داخلی استناد میکند که در آنها گزارش شده که یکی از اتومبیلها مفقود گردیده و اتومبیل دیگـر صـدمه دیـده
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است .خواهان اظهار میدارد که در قبال اتومبیلهای متعلق به خوانده (پست و تلگراف) هرگز مسئولیتی نداشته و
مسئولیتی نیز قبول نکرده است .دیوان با توجه به مدارک تسلیمی نتیجه میگیرد که نمیتوان خسارات ادعـایی را
با اطمینان کافی منتسب به خواهان دانست .نتیجتا دیوان این ادعای متقابل را وارد نمیداند.
 .13ثالنا خوانده (پست و تلگراف) اظهار میدارد که مبلغ  300.222دالر بابت پیشپرداخت پارهای هزینهها به
نحو مقرر به حساب بستانکار خوانده (پست و تلگراف) منظور نگشته و به وی بازپرداخت نشده است و لهذا خوانده
ادعای بازپرداخت این مبلغ را دارد .خواهان ضمن رد این ادعای متقابل اظهار میدارد که کلیه پیشپرداختها بـه
حساب بستانکار خوانده (پست و تلگراف) منظور گردیده است .دیوان به این نتیجه رسیده که از مـدارک تسـلیمی
چنین بر میآید که رویه خواهان این بوده که این گونه پیشپرداختها را بـه حسـاب بسـتانکار خوانـده (پسـت و
تلگراف) منظور نماید و با توجه به این رویه و نیز به دلیل فقد هر نوع مدرکی که نشان دهد این رویه در مورد رقم
مورد مطالبه اعمال نشده ،دیوان ادعای متقابل خوانده (پست و تلگراف) را در این زمینه رد میکند.
 .17رابعا خوانده (پست و تلگراف) در الیحه دفاعیه خود و بدون اینکه بعدا وارد این جزئیات شود ،درخواست
مینماید که «مدارک ،گزارشها ،نقشهها و طرکهای تهیه شده به وسیله» خواهـان متعلـق بـه خوانـده (پسـت و
تلگراف) است و باید به خوانده (پست و تلگراف) «عودت» داده شده یا «در اختیار» وی قرار گیرد .ظـاهرا خوانـده
(پست و تلگراف) در ارتبا با درخواست اخیر اظهار میدارد که خواهان «وظایف خود را نسبت به نگهداری دفـاتر
شرکت بهگونهای که مورد قبول مقامات مالیاتی ایران باشد » انجام نداده و این مسأله باعث شده است که خوانده
(پست و تلگراف) دچار مشکالت فراوانی با مقامات مالیاتی مربوطه گردد .خواهان این ادعاهای متقابل را نیز انکار
میکند.
 .18دیوان قبال ادعاهای مربو به عدم اجرای قرارداد توس خواهان را رد کرده است .با آنکه دیـوان مایـل
است به خواهان توصیه کند که تا آن جا که امکان دارد با خوانده (پست و تلگراف) همکاری کرده ،مدارک مربوطه
را در دسترس خوانده (پست و تلگراف) قرار دهد ،ولی دیوان با توجه به فقد هر نوع شر قراردادی در این زمینـه،
دلیلی برای موظف ساختن خواهان به انجام این کار نمیبیند.
پنجم) ادعاهای مطروح علیه خوانده (شرکت نفت)
سوابق امر

 .13در تاریخ  02اوت  8( 3322شهریورماه  ،)3108خواهان و شرکت نفت قراردادی به شماره دی .سـی 032
(«قرارداد شرکت نفت») امضا کردند که به موجب آن ،خواهان بهعنوان مشاور در «پـروژه مخـابراتی هفـت خـ
لوله» شرکت نفت مشغول به کار شد .خدمات خواهان ،به احداث جادههـایی جهـت دسترسـی بـه ایسـتگاههـای
مخابراتی مورد بحث مربو میشد .طرفین موافقت دارند که قرارداد شرکت نفت تا  33اکتبـر  02( 3323مهرمـاه
 )3102اجرا شد و در آن تاریخ خواهان طی نامهای به شرکت نفت« ،تعلیق» این قرارداد را تأیید نمود.
صالحیت

 .31خوانده (شرکت نفت) در لوایح خود ،پارهای ایرادات صالحیتی مطرک کرد ،اما در جلسه استماع اظهـار داشـت
که این ایرادات را دیگر مطرک نمیکند.
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 .33همان طور که قبال اعالم گردید ،دیوان به این نتیجه رسیده است که خواهان مدارک مربو بـه تابعیـت
امریکایی و مالکیت مستمر دعاوی را به نحو مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی ارائه داشته و سایر شـرای بیانیـه
حل و فصل دعاوی را در مورد صالحیت احراز کرده است.
ماهیت ادعا

 .32خواهان تقاضا دارد که صورتحسابهای مربو به خدمات انجام شده و مبالغ مکسوره ،بهعالوه بهره و هزینه
داوری به وی پرداخت گردد .مسائل مربو به بهره ،هزینه و ارز قابل پرداخت متعاقبا در این حکم مورد رسـیدگی
قرار میگیرند.
صورتحسابها
()10

 .31خواهان اظهار میدارد که شش صورتحساب پرداخت نشده باقی مانـده اسـت .کـل مبلـغ مـورد مطالبـه
براساس این صورتحسابها ،به  3.010.003ریال (پس از کسر سپرده قراردادی و مالیات متعلقه) بـالغ مـیگـردد.
بهعالوه ،خواهان خواستار پرداخت مبلغ ریالی به دالر به نرخ تبدیل  22/10ریال به ازای هـر دالر مـیباشـد کـه
حسب ادعا ،نرخ تبدیل رایج در زمان تعلیق و خاتمه قرارداد بوده است.
 .34خوانده این ادعا را کال انکار مینماید .خوانده مشخصا اظهار میدارد که صورتحساب شماره  48پرداخـت
شده ،صورتحسابهای شماره  34و  30هرگز دریافت نشدهاند و با اینکه صورتحسابهـای شـماره  42 ،42و 43
کال یا جزئا تأیید شدهاند ،ولی به علت تخلف جدی خواهان در اجرای قرارداد شرکت نفت ،از پرداخت آنها بحـق
خودداری شده است .شرکت نفت همچنین مدعی است که خواهان «مفاصاحساب» پرداخت حق بیمه به سـازمان
تأمین اجتماعی را ارائه نکرده است.
 .31در رابطه با صورتحساب شماره  ،48دیوان مالحظه مینماید که خوانده مدارکی تسلیم نموده کـه ظـاهرا
میتواند مدرک پرداخت محسوب شود و خواهان در رد این ادعا صرفا تکرار کرده است که سابقه ایـن پرداخـت را
در اختیار ندارد ،چون بیشتر مدارک و سوابق در تهران باقی مانده است .دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه بـه اغلـب
احتمال ،این صورتحساب در واق به خواهان پرداخت شده است.
 .33در مورد صورتحسابهای شماره  34و  ،30خوانده اظهار میدارد که این صورتحسابها را هرگز دریافـت
نکرده و خواهان هنوز نسخ صورتحسابهای مورد بحث را تسلیم نکرده است .در نتیجه ،دیوان ادعای مربـو بـه
این صورتحسابها را رد میکند.
 .37دیوان متذکر میشود که خوانده اظهار داشته که صورتحسابهای شماره  43 ،42 ،42مـورد تأییـد قـرار
گرفتهاند (صورتحساب شماره  42مبلغ  082.222ریال است و به مبلغ  101.422ریالی که ادعا شده) .دیوان نتیجه
میگیرد که ادعای مربو به ناقص بودن کاری که خواهان بـه موجـب قـرارداد انجـام داده ،نمـیتوانـد بـهطـور
 .10صورتحسابهـای شـمارهDC ،DC 210/47/R/02/58 ،DC 210/46/S/02/58 ،DC 210/15/0/04/78 ،DC210/14/0/04/78

 210/48/S/04/58و ( DC 210/49/S/05/58برای سهولت این صورتحسابها در اینجا تحـت شـماره هـای 34 ،30 ،48 ،42 ،42 ،43
ذکر میگردند).
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موفقیتآمیزی بهعنوان دلیل عدم پرداخت این صورتحسابها مورد استناد قرارگیرد .نتیجتا دیوان صورتحسابهای
شماره  42و  43جمعا به  882.322ریال را به همان مبلغ مطالبـه شـده و نیـز صورتحسـاب شـماره  42بـه مبلـغ
 082.222ریال را قبول میکند .در نتیجه ،پس از وض کسورات مقرر به موجب قرارداد ،جمعا مبلغ  233.020ریال
به خواهان تعلق میگیرد.
سپردههای حسن انجام کار

 .38خواهان اظهار میدارد که خوانده طبق قـرارداد شـرکت نفـت (مـاده 0ــ 33شـرای عمـومی قـرارداد) مبلـغ
 2.232.432ریال بابت سپرده کسر کرده است (این مبلغ شامل سپردههای فرضی بابت صورتحسابهای پرداخـت
نشده مورد مطالبهای که هم اکنون بحث شد نیز میباشد) .نیمی از مبلغ سپردهها در زمان «تحویـل کـار» و نـیم
دیگر در تاریخی که به احتمال زیاد دوازده ماه پس از تکمیل کار است به خواهان قابل پرداخت بوده است .نظر به
آنکه خوانده (شرکت نفت) دستور داد که کار از تاریخ  03می  13( 3323اردیبهشت  ،)3102یعنی قبـل از آنکـه
بتوان کار را رسما «تحویل» داد ،متوقف شـود ،موعـد بازپرداخـت نیمـه اول الزامـا در تـاریخ  03مـی 13( 3123
اردیبهشتماه  )3102فرا میرسید و نتیجتا نیمه دیگر در  03می  13( 3322اردیبهشتمـاه  )3103قابـل پرداخـت
میگردید.
 .33خوانده (شرکت نفت) اظهار میدارد که طبق شرای قرارداد شرکت نفت ،سپردهها میبایسـت بـهعنـوان
وثیقه حسن انجام کار خواهان کسر میشد .شرکت نفت استدالل میکند که چون خواهان بخصوص در ارتبا بـا
امر نظارت بر احداث جاده دسترسی به یک «ایستگاه تکرار کننده» طبق تعهدات قراردادی خود عمل نکرده است،
این سپردهها قابل بازیرداخت نیستند.
 .71با توجه به ارتبا این قیمت از ادعا با ادعای متقابل شرکت نفت ،این موضـوع ذیـال مـورد بحـث واقـ
خواهد شد.
ششم) ادعاهای متقابل خوانده (شرکت نفت)

 .73خوانده (شرکت نفت) ادعاهای متقابلی علیه خواهان مطرک کرده ،میگوید که خواهان با عدم اجرای تعهـدات
خود به نحو کافی ،فیالواق قرارداد شرکت نفت را نقض کرده است .شرکت نفت اظهار میدارد که نتیجتا محق به
عدم پرداخت بعضی از صورتحسابها بوده و حق دارد که همچنان سپردههای قراردادی را ضـب کنـد و بـاالخره
میافزاید که خواهان مکلف است کال مبلغ  00.282.083ریـال بابـت خسـارات وارده بـه شـرکت نفـت بپـردازد.
بهعالوه ،شرکت نفت ادعاهای متقابلی به مبلغ  32.838.034ریال بابت حق بیمه اجتماعی و  322.320.212ریال
بابت مالیات معوقه ادعایی مطرک میکند.
 .72خواهان کلیه ادعاهای متقابل مطروحه را انکار میکند .در رابطه با ادعای نقض قرارداد ،خواهـان اظهـار
میدارد که کلیه تعهدات خود را طبق قرارداد با شرکت نفت انجام داده است و در رابطه با ادعاهای متقابل مربو
به حق بیمه اجتماعی و مالیات ،خواهان ضمن طرک پارهای ایرادات صالحیتی ،هر نوع بدهی معوقه را از این بابت
انکار میکند.
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نقض قرارداد

 .71طرفین بهطور کلی در مورد پیشینه دعوا با یکدیگر توافق دارند .خواهان قرار بود که بهعنوان مشـاور شـرکت
نفت ،در رابطه با کارهایی از جمله احداث جادهای در کنار کوهی که عموما بهعنوان «کوه گلی» بدان اشاره شده و
به سوی یک ایستگاه تکرار کننده مخابراتی ،یعنی ایستگاه شماره  0منتهی میشود («جاده») ،خدماتی را عهدهدار
گردد .احداث این جاده در تاریخ  33اکتبر  02( 3323مهرماه  )3102که رواب قراردادی طرفین خاتمه یافـت ،بـه
پایان نرسیده بود و بخشی از این جاده ،مدتی بعد از خاتمه قرارداد خراب شد و شرکت نفت به منظـور اسـتفاده از
جاده ،احداث مجدد و ترمیم آن را با هزینه خود عهدهدار شد (این هزینهها ادعای خسارت شرکت نفت را تشـکیل
میدهد) .طبق ماده 2ـ3ـ 8از بخش دوم قرارداد شرکت نفت ،خواهان موافقت کرد که خدمات زیر را انجام دهـد:
مسئول بررسی و اظهارنظر (به جای کلمه «تأیید») در مـورد کلیـه نقشـههـا ،مشخصـات و طـرکهـای تسـلیمی
پیمانکار .مواردی که مشخصا و البته نه منحصرا باید مورد بررسی و تأیید قرار گیرند ،عبارتند از:
الف) نقشهها و طرک فونداسیون بر پاسیو ) )passiveشامل بررسی و تأییـد اطالعـات مربـو بـه بررسـی
خاک.
ب) نیازهای پیمانکار از جهت برق ،فضا و غیره در تأسیسات موجود.
) طرک و نقشه جاده (جهت دسترسی به مرکز تکرارکننده).
د) شرای تهیه محل کارگاه و تحصیل حق عبور جهت کشیدن جاده.
هـ) طرکهای فرکانس (پس از هماهنگی با وزارت پست و تلگراف و تلفن).
ز) برنامه آزمایش کارخانه و محوطه.
و) کلیه نقشهها منجمله نقشههای اجرایی.
ک) محاسبات مربو به .path performance
) طراحی کلیه سیستمهای فرعی پروژه.
ی) نقشهها و طرکهای پیمانکار جهت ترمیم و نوسازی بر ها و فونداسیونهای موجود.
ک) روشها ،طرکها و نقشههای نصب.
ل) سایر اطالعات و نقشههای مورد لزوم.
 .74اختالف طرفین بر سر این است که کدام طرف مسئول خسـارات وارده مـیباشـد .شـرکت نفـت اظهـار
میدارد که چون خواهان در انجام وظایف خود بهعنوان مشاور مسامحه کرده و آن وظـایف را بـه صـورت نـاقص
انجام داده ،بنابراین ،خواهان مسئول میباشد .شرکت نفت با تسلیم مدارک مفصل در تأییـد نظـر خـود ،مشخصـا
اظهار میدارد که محل انتخاب شده برای احداث جاده ،نامناسب بوده و طرک فنی ،بخصوص در رابطه بـا سیسـتم
آبروها و شرای نگهداری جادهای که در چنین محلی احداث میشد ،ناقص بوده است.
 .71خواهان مدعی است که مسئول خساراتی که شرکت نفت مطالبه میکند نمیباشد ،زیرا طبق قرارداد ،وی
بهعنوان مشاور ،وظیفه محدودی برای «بررسی و اظهارنظر درباره» مشخصات و طرکهای تسلیمی مربو به این
جاده داشته است .بهعالوه ،چون کلمه «تأیید» از متن قرارداد شرکت نفت ،حذف و به جای آن کلمه «اظهارنظر»
نوشته شده است ،بنابراین ،شرکت نفت اختیار نهایی برای تأیید نقشهها ،مشخصات و طرکهای تسلیمی پیمانکـار
را برای خود حفظ نمود .خواهان اظهار میدارد نظر به آنکه محل جاده ،قبل از اجرای قـرارداد شـرکت نفـت بـه
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وسیله خود شرکت نفت انتخاب شده بود ،بنابراین ،خواهان در واق  ،از محل جاده بازرسی به عمل نیاورد و باالخره
اینکه خواهان اظهار میدارد که طرک فنی برای احداث و نگهداری جاده ،مناسـب بـوده و خسـارات وارده معلـول
عدم مراقبت کافی در نگهداری جاده بوده است.
 .73دیوان با بررسی مدارک تسلیمی به این نتیجه رسیده است که یا در انتخاب محل جـاده یـا در رابطـه بـا
طرک فنی ساختمان و طرک نگاهداری جاده یا در رابطه با نگاهداری جاده ،اشتباهاتی رخ داده است.
 .77در مورد انتخاب محل جاده ،دیوان با تفسیر مضیقی که خواهان از قرارداد شرکت نفـت ارائـه مـیدهـد،
موافق نیست .به نظر دیوان ،شر «بررسی و اظهارنظر» مندر در قرارداد نمیتواند آنچنان بـه صـورت محـدود
تفسیر گردد که خواهان را از تعهدات حرفهای خویش که بهعنوان مشاور ،به موجب قرارداد شرکت نفت به عهـده
گرفته بود مبرا سازد .خواهان بهعنوان مشاور دارای تعهداتی بود و این تعهـدات حـداقل شـامل ایـن وظیفـه نیـز
میگردید که شرکت نفت را در مورد مناسب بودن محل انتخابی جهت احداث جاده ،راهنمایی نماید.
 .78دیوان بر این نظر است که مشاور مختار است نحوه اجرای وظایف مشـاورتی خـود ،از قبیـل «بررسـی و
اظهارنظر درباره» انتخاب محل را رأسا تعیین نماید .اما خواهان نمیتواند هنگامی که متهم به مسامحه در اجـرای
وظایف خود میگردد ،در مقام دفاع ،به قصور خویش در بازرسی محل یا بـه ایـن واقعیـت کـه محـل را خواهـان
انتخاب نکرده است ،استناد نماید .رویهای که خواهان برای انجام وظایف خود اتخاذ کرده ،از میزان مسـئولیت وی
نمیکاهد.
 .73بهعالوه ،به نظر دیوان این واقعیت که کلمه « تأیید» از متن قرارداد شرکت نفت حذف شده ،خواهـان را
از مسئولیتهای خود مبرا نمیسازد .حذف کلمه « تأیید» صرفا مبین آن است که اگر شرکت نفت برخالف توصیه
و نظرات خواهان عمل کرده بود ،خواهان از مسئولیت خویش مبرا میگردید .در ایـن مـورد ،دیـوان ایـن نکتـه را
تعیینکننده میداند که خواهان در هیچ مرحلهای ،حتی ادعا نکرده که کوچکترین تردیدی در مورد انتخاب محل
جاده مورد بحث به شرکت نفت ابراز کرده باشد.
 .81در مورد طرک فنی و بخصوص در رابطه با سیستم آبروها و شرای نگهداری جاده ،دیـوان بـر ایـن نظـر
است که تردیدی نیست که شرای خاک در محلی که برای احداث جاده انتخاب شده بود ،بـه گونـهای بـوده کـه
اتخاذ پارهای تدابیر ویژه احتیاطی را ایجاب میکرده است .در این رابطه ،دیوان این نکته را بخصوص واجد اهمیت
می داند که خواهان ادعا نکرده و مدارک تسلیمی نیز مبین آن نیست که در طرک فنـی جـاده چنـین تـدابیر ویـژه
احتیاطی رعایت گشته یا حتی خواهان چنین تدابیری را پیشنهاد کرده باشد.
 .83دیوان براساس آنچه گذشت به این نتیجه میرسد که خواهان وظایف خود را بهعنوان مشاور ،آنطور که
در قرارداد شرکت نفت مقرر شده ،بهطور کافی انجام نداده است.
 .82دیوان سپس می بایست این مطلب را بررسی کند که آیـا خسـارات وارده معلـول عیـب و نقـص در کـار
خواهان بوده است یا خیر .دیوان در این رابطه متذکر میشود که به علت اینکه قرارداد در تاریخ  33اکتبـر 3323
( 02مهرماه  ،)3102یعنی زودتر از موعد ،خاتمه یافت ،خواهان در موقعیتی نبوده که بتواند وظایف خود را به انجام
رساند و در آن زمان ،کار احداث جاده به پایان نرسیده بوده است .بهعالوه ،دیوان براساس مدارک تسلیمی به ایـن
نتیجه میرسد که نمیتوان سایر عوامل ،مانند امکان عدم مراقبت کافی از سیستم آبروهای موجود را که خود بـه
تخریب جاده کمک کرده باشد ،نادیده گرفت .در نتیجه ،دیوان نمیتواند با ضریب اطمینان معقولی مشخص سازد
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که آیا عیب و نقص در کار خواهان تنها علت تعیینکننده در مورد خسارات وارده بر جاده بوده یا تا چه حدی ایـن
عیب و نقص به بروز این خسارات کمک کرده است .نتیجتا دیوان خساراتی را که شرکت نفت بابت احداث مجدد
جاده و ترمیم آن مطالبه کرده و خواهان را از آن بابت مسئول قرار داده ،رد میکند.
 .81با این حال ،دیوان بر این نظر است که نمیتوان خواهان را از مسئولیت کاری که بـهطـور کـافی انجـام
نداده ،مبرا کرد .در برآورد خسارات الزمالتأدیه به شرکت نفت در این زمینه ،دیوان متذکر میشود که شرکت نفـت
طبق ماده 0ـ 33قرارداد شرکت نفت ،بخشی از وجه صورتحسابهای پرداختی به خواهان را ضب کرده است .بـا
آن که این قید مندر در قرارداد شرکت نفت ،به موجب شرای خود به شـرکت نفـت حـق نمـیدهـد کـه چنـین
سپردههایی را در صورت کافی نبودن کار انجام شده ،نگه دارد ،با این حال ،دیوان معتقد است که در این پرونـده،
خسارات وارده به شرکت نفت با ادامه حفظ مبالغ مکسوره قابل جبران است.
 .84و باالخره اینکه خوانده بهعنوان مبنای دیگری جهت عدم پرداخت صورتحسابهایی که دیوان آنهـا را
تأدیه نشده و قابل پرداخت تشخیص داده (رجوع شود به :بندهای  81تا  )82به ناقص بودن کار انجام شده توس
خواهان استناد کرده است .دیوان متذکر میشود که ناقص بودن کار خواهان که وی بابت آن مسئول واقـ شـده،
مشخصا به خدمات مربو به تعیین محل و طراحی فنی جاده ارتبا پیدا میکند .هیچکدام از طرفین ادعا نکرده و
مدارک تسلیمی نیز حاوی مطلبی نیست که دیوان را متقاعد سازد که صورتحسابهای مـورد بحـث بابـت چنـین
خدماتی بوده است .در نتیجه ،دیوان نیز استناد به چنین دلیلی را بابت عدم پرداخت صورتحسابها مردود شـناخته
و تأیید میکند که صورتحسابهای مورد بحث قابل پرداخت هستند.
مالیات و حق بیمه اجتماعی

 .81خوانده (شرکت نفت) دعاوی متقابلی بابت «دیون مالیاتی» و «بدهی به سـازمان تـأمین اجتمـاعی» مطـرک
کرده است .شرکت نفت بابت مالیاتها مبلغ  381.222.240ریال مطالبـه کـرده و ادعـایی نیـز جهـت «خسـارات
مربو به عدم پرداخت» که مبلغ آن را مشخص نکرده ،به آن اضافه میکند .شـرکت نفـت در مـورد حـق بیمـه
ادعایی متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی خواستار مبلغ  32.838.034ریال اسـت و مبلـغ  4.302ریـال نیـز بابـت
خسارت «تأخیر تأدیه» برای هریک روز از تاریخ  03مارس ( 3320اول فروردینماه  )3183اضافه مینماید.
 .83خواهان این دعاوی متقابل را کال انکار مینماید .خواهان عـالوه بـر ایـرادات صـالحیتی در مـورد ایـن
دعاوی متقابل ،اظهار میدارد که کلیه مالیاتها و حق بیمه اجتماعی را که خواهان متعهد به پرداخت آن بـوده ،در
واق  ،پرداخت کرده است.
 .87دیوان متذکر می شود که دعاوی متقابل خوانده متکی به هیچ نوع مدرکی نبوده ،حتی مشخصات مربـو
به مبنای محاسبه مبالغ مورد بحث ارائه نشده است .در نتیجه ،دعاوی متقابل مطروک صرفا متکـی بـه اظهـاراتی
است که خوانده به نحوی بسیار موجز و مختصر ،مطرک نموده است .بر این اساس ،دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه
خوانده نتوانسته است دعاوی متقابل مربو به مالیات و حق بیمههای اجتماعی را به اثبات برساند و نتیجتا دیـوان
نیز اجباری ندارد که مسائل صالحیتی را مورد بررسی قرار دهد.
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هفتم) بهره

 .88خواهان بابت ادعاهای مطروک علیه خوانده (پست و تلگراف) راج به صورتحسابها ،بهره ساده بـه نـرخ 30
درصد در سال تا فوریه  3323و از آن به بعد ،بهره مرکب به نرخ  30درصد در سال نسبت به مبلغ بـدهی و بابـت
ادعاهای مطروک علیه شرکت نفت ،بهره ساده به نرخ  32درصد در سال مطالبه میکند.
 .83خوانده اصوال به پرداخت هرگونه بهرهای اعتراض داشته ،استدالل میکند که طبق شرای انتخاب قانون
مندر در قراردادها ،قانون ایران بر قرارداد حاکم است و طبق قانون ایران ،نسبت به بدهی مورد اخـتالف در ایـن
دعوا ،بهره قابل پرداخت نیست.
 .31صدور حکم پرداخت بهره  ،نظیر سایر احکام صادره توس دیوان باید بر مبنای احترام بـه قـانون صـورت
گیرد و در این مورد نیز منل هر مورد دیگر ،قانون حاکم باید توس دیوان طبق موازین مندر در ماده پـنج بیانیـه
حل و فصل دعاوی تعیین شود.
 .33در تعیین قانون حاکم در این زمینه ،دیوان باید به رویهای استناد کند که نهادهای قضـایی ذیـرب از آن
متابعت میکنند؛ لکن تعیین قانون حاکم ،به دلیل ابهامات و تناقضاتی که چه در نظامهای حقوقی مختلف داخلـی
و چه در حقوق بینالملل و نیز در عرف تجاری میتوان مشاهده کرد ،کار دشواری است.
 .32در اکنر نظامهای حقوقی ،اگر نه در کلیه آنها ،هنگامی که بهعنوان جزئی از غرامت زیان متحمله ناشی
از نقض قرارداد ،حکم به پرداخت بهره داده میشود ،نرخهای بهره مربـو  ،بـر مبنـای نـرخهـای قـانونی تعیـین
میگردد ،مگر آنکه اوضاع و احوال ویژهای وجود داشته باشد .لکن نرخهایی که بدین ترتیب تعیین مـیشـود ،در
نظام های حقوقی مختلف بسیار با یکدیگر متفاوت است .همین تفاوت در تعیین تاریخ محاسبه بهـره اعطـایی نیـز
مشاهده میگردد .تاریخ مزبور ،بسته به نظام حقوقی مورد بحث و اوضاع و احوال ،میتواند یا تاریخ وقوع خسـارت
یا تاریخ اخطاریه رسمی پرداخت یا تاریخ حکم دادگاه ویا حتی تاریخ دیگری باشد .این تفاوت و تنوع ،بـهویـژه بـا
این واقعیت بهخوبی روشن میشود که از زمان انقالب اسالمی ،قانون ایران نظیر قانون سایر کشورهایی که اصول
اسالمی را رعایت میکنند ،پرداخت هرگونه بهرهای را من کرده؛ در حالی که در نظام حقوقی امریکا ،معموال حکم
به پرداخت بهره داده میشود و اگرچه نرخها بسته به قانون حاکم تفاوت قابل مالحظهای دارند ،با ایـن حـال بـه
نظر میرسد که روند موجود در جهت اعمال نرخهایی مشابه نرخهای بهره تجارتی است.
 .31تفاوت و تنوع رویه معمول در دیوانهای بینالمللی در این زمینه احتماال به مراتب بیشتر اسـت .احکـام
(داوری) بینالمللی که در آنها بهره منظور نشده ویا نرخهای بسیار نازلی در آن تعیین شـده تـا حـدودی قـدیمی
بوده ویا مربو به اختالفات غیرتجاری فیمابین دولتها است .به همین دالیـل ،ارزش اسـتنادی آنهـا محـدود
است .به هر صورت ،شایان توجه است که هیچ قاعده کلی نمیتوان از آنها اسـتخرا کـرد .رأی صـادره توسـ
دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در پرونده ویمبلدون ( )11()Wimbledon Caseکه غالبا بدان استناد میشود
و ضمن آن ،با توجه به شرای موجود در آن وقت در مورد وامهای دولتی ،فق از تاریخ حکم ،به نرخ «عادالنـه»،
 8درصد حکم به پرداخت بهره داده شده ،مدعی وض چنین قاعده کلی نیست.
 .34راج به رویه معمول در سالهای اخیر ،در دعاوی بین دولتها (یا سازمانها و مؤسسات دولتی مربوطـه)
)11. P. C. I. J. , Ser. A, No. 1 , at 32 (1923
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) مسـتقیما دعـوی را بـهtransnational arbitration( و شرکتهای خارجی که طـرفین داوری فراکشـوری
بهـرههـای
 نـرخ ، یا دعوا از طریق حمایت دیپلماتیک به داوری ارجـاع شـده،دیوانهای بینالمللی ارجاع کردهاند
، چند نمونه از مشهورترین احکام نشان میدهـد کـه بهـرههـای اعطـایی.اعطایی بسیار متفاوت متنوع بوده است
32 )16(، درصـد3 )15(، درصـد2 )14(، درصـد2/0 ) یـا13( درصـد34/0 ) تـا12( درصـد8  یـا0 نـرخهـایی بـین
.) داشتهاند18( درصد30 ) تا17(درصد
 تاریخ شروع بهـره از، در برخی دعاوی. در رابطه با تاریخ محاسبه بهره نیز به چشم میخورد، همین تنوع.31
تاریخی تعیین شده که محکومبه الزمالتأدیه بوده ویا حداقل اینکه رابطه مستقیمی با تاریخ ورود خسـارت داشـته
) بهعنوان21(،) ویا تاریخ معینی بعد از صدور حکم20( تاریخ حکم یا تاریخ ابالغ آن،) در پروندههای دیگر19(.است
تاریخ شروع بهره تعیین گردیده و در معدودی احکام به قانونی استناد گردیده که قانون حاکم بر قـرارداد موضـوع
 به نظام حقوقی خاصی اسـتناد نشـده و (تعیـین تـاریخ محاسـبه،) در پروندههای دیگر22(.دعوا شناخته شده است
)23(
.بهره) صراحتا به صالحدید داور واگذار شده است
)24(
 لکن گهگاه حکم به پرداخت بهره مرکـب نیـز داده شـده و، بهره ساده محاسبه شده، در اکنر احکام.33

12. Libyan American Oil Co. (LIAMCO) v. The Government of the Libyan Arab Republic , 20 Int, l Legal Mat’ls
82ـ83 (1981): Amco Asia Corp. v. Indonesia , 24 Int, l Legal Mat’ls 1038 (1985): Revere COPPer and Brass , Inc.
v.Overseas Private Investment Company , 17 Int, l Legal Mat’ls 1367 (1978): S. P.P. and others v. A. R. E. and
Egyptian General Company for Tourism and Hotels, 22 Int’l Legal Mat’ls 783 (1983)

13. Stellar chartering & Brokerage , Inc. Time  ــchartered owners of the M/V Continental Trader (USA) v. Rijn ,
Maas en Zee Scheepvaartkantoor , chartereres (Netherlands) , VII Y. B. Commercial Arbitration 147(1982).

14. American Independent Oil Co. (Aminoil) v. Kuwait, 21 Int , 21 Int’l Legal Mat’ls 1042(1982)
15. Mechema Ltd. (England) v. S. A. Mines, Minerais et Metaux (Belgium) VII Y. B.Commercial Arbitration 80
(1982): Societe GTM v. East Pakistan Industrial Development Corporation , V Y. B. Commercial Arbitration 179
(1980).

16. Norwegian Agent v. Belgian Shipower , VIII Y.B. Commercial Arbitration 94 (1983).
17. Ltd. Benvenuti et Bonfant slr v. The Government of the people s Republic of the Congo , 21 Int’l Legal Mat,
ls 762 (1982): Saudi Arabian Hotel Company v. Insurance Company of a European Country , X Y. B. Commercial
Arbitration 41 (1985): A. B Gotaverken v. General Maritime Transport Company (GMTC) , as Legal successor of
Libyan General Maritime Transport Organization (GMTO) (Libyan), VI Y. B.Commercial Arbitration 139(1981).

18. Stellar Chartering & Brokerage.
19. Agip Co. v. The Government of the Peoples Republic of the Congo, 21 Int’l Legal Mat’ls 738ــ739 (1982);
Benvenuti et Bonfant; Stellar Charterering and Brokerage.

20. LIMACO; A. B. Gotaverken.
21. Revere Copper and Brass; Mechema.
22. Amco Asia Corp. S.P.P. and Others; LIAMCO; Saudi Arabian Hotel.
23. LIAMCO; Revere Copper and Brass.
24. Aminoil.
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بعضی اوقات با توجه به نرخ تورم ،درصدی هم به نرخ بهره اضافه شده است.
 .37از رویههایی اینچنین متنوع ،مشکل بتوان به نتایجی مشخص دست یافـت .معـذلک دیـوان مـیتوانـد
نتیجه بگیرد که برخالف قواعد کامال تکامل یافتة مربو به تعیین ضابطه غرامت بابت خسـارات ناشـی از نقـض
قرارداد که معموال قاعده پرداخت غرامت کامل اعمال میشـود ،از رویـه معمـول در داوری «فراکشـوری» ،هـیچ
مقررات متحدالشکلی در مورد بهره پدیدار نشده و هیچ قاعده مشابهی راج به نرخ بهره یا تـاریخ محاسـبه بهـره
ایجاد نگردیده است .استفاده مکرر از واژه «عادالنه» برای تعیین میزان نرخ مورد انتخاب یا اشارات مکرری که به
همان اندازه ،به عبارت «صالحدید داور» شده ،مبین این مطلب است .معهذا نبود یک قاعده یکنواخت ،به این معنا
نیست که اصول کلی وجود ندارد .بالعکس میتوان از رویه معمول در داوری بینالمللی که مختصرا در بـاال شـرک
داده شد ،دو اصل یا رهنمود استنبا کرد که از نظر مفهوم کلی بوده ،ولی اعمال آن مستلزم دقت و ظرافت است.
 .38اولین اصل این است که در اوضاع واحوال عادی و بهویـژه در دعـاوی تجـاری ،بـرای جبـران خسـارت
محکومٌله بابت تأخیر تأدیه ،نسبت به مبلغ محکومٌبه بهره تعلق میگیرد ،لکن این تـأخیر بسـته بـه تـاریخی کـه
بهعنوان تاریخ ایجاد تعهد پرداخت تعیین میشود ،تفاوت میکند .تاریخ ایجاد تعهد میتوانـد تـاریخ ورود خسـارت
اصلی یا تصفیه دین یا تاریخ اخطاریه رسمی پرداخت یا تاریخ شروع داوری یا دادرسی ،تاریخ رأی داوری یا حکـم
قضایی مربو به تعیین مبلغ بدهی و باالخره تاریخی باشد که تصمیم قضایی یا داوری منطقـا مـیبایسـتی اجـرا
شده باشد.
 .33دومین اصل این است که نرخ بهره باید با در نظر گرفتن کلی اوضاع و احـوال مربـو  ،معقـول باشـد و
دیوان نیز حق دارد به موجب اختیاری که در این زمینه به وی تفویض گردیده ،چنین اوضاع و احوالی را مـد نظـر
قرار دهد.
 .311اوضاع و احوالی که در تعیین نرخ «معقول» یا «عادالنه» باید در نظر گرفته شود تا در عـین حـال کـه
غرامت مناسبی به محکومٌله پرداخت میگردد ،محکومٌعلیه نیز مورد تحمیل واق نشود ،متعدد و در واق  ،بـرون از
شمار است .با توجه به تعدد و پیچیدگی این اوضاع واحوال و لزوم قائل شدن وزن و اعتبار نسـبی الزم بـرای هـر
یک ،دیوانهای بینالمللی یا فراکشوری معموال از نام بردن آنها در هر مورد خودداری میورزند و دلیل ایـن امـر
هم احتماال اجتناب از توضیحات عریض و طویل است .با این حال ،بر مبنـای رهنمـودهـای معـدودی کـه رویـه
معمول (در این دیوانهای داوری) به دست میدهد ،میتوان اوضاع و احوال زیر را برشمرد :یـک) هرگونـه شـر
ذیرب قراردادی (که در صورت وجود ،معموال در تعیین نرخ بهره اعمال میشـود) ،دو) مقـررات و اصـول قـانونی
حاکم بر قرارداد ،سه) ماهیت واقعیات موجد خسارت ،چهار) ماهیت یا میزان غرامت مورد حکم ،بهویژه اگر شـامل
عدمالنف یا سود هزینههای قابل استرداد نیز باشد ،پنج) علم و اطالعی که طرف متخلف مـیتوانسـته از عواقـب
مالی تخلف خود برای طرف دیگر داشته باشد ،شش) نرخهای رایج در بازارهای مربو  ،و هفت) نرخهای تـورم و
غیره.
 .313این دو اصل که از رویه (معمول در داوری) بینالمللی استخرا شده ،جزا اصول حقوق تجاری و حقوق
بینالملل ،در مفهوم ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی به شـمار مـی رونـد .اصـول مزبـور بـا توجـه بـه ماهیـت
25. Aminoil.
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دیوانهای بینالمللی که آنها را اعمال میکنند و دعاوی مطروحه ،نوعی عرف عمومی تجاری محسـوب شـده و
بهویژه در رابطه با این دیوان ،اهمیت و مناسبت مییابند.
 .312معهذا دیوان باید در اعمال این اصول ،ویژگیهای خود را مد نظر قرار دهد .بدون شک ،مهمترین ایـن
ویژگیها این واقعیت است که این دیوان داوری ،برخالف دیوانهای داوری فراکشوری که به موجب یـک شـر
قراردادی جهت حل و فصل اختالفات تجاری تشکیل میشود ،به واسطه یک معاهده بینالمللی تأسـیس یافتـه و
صالحیت خود را که در واق  ،تعداد کنیری پرونده را شـامل مـیشـود ،از آن معاهـده کسـب مـیکنـد .بالنتیجـه،
همان طور که در باال مالحظه شد ،قانون مورد عمل باید توس دیوان طبق شرای ماده پنج بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی تعیین شود و بهعالوه ،با توجه به سازمان فعلی دیوان ،فاصله زمانی بین اولین دادخواسـت و ابـالغ حکـم
نهایی ممکن است طوالنی و در بسیاری موارد ،از تأخیرهای معمول در داوریهای بـینالمللـی یـا دادرسـیهـای
داخلی بیشتر باشد .بالعکس اجرای احکام صادره به نف اتباع ایاالت متحده که از ضمانت اجرای کامـل ناشـی از
حساب تضمینی مفتوک طبق بند  2بیانیه عمومی برخوردارند ،نیاز به هیچگونه انتظار یا تشریفاتی ندارد.
 .311اصول مشروحه فوق فیالواق تا به حال توس دیوان اعمال شده و دیوان معموال نرخ معتدلی را تحـت
عنوان نرخ «عادالنه» یا «معقول» تعیین نموده و در بعضـی پرونـدههـا در تأییـد آن نـرخ ،صـراحتا بـه اختیـار و
صالحدید داور استناد کرده است )26(.در اعمال این اختیار که مورد شناسایی حقوق بینالملل است ،همانطور کـه

 .26مقایسه شود با :شرینگ کورپوریشن و ایران ،حکم شماره 1ـ12ـ ،300صفحه  30انگلیسـی 38 ،آوریـل  02 / 3324فـروردینمـاه
،3181
 U.S. C. T. R. 361,367:ـ reprinted in 5 Iran
تی سی اس بی اینک و ایران ،حکم شماره 0ـ342ـ ،334ص  38انگلیسی 38 ،مارس 08/3324اسفندماه ،3180
 U.S. C. T. R. 160,169:ـ reprinted in 5 Iran
امریکن اینترنشال گروپ اینک و ایران ،حکم شماره 1ـ0ـ ،31ص  00انگلیسی 33 ،دسامبر  02/3321آذرماه ،3180
; U.S. C. T. R. 96 , 110ـ reprinted in 4 Iran
وود وارد کالید کانسالتنتس و ایران ،حکم شماره 1ـ82ـ ،21ص  33انگلیسی 0 ،سپتامبر  33/3321شهریورماه ،3180
; U.S. C. T. R. 239; 251ـ reprinted in 3 Iran

جان کارل وارنکه اند اسوشیتس و بانک ملت ،حکم شماره 20ـ304ـ ،1ص  00انگلیسی 0 ،سپتامبر  33/3321شهریورماه ،3180
; U.S. C. T. R. 256, 267ـ reprinted in 3 Iran

چاست ی .مین اینترنشنال اینک و مهندسین مشاور مهاب ،حکم شماره 22ـ320ـ ،1ص  32انگلیسـی 0 ،سـپتامبر 33/3321شـهریورماه
،3180
; U.S. C. T. R. 270, 275ـ reprinted in 3 Iran
اینترند اینترنشنال اینک و نیروی هوایی شاهنشاهی ایران ،حکم شماره 03ــ002ــ ،0ص  31انگلیسـی 02 ،ژوییـه  0 /3321مـردادمـاه
،3180
; U.S. C. T. R. 110, 117ـ reprinted in 3 Iran
پامروری کورپوریشن و ایران ،حکم شماره 03ـ43ـ ،1ص  32انگلیسی 2 ،ژوئن  32 /3321خردادماه ،3180
; U.S. C. T. R. 372, 385ـ reprinted in 3 Iran
کیمبرلی کالرک کامپنی و ایران ،حکم شماره 48ـ02ـ ،0ص  38انگلیسی 00 ،مه  4/3321خردادماه ،3180
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در حکم صادره در پرونده سیلوانیا مالحظه شد ،شعب این دیوان همواره به نتایج یکسانی نرسیدهاند )27(.تـا آنجـا
که تنوع و تفاوت نرخهای مورد عمل توس شعب ،قابل انتساب به اوضاع و احوال متفاوت هر پرونده نباشد ،قطعا
شایسته است که در این زمینه ،یکنواختی و ثبات رویه بیشتری ایجاد شود .از سوی دیگـر ،تنـوع دعـاوی ارجـاع
شده به دیوان ،اعمال یک نرخ بهره ثابت و الیتغیر در کلیه پروندهها را دشوار میسازد .به همین دلیل ،بهتر اسـت
تاریخ شروع محاسبه بهره ،مورد به مورد و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ذیرب تعیین گردد.
 .314در مورد نرخ بهرهای که باید در پرونده حاضر تعیین شود ،دیوان بدوا خاطرنشان میسازد کـه خواهـان
هیچ دلیل مشخصی برای نرخ بهره باالتری که از خوانده (پست و تلگراف) مطالبه میکند ،ارائه نداده است .دیوان
مضافا این مطلب را مد نظر قرار داده که موضوع مورد اختالف در پرونده حاضـر ،قراردادهـایی اسـت کـه ماهیتـا
تجاری بوده و قانون ایران حاکم بر آنها است و فاقد هرگونه شرطی راج به نرخهای بهره قابل اعمال در مـوارد
تأخیر تأدیه است و نقض قرارداد های مورد بحث عمدتا در رابطه با عدم پرداخت صورتحسابها میباشـد .بنـا بـه
مراتب پیشگفته ،دیوان داوری نرخ بهره عادالنه مورد حکم در مورد کلیه مبالغ متعلقه و قابل پرداخت به خواهـان
را ده درصد در سال تعیین میکند .در مورد قرارداد فیمابین پست و تلگـراف و خواهـان ،بهـره از تـاریخ انقضـای
قرارداد ،یعنی از  03مارس ( 3323اول فروردینماه  )3102نسبت به کلیه مبالغ متعلقه محاسبه خواهد شد ،غیـر از
مبلغ  42.433دالری که به موجب صورتحساب شماره 21ـ 4پی تـی تـی ام آ سـی ،الزمالتأدیـه اسـت .بهـره
صورتحساب اخیرالذکر از تاریخ تسلیم آن ،یعنی از  32ژوییه  02( 3324تیرماه  )3181محاسبه میشود .در رابطـه
با قرارداد شرکت نفت ،بهره از تاریخ تعلیق قـرارداد شـرکت نفـت ،یعنـی از  33اکتبـر  02( 3323مهرمـاه )3102
محاسبه خواهد شد.
هشتم) ارز مورد پرداخت

 .311در پرونده حاضر ،کلیه مبالغ مورد ادعا ،به دالر امریکا ذکر شدهاند .در مواردی که در قراردادها قید شده کـه
پرداخت باید به ریال ایران صورت گیرد ،خواهان تقاضا کرده است که این قبیل مبالغ به نرخ  22/10ریال به ازای
هر دالر به دالر امریکا تبدیل گردند .بنا به اظهار خواهان ،نرخ تبدیل مذکور نرخ مناسبی است ،زیرا که نرخ رایـج
در هنگام تعلیق قرارداد شرکت نفت و ختم قرارداد پست و تلگراف بوده است.
 .313خواندگان ،هم به ادعای تسعیر مبالغی که طبق قرارداد به ریال قابل پرداخت بوده ،به دالر امریکا و هم
به نرخ تسعیر مورد عمل ،اعتراض داشته ،استدالل میکنند که شرای مربو به نوع ارز قابل پرداخت ،یک تعهـد
قراردادی محسوب میگردد که باید بدان عمل شود.
 .317دیوان داوری بدوا خاطرنشان میسازد که رویه دیوان های داوری بینالمللی در اوضاع و احـوال مشـابه
این است که در احکام صادره معموال پیشبینی میشود که محکومٌبه ،به ارز قابل تسعیر ،پرداخت شـود .در مـورد

 U.S. C. T. R 334, 342.ـ reprinted in 3 Iran

گرانایت استیت ماشین کامپنی و ایران ،حکم شماره 32ـ12ـ ،1ص  3انگلیسی 30 ،دسامبر  04 /3320آذرماه ،3183
 U.S. C. T. R. 442, 447.ـ reprinted in 3 Iran

 .27سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک و ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ ،3ص  1انگلیسی 02 ،ژوئن  8/3320تیرماه .)3184
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این دیوان داوری ،اینکه پرداخت نهایتا به چه ارزی باید صورت گیرد در اختیار دیـوان نیسـت .طبـق بیانیـههـای
الجزایر ،شرای افتتاک حساب تضمینی که وجوه آن فق به دالر امریکا است ،این اثـر را دارد کـه احکـام صـادره
دیوان که باید از محل حساب یاد شده پرداخت شود فق به دالر امریکا قابل تأدیه هستند.
 .318با این حال ،دیوان معتقد است آنچه بیشتر محل تردید است این نتیجهگیری است که تعهـدات احـراز
شده در احکام صادره که با پرداخت از محل حساب تضمینی باید ایفا شوند ،لزومـا بایسـتی بـه دالر امریکـا ذکـر
گردند .در موافقتنامههای الجزایر هیچگونه شرطی که مؤید چنین نتیجهگیری باشد ،وجود ندارد .در پرونده حاضـر،
قرارداد های معتبر و نافذی موضوع اختالفند .هر دو قرارداد حاوی شرای صریحی هستند ،مبنی بر اینکه بخشـی
از مبالغ متعلقه به خواهان ،به دالر امریکا و بخشی دیگر به ریال ایران قابل پرداخت اسـت .نظـر بـه احـراز ایـن
مطلب که با استناد به قراردادهای معتبر و نافذ ،خواهان محق به دریافت پارهای مبالغ است ،دیوان نیز چارهای جز
این ندارد که با صدور حکم پرداخت این مبالغ به ارز مقرر در همان قرارداد ،شرایطی را که به همان میزان ،نافذ و
معتبر میباشند ،به مورد اجرا گذارد.
 .313در صورتی که حکمی صادر و قید شود که تعهدی به ریال ایران پرداخت گردد و چنانچه شرطی وجود
نداشته باشد که خالف آن را مقرر دارد ،وجوه ریالی باید در تاریخی که کـارگزار امـانی دسـتور پرداخـت از محـل
حساب تضمینی را به بانک امین میدهد ،به نرخ تبدیل رایج در آن وقت به دالر امریکا تبدیل گردد .م الوصف از
تاریخ نقض قرارداد در این پرونده ،نرخ برابری ریال به دالر بیش از آنچه که منطقا قابل پیشبینی میبود ،نوسان
داشته است .دیوان داوری معتقد است که طبق اصول کلی حقوق ،ملزم است اثرات ارزش نسبی ریـال بـه دالر را
بر مبلغ حکم صادره به نف خواهان ،مد نظر قرار دهد و با توجه به اینکه دیوان طبق ماده پنج بیانیه حل و فصـل
دعاوی ملزم است تغییرات اوضاع و احوال را در نظر گیرد ،این امر بیشتر ضرورت مییابد.
 .331دیوان داوری م الحظه نموده کـه متوسـ نـرخ تبـدیل ریـال ایـران بـه دالر امریکـا طـی سـالهـای
3323ـ ،3322یعنی در سالهایی که قریب  32درصد تعهدات ایجاد شد ،حدود  22/00ریال ایـران در برابـر یـک
دالر امریکا بود ،در حالی که نرخ تبدیل کنونی طبق آخرین نرخ منتشره( )28موجود قبـل از صـدور حکـم حاضـر،
 22/22ریال ایران به ازای یک دالر امریکا میباشد .به نظر دیوان داوری منصفانه نیست خواهان اکنون ملزم شود
که بار چنین تنزل ارزشی را کامال متقبل گردد در حالی که تأخیر در پرداخت مبالغی که وی مـیبایسـتی دریافـت
میکرد .ناشی از نقض قرارداد توس خواندگان بوده است.

 .333با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که در پرونده حاضر منطق حکم میکند که با افزودن
رقمی معادل  30/0درصد وجوه ریالی متعلقه به خواهان ،مبلغ محکومٌبه تعدیل گردد .دیوان مضافا نتیجه میگیـرد
که تعدیل مزبور ،به دلیل طبیعت و ماهیت خویش نمیتواند عطف به ماسبق شود .بالنتیجه ،در مورد قرارداد پست
و تلگراف ،مبلغ  2.043.322ریال عالوه بر کل اصل مبلغ ریالی مورد حکم و بهره مربو و در رابطـه بـا قـرارداد
شرکت نفت ،مبلغ  323.412ریال عالوه بر اصل مبلغ ریالی محکومٌبه و بهره مربو بابت تعدیل ،به نف خواهـان
حکم داده میشود.
 .28طبق روزنامه تایمز مالی لندن ،مورخ  32آوریل  03( 3328فروردینماه  )3180نرخ برابری دالر نسبت به ریال در تاریخ  38آوریـل
 02( 3328فروردینماه  22/22 )3180ریال بوده است.
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 .332به عالوه ،دیوان بر این نظر است که کلیه مبالغ مورد حکم به ریال باید به نرخ تبدیل رایج ،طبق آخرین
نرخ منتشره قبل از صدور حکم حاضر (رجوع شود به :پاراگراف  332باال) ،یعنی  22/22ریال ایـران بـه ازای یـک
دالر امریکا ،به دالر تبدیل شوند.
نهم) هزینهها

 .331با توجه به اوضاع و احوال پرونده حاضر ،دیـوان داوری مقتضـی مـیدانـد کـه خوانـده (پسـت و تلگـراف)
مبلغ 02.222دالر امریکا بابت هزینههای داوری خواهان به نامبرده بپردازد.
دهم) حکم

 .334به دالیل مذکور در فوق ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) وزارت پست و تلگراف و تلفن ملزم است مبالغ زیر را به مککالو اند کامپنی اینک بپردازد:
یک) مبلغ ( 82.103.432شصت و هشت میلیون و سیصد و بیست و نه هزار و چهارصد و هفده) ریال ایـران،
به اضافه بهره سـاده بـه نـرخ ده درصـد ( )%32در سـال (بـر مبنـای  180روز) ،از تـاریخ  03مـارس ( 3323اول
فروردینماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حسـاب تضـمینی را بـه بانـک امـین
بدهد.
دو) مبلغ ( 2.043.322هشت میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و یکصد و هفتاد و هفت) ریال ایـران بابـت
تعدیل.
سه) مبلغ  42.333دالر امریکا (چهل هزار و چهارصد و نود و نه دالر امریکا) ،به اضافه بهره ساده به نـرخ ده
درصد ( )%32در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  32ژوییه  02(3324تیرماه  )3181لغایت تاریخی کـه کـارگزار
امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را به بانک امین بدهد.
چهار) مبلغ  402.431/03دالر امریکا (چهارصد و بیست هزار و چهارصد و نود و سه دالر و بیست و نه سنت)
به اضافه بهـره سـاده بـه نـرخ ده درصـد ( )%32در سـال (بـر مبنـای 180روز) از تـاریخ  03مـارس ( 3323اول
فروردینماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حسـاب تضـمینی را بـه بانـک امـین
بدهد .و
پنج) مبلغ  02.222دالر امریکا (بیست هزار دالر امریکا) بابت هزینههای داوری.
ب) شرکت ملی نفت ایران ملزم است مبالغ زیر را به مککالو اند کامپنی اینک بپردازد:
یک) مبلغ ( 233.020هشتصد و یازده هزار و پانصد و پنج) ریال ایران به اضافه بهره ساده به نـرخ ده درصـد
( )%32در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  33اکتبر  02( 3323مهرماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امـانی
دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را به بانک امین بدهد.
دو) مبلغ ( 323.412یکصد و یکهزار و چهارصد و سی و هشت) ریال ایران بابت تعدیل.
) کلیه تعهدات باال با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بند  2بیانیه مورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهند شد .در رابطه با کلیه محکومٌبه به ریال ایران (از
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جمله مبالغ بهره) ،بدینوسیله به کارگزار امانی دستور داده مبالغ میشود که اینگونه مبالغ را پس از تبدیل به دالر
امریکا به نرخ  22/22ریال ایران در برابر یک دالر امریکا ،پرداخت نماید.
د) ادعاهای متقابل شرکت ملی نفت ایران در حدودی پذیرفته میشود که شرکت نفت حق داشـته باشـد بـه
موجب ماده 0ـ 33شرای عمومی قرارداد شماره دی سی ـ  032که در تاریخ  02اوت  8( 3322شهریورماه )3108
امضا شده ،کلیه وجوه متعلق به مک کالو اند کامپنی اینک را که تاکنون ضب کرده و مسترد نداشـته اسـت ،نگـه
دارد.
هـ) ادعاهای متقابل وزارت پست و تلگراف و تلفن مردود شناخته میشوند.
و) بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  22آوریل  3383برابر با دوم اردیبهشتماه 3131
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
چارلز ان .براوئر
نظر موافق و مخالف

پرویز انصاری معین
نظر موافق و مخالف

پرونده شماره  794ـ شعبه سه
حکم شماره 229ـ794ـ3
خواهان :لوگوس دولوپمنت کورپوریشن
خواندگان :اینفرمیشن سیستمز جمهوری اسالمی ایران (ایز ایران)
وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/1/27 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای فیلیپ آر .مک نایت

وکیل خواهان ،آقای برنارد ای .اسکات ،آقای آرنولد ای .مند
نمایندگان لوگوس دولوپمنت کورپوریشن
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
آقای نعمت اهلل خوشینی ،آقای بزرگمهر ستوده ،آقای محمد آقا دایی ،نمایندگان ایز ایران
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده راب ایاالت متحده امریکا
خانم لوسی اف .رید ،دستیار نماینده راب ایاالت متحده امریکا
اول) موضوعات مقدماتی

 .3خواهان پرونده حاضر ،لوگوس دولوپمنت کورپوریشن («لوگـوس») ،دادخواسـت خـود را در تـاریخ  32ژانویـه
 02(3320دیماه  )3183تسلیم کرد .لوگوس براساس موافقتنامه خود با ایز ایران راج به «پروژه نمونه» ،ترجمـه
کامپیوتری علیه سه خوانده ،اینفرمیشن سیستمز جمهوری اسالمی ایران («ایـز ایـران») ،وزارت دفـاع جمهـوری
اسالمی ایران («وزارت دفاع») و جمهوری اسالمی ایران («ایران») طرک دعوا نمود .خوانـده (ایـز ایـران) پـارهای
ادعاهای متقابل طرک کرده است.
 .2طرفین راج به کلیه موضوعات ،لوایحی ثبت کردهانـد .در تـاریخ  33نـوامبر  02( 3320آبـانمـاه )3184
جلسه استماعی برگزار شد که طرفین در آن حضور یافته و شفاها استدالالتی ارائه نمودند.
 .1چهــار روز قبــل از تشــکیل جلســه اســتماع ،یعنــی روز  30نــوامبر  04( 3320آبــانمــاه  )3184خواهــان
سوگندنامهای به امضای برنارد ای .اسکات تسلیم کرد .خواندگان به ثبت این سند اعتراض کردنـد .طـی اسـتماع

پرونده ،دیوان تصمیم گرفت که سند مزبور را بپذیرد؛ چه سـند منحصـرا شـامل شـرک نهـایی اقـالم ادعـا بابـت
هزینههای متحمله و همچنین محاسبه بهره مورد ادعا بود .در جلسه استماع ،خواهان بر آن شد که ادله و مـدارک
جدیدی ارائه نماید .خواندگان به این امر اعتراض کردند .در رابطه با این مدارک ،دیوان با توجه بـه لـزوم رعایـت
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برابری بین طرفین و انصاف نسبت به آنان ،مدارک مزبور را در این مرحله از رسیدگی نپذیرفت.
دوم) صالحیت

 .4خواهان در تأیید ادعای خود ،مبنی بر دارا بودن تابعیت ایاالت متحده به مفهوم مفاد بیانیه حل و فصل دعاوی،
مستندات و شهادتنامههایی تسلیم کرده است .مـدارک یادشـده ثابـت مـیکنـد کـه خواهـان در تـاریخ  1فوریـه
 34(3383بهمنماه  )3142تحت نام «ماونت هوپ البراتوری اینکورپوریتد» در ایالت نیویورک تأسیس یافتـه و از
آن زمان ،تحت نامهای مختلف به موجودیت خود ادامه داده تا اینکه در تاریخ  4مـی  34( 3321اردیبهشـتمـاه
 )3180با لوگوس کورپوریشن ،شرکتی که تحت قوانین ایالت دلهور تأسیس یافته ،ادغام گردیده و اکنـون نیـز بـه
همان شکل دایر است.
 .1همین مدارک حاکی است که هم در تاریخ اول ژانویه  33(3322دیماه  )3102و هم اول ژانویه 33(3324
دیماه  ،)3180بیش از  02درصد سهام در دست مبادله خواهان ،در اختیار اشخاص حقیقی تبعه ایاالت متحده یـا
اشخاص حقوقی صاحب نشانی در ایاالت متحده بوده است.
 .3با توجه به ادله و مدارک تسلیمی و با در دست نبودن هیچگونه دلیل و مدرک معارض ،دیوان متقاعد شده
است که خواهان ،تبعه ایاالت متحده بوده و ادعا را به مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی بهطـور مسـتمر در اختیـار
داشته است.
 .7دیوان داوری خاطرنشان میسازد که به استننای ایز ایران ،هیچگونه ایـراد صـالحیتی از طـرف خوانـدگان
موسوم در این پرونده طرک نشده است .خوانده (ایز ایران) استدالل میکند که دیوان نسبت بـه ادعاهـای مطـروک
علیه نامبرده صالحیت ندارد ،چه ایز ایران ،مؤسسه یا سازمان تابعه دولت جمهوری اسالمی ایران به مفهوم بیانیـه
حل و فصل دعاوی نیست .دیوان طبق نتیجهگیری( )1قبلی خود با خوانده (ایز ایران) موافق نیست و بر ایـن نظـر
است که ایز ایران به مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی ،خوانده واقعی پرونده به شمار میرود.
 .8در رابطه با صالحیت (دیوان) نسبت به موضوع ،روشن است که ادعای مطروک در این پرونده به مفهوم بند
 3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ناشی از دین یا قرارداد میباشد.
 .3به موضوعات خاص مربو به صالحیت دیوان نسبت به ادعا و ادعاهای متقابل ،همراه با ادعا و ادعاهـای
متقابل رسیدگی خواهد شد.
سوم) ادعا

 .31اختالف طرفین ،حول موافقتنامهای دور میزند که بـین لوگـوس و ایـز ایـران ،در رابطـه بـا پـروژه ترجمـه
کامپیوتری متون انگلیسی به فارسی ،منعقد شده است .خواهان بهطور کلی اظهار مـیدارد کـه پـروژه را بـه نحـو
رضایتبخش و به ترتیبی که در موافقتنامه فیمابین پیشبینی شده ،بهطور کامل برای ایز ایران اجرا ،ولی فق رب
قیمت مورد توافق را دریافت کرده است .مبلغی که پرداخت نشـده و اکنـون مـورد ادعـا اسـت  442.802/28دالر
 .1آلترا سیستمز اینک و جمهوری اسالمی ایران و ایز ایران (حکم شماره 02ــ24ــ 4 ،1مـارس  31 /3321اسـفندمـاه  3183کـه در
 2Iran-U.S. C. T.R. 100 , 105نیز به طب رسیده است).
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امریکا به اضافه بهره و هزینهها است .خواندگان به مبنای قراردادی ادعا ایراد گرفته ،اظهار میدارنـد کـه بـه هـر
تقدیر ،خواهان قرارداد را به نحو رضایتبخشی اجرا نکرده است.
 .33اولین موضوع پرونده حاضر این است که رابطه قراردادی طرفین چیست؟ به این موضوع هـم اکنـون در
زیر رسیدگی میشود .دومین موضوع مربو است به نحوه اجرای موافقتنامه توس خواهان .به ایـن موضـوع نیـز
متعاقبا رسیدگی خواهد شد.
رابطه قراردادی
قرارداد

 .32خواهان اظهار میدارد که رابطه قراردادی طرفین با مبادلهنامههایی که حاوی شرک تعهدات متقابل فیمـابین
بوده ،برقرار شده است.
 .31خواندگان به صحت و سندیت نامههای مورد استناد خواهان ایرادی نداشته ،لکـن اظهـار مـیدارنـد کـه
پارهای تشریفات قانونی ایران در آن مورد رعایت نشده است .ایشان استدالل میکنند که بنابراین ،هیچ موافقتنامه
نافذی به ترتیبی که مورد ادعای خواهان است منعقد نشده است.
 .34خواهان ،ضمن مدارک خود ،سه فقره نامه ،حاوی توافق ادعایی بین طرفین تسلیم نموده است.
 .31اولین نامه به تاریخ  34فوریه  00(3322بهمنماه  )3108است که آقـای جـان ا  .منچـر .جـونیر ،نایـب
رئیس اجرایی شرکت خواهان به سپهبد حسن طوفانیان ،معاون وزیر جنگ دولت شاهنشاهی ایـران نوشـته اسـت
(«نامه  34فوریه») .در این نامه ،خواهان پیشنهاد میکند کـه «فـاز اول پـروژه ترجمـه کـامپیوتری انگلیسـی بـه
فارسی» را به عهده گیرد .نامه مزبور ،مضافا حاوی شرک تفصیلی سه مرحلهای است که قرار بود لوگوس ،کار فـاز
اول را طی آن مراحل انجام دهد.
 .33دومین نامه به تاریخ  03فوریه ( 3322دوم اسفندماه  )3108است که آقـای ب .معتضـد ،مـدیرعامل ایـز
ایران به آقای ملچر نوشته است («نامه  03فوریه») .در این نامهای ایز ایران اشعار میدارد که پیشنهاد منـدر در
نامه  34فوریه «بررسی گردیده» و مشرو به پارهای شرای مندر در آن «از نظر ایز ایران قابل قبول تشـخیص
داده شده است» .در نامه  03فوریه مضافا قید شده که «چنانچه این شرای مورد قبول لوگوس است ،لطفا مراتب
قبولی خود را رسما طی نامه به ایز ایران اعالم فرمایید».
 .37در سومین نامه ،به تاریخ  03فوریه  3322و به امضای آقای ملچر («نامه قبولی») ذکر شـده کـه «کلیـه
قیود و شرای » مندر در نامه  03فوریه مورد قبول لوگوس است .در جلسه استماع ،پرونده ایز ایران اذعـان نمـود
که نامه مزبور را در تاریخ  00فوریه ( 3322سوم اسفندماه  )3108دریافت کرده است.
 .38با توجه به مفاد سه فقره نامه فوقالذکر که بین طرفین مبادله شده ،دیوان داوری بر این نظـر اسـت کـه
این سه نامه توأما قرارداد معتبر و الزماالجرایی را بین لوگوس و ایز ایران («قرارداد») به وجود میآورند.
موافقتنامه

 .33موضوع مورد اختالف دیگر ،موافقتنامهای است که در تاریخ پنجم اکتبر  31(3323مهرماه  )3182به امضـای
طرفین رسیده است («موافقتنامه») .اختالفی نیست که هنگام امضای موافقتنامه مـذاکراتی جهـت حـل و فصـل
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اختالفات بین طرفین در جریان بوده و موافقتنامه به منظور حل اختالفات فیمابین منعقد شـده اسـت .صـحت و
اصالت خود موافقتنامه مورد اختالف طرفین نیست ،لکن اختالف طرفین راج به اعتبار آن است.
 .21خواهان ،ضمن ارائه اسناد و مدارک فراوان مربو به همان زمان ،استدالل مینماید کـه علـت اخـتالف
بین طرفین ،عدم پرداخت صورتحسابهای الزمالتأدیه و پرداخت نشده از سپتامبر  3322بوده است .بعدا لوگـوس
اقداماتی برای حصول توافق به عمل آورد و طرفین در سپتامبر و اکتبر  3323در شـهر ویـن اتـریش بـا یکـدیگر
مالقات کردند .نتیجه این مالقاتها ،امضای موافقتنامه یادشده بود که مقرر میدارد« :موافقتنامه پس از تصـویب
رسمی مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران ،که ظرف شصت روز پـس از امضـای موافقتنامـه نظـر خـود را بـه
لوگوس اعالم خواهند کرد ،قابل اجرا و نافذ خواهد بود» .لکن موافقتنامـه هرگـز تصـویب نشـد .بـهعـالوه ،طـی
مذاکراتی که پس از امضای موافقتنامه بین طرفین به عمل آمد ،برای لوگوس معلوم شد که هنـوز در مـواردی ،از
جمله در مورد حدود خدماتی که طبق قرارداد از لوگوس انتظار میرفت ،بین طرفین اختالف جدی وجـود دارد بـه
نحوی که ادامه اجرای موافقتنامه را غیرممکن میسازد.
 .23خواندگان ظاهرا به شرک وقای به ترتیبی که خواهان در فوق نقل نموده ،ایرادی ندارند؛ لکن خوانده (ایـز
ایران) اظهار میدارد که حتی به فرض اینکه سه فقره نامه متبادله بین طـرفین در سـال  ،3322قـراردادی بـین
طرفین ایجاد کرده باشد ،موافقتنامه جانشین آن شده است .خوانده (ایز ایران) ،بدون آنکه مـدارک مؤیـدی ارائـه
نماید اضافه میکند که مقامات ایرانی ،موافقتنامه را تصویب کردهاند .ایز ایران ،بر این اساس استدالل میکند کـه
ادعا خار از صالحیت دیوان است ،چه در تاریخ  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103پابرجا نبوده اسـت .در رابطـه
با اصل دعوا ،ایز ایران اظهار میدارد که تعهدات خواهان در برابر ایز ایران در موافقتنامه تعریف شده است.
 .22لکن خوانده (وزارت دفاع) ،نظری مغایر نظر فوق دارد و اظهار مینمایـد کـه موافقتنامـه هرگـز تصـویب
نشده و لذا نافذ و الزامآور نیست.
 .21دیوان داوری مالحظه مینماید که طرفین در این خصوص که مـذاکرات مفصـلی جهـت حـل و فصـل
احتمالی اختالفات به عمل آمده ،اختالفی ندارند .بهعالوه ،این مطلب نیز بهخوبی مدلل اسـت کـه مـدتی پـس از
امضای موافقتنامه ،هر دو طرف پی بردند که هنوز راج به تعهدات مربوطهشان اختالفنظر دارند .از جمله دالیـل
این امر این است که درخواست مشترک جهت صدور حکم مبتنی بر شـرای مرضـیالطـرفین بـه شـرک مقـرر در
موافقتنامه را به دیوان تسلیم نکردند.
 .24دیوان داوری مالحظه مینماید که هیچگونه دلیل و مدرکی در تأیید ادعای خوانده (ایز ایران) ،مبنـی بـر
اینکه موافقتنامه به تصویب «مقامات ذیرب ایرانی» رسیده ارائه نشده و خود خواندگان نیز در این موضوع با هـم
اختالف دارند .بنابراین ،دیوان به تأثیر احتمالی تصویب مزبور بر اعتبار موافقتنامه نمیپردازد .دیوان متذکر میشود
که در مرحلهای از مذاکرات حل و فصل ،طرفین ممکن است موافقتنامه را دستکم برای مدت معینی ،بـه منزلـه
حل و فصل اختالفات خود تلقی کرده باشند .معهذا دیوان معتقد است که در پرونده حاضر ،سوابق امر بـهروشـنی
دال بر آن است که حتی پس از امضای موافقتنامه ،هنوز بین طرفین اختالفنظر وجود داشته است .با توجه به این
مراتب ،دیوان بر این نظر است که موافقتنامه اثر الزامآوری برای هیچیک از طرفین نداشـته و لـذا بـه صـالحیت
دیوان نسبت به ادعای حاضر خدشهای وارد نشده است.
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اجرای قرارداد

 .21اختالف طرفین ،به شرحی که در ادعایشان مطرک ساختهاند ،هم به حدود خدماتی که قرار بود طبق قـرارداد
انجام شود و هم به اجرای واقعی آن خدمات مربو میگردد.
 .23برای رسیدگی به این موضوعات ،دیوان باید شرای قرارداد را بررسی نمایـد .ذیـرب تـرین ایـن شـرای
بهطور خالصه در زیر آورده میشود.
شرایط قرارداد

 .27لوگوس طی نامه مورخ  34فوریه خود پیشنهاد کرد کـه «فـاز اول پـروژه ترجمـه کـامپیوتری انگلیسـی بـه
فارسی» را به عهده گیرد .این فاز بهعنوان «پروژه نمونه» توصـیف شـده کـه هـدف آن «نشـان دادن توانـایی و
قابلیت سیستم ترجمه کامپیوتری لوگوس  1در ترجمه متون انگلیسی به فارسی» بود.
 .28قرار بود قرارداد ظرف مدت هشت ماه پس از تاریخ اعتبار ،یعنی از تـاریخی کـه ایـز ایـران نامـه قبـولی
لوگوس ،مبنی بر تصریح و قبول کلیه شرای را دریافت کند ،تکمیل شود .طرفین توافق دارند که ایز ایـران نامـه
قبولی را در تاریخ  00فوریه ( 3322سوم اسفندماه  )3108دریافت نمود.
 .23همانطور که در نامه  34فوریه تعریف شده ،قرار بود لوگوس فاز اول کار را که شامل سـه مرحلـه بـود،
انجام دهد .این سه مرحله میبایست ظرف مدت هشت ماه ،بدون ذکر تاریخ معینی ،به شرک زیر تکمیل شود:
مرحله  :3قواعد اولیه ترجمه در مورد دو زبان مشخص تعیین شوند .واژهنامه آزمایشی کـوچکی حـاوی حـدود
یکهزار ( )3222کلمه ساخته شود .ترجمههای آزمایشی مقدماتی به عمل آید.
مرحله  :0قواعد ترجمه توسعه داده شوند .قواعد انتخاب بین شقوق مختلف ترجمه یک واژه معین از زبـان اصـلی
تعیین شوند .واژهنامه به حدود سه هزار و پانصد ( )1022کلمه اصلی توسعه داده شود .متون به وسـیله لوگـوس 1
ترجمه شده و اشتباهات دستگاه بررسی و تصحیح شوند.
مرحله  :1قواعد توسعه بیشتری یافته و حدود هزار و پانصد ( )3.022قاعده را در بر گیرد .قواعد انتخاب بـین
مفاهیم و معانی مختلف توسعه داده شود .واژهنامه توسعه داده شـده و حـدود شـش هـزار ( )8.222واژه اصـلی را
دربرگیرد .سیستم آزمایش فشردهتر شود .اشتباهات متون ترجمه شده بررسی و تحلیل و قواعـد جدیـد تـدوین یـا
قواعد موجود اصالک گردند.
 .11قرار بود اجرای قرارداد با نمایش نهایی طرز کار دستگاه تکمیل شود .در نامه  34فوریه ،لوگوس نمـایش
نهایی طرز کار دستگاه را چنین تشریح کرد« :ترجمه جمالت ساده انگلیسـی بـه فارسـی ،توسـ لوگـوس  ،1بـا
استفاده از واژهها و قواعد زبانشناسی که تا آنموق به حافظه دستگاه داده شده است ...این کار توانـایی و قابلیـت
دستگاه را در ترجمه از انگلیسی به فارسی ،به نحوی که از نظر قواعد نحوی صحیح و از لحاظ معنا درست باشـد،
نشان خواهد داد».
 .13عالوه بر بر این ،طبق نامه  03فوریه ،شرای «نمایش نهایی قابلیت تولیدی لوگوس» ،بهطـور مشـخص
میباید موارد زیر را نیز در برگیرد:
0ـ .0لوگوس واژهنامه آزمایش انگلیسی فارسی را پس از هر مرحله از توسعه در طـول ایـن نمـایش جهـت
بررسی و تجدیدنظر به ایز ایران خواهد داد.
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1ـ .0ایز ایران ماحاصل و نحوه اجرایی هر مرحله از نمایش را ارزیابی و نتایج آن را رسما به اطـالع لوگـوس
خواهد رساند.
4ـ .0به مجرد دریافت اطالعیه لوگوس ،مبنی بر اینکه مقدمات اجرایی کامـل نمـایش فـراهم گردیـده ،ایـز
ایران سودمندی سیستم را ارزیابی و مراتب تصویب یا دلیل عدم تصویب آن را به اطالع لوگوس خواهد رساند.
 .12مبلغ کل قرارداد  803.824دالر امریکا و به دالر امریکا قابل پرداخت بود که ایـز ایـران مـیبایسـت در
چهار قس متساوی به (حساب) بانکی لوگوس در ایاالت متحده منتقل کند .قرار بود سه قس اول ،پس از تکمیل
هریک از مراحل سهگانه و «گواهی مراتب توس ایز ایران» و قس چهارم و نهایی به محض «تصـویب نمـایش
طرز کار مرحله اول توس ایز ایران» ،پرداخت شود .وجوه پرداختی به لوگوس ،مشمول  0درصـد کسـور مالیـاتی
ایران بود.
 .11مضافا در قرارداد  ،تصریح شده بود که جهت کمک به ترجمه انگلیسی به فارسی ،کارکنان ایـز ایـران در
اختیار لوگوس قرار خواهند گرفت و لوگوس در ازای خدمات مذکور ،هزینههای ایز ایران را براساس هزینه مستقیم
به اضافه هزینه باالسری ایز ایران ،جبران کند.
 .14نهایتا موافقت کردند که لوگوس ظرف سه ماه پس از امضای قرارداد« ،یک پیشنهاد تکمیلی به منظـور
توسعه کامل قدرت ترجمه کامپیوتری از انگلیسی به فارسی در ایران به بهای حـداکنر  0.284.222دالر امریکـا...
تسلیم نماید» و به شر توافق آتی بین طرفین ،ایز ایران نماینده انحصاری پخـش کلیـه محصـوالت و خـدمات
مربو به سیستم ترجمه کامپیوتری مورد نظر در ایران ،افغانستان و پاکستان گردد.
حدود قرارداد

 .11دیوان از اسناد و مدارک و لوایح تسلیمی نتیجه می گیرد که عامـل اساسـی در اختالفـات طـرفین ،برداشـت
متفاوت آنان از حدود تعهدات لوگوس بوده است .بهویژه به ترتیبی که دیوان درک میکند ،اختالف بر محور درک
مفهوم «سیستم ترجمه کامپیوتری» در متن قرارداد و همچنین تفاوت بین «تحویل» و «نمایش» سیستم ترجمـه
کامپیوتری دور میزند .خواهان اصوال استدالل میکند که طبق قرارداد ،متعهد بوده کـه عملـی بـودن سیسـتم را
نمایش دهد ،حال آنکه خواندگان ظاهرا این برداشت را دارند که خواهان موافقـت کـرده بـود تمـامی سیسـتم را
تحویل دهد .عالوه بر این ،خواندگان ظاهرا معنای وسی تری برای مفهوم «سیستم» قائلند تا خواهان.
 .13بهطور دقیقتر ،خواهان اظهار میدارد هنگامی که طرفین راج به قرارداد مذاکره میکردنـد ،ایـز ایـران
بهخوبی می دانست که دانش فنی لوگوس درخصوص توسعه سیستم ترجمه کامپیوتری با ارزش و منحصـربهفـرد
است .کسب معلومات فنی مذکور ،کار عظیمی بود که لوگوس وقت و سرمایه قابل مالحظهای در آن صرف کـرده
بود .در چنین شرایطی ،لوگوس آماده بود که معلومات و دانش فنی خود را برای ایجاد سیستم کـامپیوتری ترجمـه
انگلیسی به فارسی به کار برد .لکن به کار بردن این معلومات در مورد هر زبان خاصی ،خود کـار عظیمـی اسـت؛
چون هر زبانی مشکالت ویژه خود را دارد .خواهان تأکید مینماید که بالنتیجه طرفین موافقت کردند که پـیش از
تصمیم به ایجاد یک سیستم کامل عملی ترجمه ،لوگوس به ایز ایران نشان دهد که انطباق ایـن سیسـتم ترجمـه
کامپیوتری جهت ترجمه متون انگلیسی به فارسی ،عملی است .طبق اظهار خواهان ،حـدود قـرارداد در آن هنگـام
برای طرفین روشن بود .در واق  ،شرای قرارداد از این نظر روشن است :تصریح شده که قرارداد «فاز اول» پـروژه
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ترجمه کامپیوتری مربو بوده و فاز اول ،یک «پروژه نمونه» است و لوگوس ملزم بود پیشـنهاد دومـی در تعقیـب
پیشنهاد اولیه جهت توسعه کامل پروژه تسلیم نماید .خواهان اضافه میکند که ایز ایران ،برخالف قصد طرفین که
صریحا در شرای قرارداد آمده ،پرداخت مبالغی را که طبق قرارداد ملزم به پرداخت بود ،منو به تحویـل سیسـتم
ترجمه کامپیوتری نمود .بهعالوه ،خواهان استدالل میکند که تلکس مورخ  03می  2(3320خردادمـاه ( )3183در
هنگامی که مذاکرات حل و فصل هنوز ادامه داشت) به امضای آقای ذوقی ،مدیر عامل ایز ایران ،حاکی است کـه
ایز ایران نه تنها تحویل سیستم ،بلکه تحویل معلومات فنی لوگوس را نیز خواستار بود .در این تلکـس ،ایـز ایـران
حداقل معلومات و اسنادی را که الزم است تا «قبولی سیستم» را بررسی کند ،فهرستوار ذکر کرده است.
فهرست مزبور شامل اطالعاتی راج به «مشخصات طرک و منطق لغتنامهها»« ،منطق و شرک قواعد انتخاب»
و «منطق و شرک قواعد امال» است .خواهان اظهار میدارد که دادن این اطالعات ،یعنی هسته اصلی سیسـتم بـه
ایز ایران ،نه فق در حکم تحویل یک دستگاه کامل قابل استفاده برای ترجمه کامپیوتری ،یعنـی هـدف فـاز دوم
پروژه بود ،بلکه به منزله تحویل دانش و معلومات فنیای هم به شمار میرفت که لوگوس ،طبـق قـرارداد ،نـه بـا
چنین کاری موافقت کرده بود و نه حاضر بود که با عقد هر قرارداد آتی مربو به فاز دوم بـا تحویـل آن موافقـت
کند.
 .17استدالالت درخصوص این موضوع در لوایح خواندگان روشن نیست .خوانده (ایز ایران) بارها اظهار داشته
که لوگوس قرارداد را نقض کرده ،چرا که یک سیستم قابل استفاده کامل یا «سیستمی که هدفش انجام خـدمات
ترجمه انگلیسی به فارسی بوده» به ایز ایران تحویل نداده است .معهذا در جلسه استماع ،موض خوانـدگان طبـق
برداشت دیوان بدین نحو اصالک گردید که ایرادات مطروحه نسبت به نحوه اجرای قرارداد توس خواهان بر مبنای
این تفاهم بوده که اجرای کامل قرارداد مورد بحث توس لوگوس موجب میشد که ایز ایـران یـا بـه «سیسـتم»
مورد نظر خواهان جهت فاز دوم ویا به معلومات و دانش فنی که منحصرا به لوگوس تعلق داشت ،دسترسـی پیـدا
کند.
 .18دیوان داوری بدوا خاطرنشان میسازد که قصد لوگوس نمیتوانسته است فروش معلومات فنی وی باشد.
در رابطه با قرارداد مورد بحث ،دیوان الزم نمیبیند که از شرای روشـن آن فراتـر رود .قـرارداد بـه کـاری اشـاره
میکند که لوگوس در فاز اول «پروژه ترجمه کامپیوتری» انجام خواهد داد و نه آنطور که خوانده اکنـون مـدعی
است ،به «سیستم ترجمه کامپیوتری» .با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه هدف اعالم شده «پروژه نمونه»
منظور قرارداد را تشکیل میداده ،دیوان نتیجه میگیرد که نیت طرفین در مـورد هـدف قـرارداد بـا نحـوه تفسـیر
خواهان منطبق است؛ یعنی لوگوس میبایست عملی بودن یک سیستم ترجمه کامپیوتری را بـه معـرض نمـایش
گذارد .بالنتیجه ،نحوه اجرای قرارداد توس خواهان ،موض ایز ایران و استحقاق خواهان (به دریافت حـقالزحمـه)
طبق قرارداد ،همگی باید در پرتو این هدف ارزیابی گردند.
نحوه اجرای خواهان
الف) مرحله 3

 .13خواهان اظهار میدارد که تعهدات قراردادی خود بابت مرحله  3را بهطور کامل انجـام داده اسـت .طـی نامـه
مورخ  01ژوئن ( 3322دوم تیرماه  )3102خواهان به ایز ایران اطالع داد که مرحله یک تکمیل و گزارش پیشرفت
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کار مورخ  00ژوئن  4( 3322تیرماه  )3102آن مرحله (از جمله نتایج آزمایش و یک جلد لغتنامه انگلیسی فارسـی)
برای ایز ایران ارسال گردیده است .در تاریخ  03ژوئن  2( 3322تیرماه  )3102خواهان ،صورتحساب مرحله یک را
به مبلغ  343.043/30دالر امریکا ،معادل  00درصد قیمت قرارداد منهای  0درصد مالیاتهای ایران ،تسلیم نمـود.
وجه صورتحساب مزبور در تاریخ  01اوت ( 3322اول شهریورماه  )3102یا مقارن آن پرداخت شد .خواهان اظهـار
میدارد که صرف پرداخت صورتحساب و اسناد و مدارک دیگر در همان زمان ،نشان میدهد که ایز ایران از نحوه
انجام کار مرحله  3رضایت داشته و آن را قبول کرده است.
 .41لکن خوانده (ایز ایران) استدالل میکند که خواهان طبق قرارداد میتوانست پیشپرداختی به میـزان 00
درصد قیمت قرارداد از ایز ایران مطالبه نماید .ایز ایران مدعی است که پرداخت رقم یادشده به خواهان به صورت
پیشپرداخت بوده و لذا نمیتواند در حکم قبول کار انجام شـده در مرحلـه  3تلقـی شـود .ایـز ایـران خاطرنشـان
میسازد که طبق قرارداد ،پرداخت به لوگوس بابت هریک از مراحل سهگانه ،منو به «گواهی» انجام کار بـوده و
چنین گواهیای هرگز صادر نشده است .ایز ایران استدالل مینماید که خواهان همه مواد و اسناد و مدارکی را که
وی مدعی است لوگوس ملزم به تحویل بوده ،بهویژه «قواعد دستوری» را تحویل نداده است .لذا به نظر ایز ایران،
خواهان مرحله  3قرارداد را بهطور کامل اجرا نکرده است.
 .43دیوان داوری بدوا خاطرنشان میسازد که ایز ایران به این مطلب که خواهان در واق  ،گـزارش پیشـرفت
کار را تسلیم و ایز ایران آن را دریافت کرده است ،معترض نیست .دیوان مضافا مالحظـه مـینمایـد کـه نـواقص
ادعایی در محصول کار خواهان ظاهرا مبتنی است بر ادعای کلی خواندگان دایر بر اینکه خواهان متعهد بوده یک
«سیستم کامل ترجمه کامپیوتری» تهیه کند .همان طور که دیوان در باال نظر داد ،خواهـان طبـق قـرارداد چنـین
تعهدی نداشته است.
 .42در رابطه با مبلغ پرداختی به لوگوس ،دیوان به این مطلب توجه دارد که ایز ایران انکار نمیکند که مبلـغ
 343.043/30دالر امریکا مدتی پس از  03ژوئن  2( 3322تیرماه  ،)3102یعنی تاریخی که صورتحساب خواهـان
بابت مرحله  3تسلیم شد ،به خواهان پرداخت گردید .عالوه بر این ،دیوان متذکر میشود به ترتیبی که در قـرارداد
مقرر شده ،لوگوس حق داشت تقاضای پیشپرداخت نماید ،نه اینکه ایز ایران خود داوطلبانه پیشپرداخت بپردازد.
به عالوه ،خواهان طبق قرارداد ملزم بود با سپردن ضمانتنامه بـانکی یـا اعتبـار اسـنادی ،چنـین پـیشپرداختـی را
تضمین نماید .هیچ مدرکی دال بر اینکه لوگوس چنین پیشپرداختی را تضمین کرده ،وجود ندارد .بهعالوه ،بعیـد
به نظر میرسد که در یک قرارداد هشت ماهه« ،پیشپرداختی» چهار تا شش ماه پـس از تـاریخ اجـرای قـرارداد
تأدیه شود .گذشته از این ،مبلغ پرداختی معادل  00درصد مبلغ قرارداد نیست ،بلکه برابر  01/20درصـد ،یعنـی 00
درصد منهای  0درصد مالیاتهای ایران است که قرار بود فق از مبالغ پرداختی بابت کار انجام شده ،کسر گـردد.
با توجه به مراتب پیشگفته ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که مبلغ مزبور بابت صورتحساب تسلیمی خواهان جهـت
مرحله  3قرارداد پرداخت شده و برخالف ادعای ایز ایران ،پیشپرداخت محسوب نمیشود.
 .41در رابطه با «گواهی»ای که ایز ایران طبق قرارداد باید صادر میکرد ،دیوان توجه به این مطلـب را الزم
میداند که در آن هنگام ،ایز ایران به طور غیررسمی مراتب رضایت خویش را از نحوه کار خواهان ابراز کرده بـود.
عالوه بر این ،ایز ایران با پرداخت بابت کار خواهان ،در واق  ،کار وی را قبول کرده و بدین طریق از هرگونه حقی
که احتماال در مورد نحوه اعالم قبول از کار خواهان داشته ،اعراض نموده است.
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 .44با توجه به مراتب باال ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان کار مرحله  3قرارداد را بهطور کامل ،انجـام داده
است.
ب) مرحله 2

 .41خواهان همچنین اظهار مینماید که کار مربو به مرحله  0قرارداد را بهطور کامل انجام داده اسـت .در نامـه
مورخ  30سپتامبر  04( 3322شهریورماه  )3102لوگوس به آقای معتضد ،مدیرعامل ایز ایران ،تکمیل مرحلـه  0و
نیز تحویل جداگانه گزارش پیشرفت کار مورخ  32سپتامبر  08( 3322شهریورماه ( )3102از جمله نتایج آزمایشها
و یک جلد لغتنامه انگلیسی ـ فارسی) به ایز ایران اعالم شده است .در همان تاریخ ،صورتحساب مورخ  30سپتامبر
 04( 3322شهریورماه  )3102لوگوس به مبلغ  343.043/30دالر امریکا (ـ 302.403/دالر امریکا منهای  0درصد
مالیاتهای ایران) ،به ایز ایران تسلیم گردید .ایز ایران هرگز رسما و کتبا قبول کار مرحله  0را به لوگـوس اطـالع
نداد؛ لکن لوگوس از طریق نماینده خود در ایران اطالع یافت که قرار است صورتحساب بهزودی پرداخت شـود و
چک آن صادر شده است .متعاقبا به لوگوس اطالع داده شد که تأخیر پرداخت به علت مقررات ایران بود ،مبنی بر
اینکه ده درصد مبلغ قابل پرداخت باید بهعنوان وجهالضمان حسن اجرای کار کسر شود؛ مگـر آنکـه ضـمانتنامه
بانکی به همان مبلغ افتتاک گردد .لوگوس به جای تحمل هزینههای صدور ضمانتنامه بانکی ،طی تلکس  30اکتبر
 02( 3322مهرماه  )3102به ایز ایران اطالع داد که با کسر  32درصد بابت منظـور اعـالم شـده موافـق اسـت و
تقاضا کرد که مابقی مبلغ پرداخت شود .بهعالوه ،ایز ایران طی تلکس مورخ  30نوامبر  03( 3322آبانماه )3102
خود به امضای سوسن مشکوه به کارمند زبانشناس ایز ایران ،خانم هما حاتمی (کـه طبـق قـرار داد در آن زمـان
تأسیسات لوگوس در ایاالت متحده مأمور شده بود) متذکر شده است:
لطفا به لوگوس اطالع دهید که از بابت تأخیر در پرداخت حقالزحمه ایشان به علت وضعیت فعلـی متأسـفیم.
الزم است یک تا دو هفته دیگر نیز صبر کنند.
 .43خوانده (ایز ایران) ،به همان دالیلی که در رابطه با مرحله  3مطرک شد ،انکار میکنـد کـه لوگـوس کـار
مرحله  0را بهطور کامل انجام داده است (رجوع شود به :بند  42باال) .وی بهویژه استدالل میکند که تلکس مورخ
 30نوامبر  03( 3322آبانماه  )3102را نماینده مجاز ایز ایران ارسال نکرده ،بلکه فرستنده ،آن را شخصا و نـه بـه
اعتبار سمت خود ،ارسال داشته است .بنابراین ،به استدالل ایز ایران ،تلکس مزبور نمیتواند بر علیه ایز ایران مورد
استناد واق شود.
 .47دیوان داوری بدوا مالحظه مینماید که ایرادات خوانده نسبت به محتوای گزارش پیشرفت کار فوقالذکر
نیز مبتنی بر این اظهار کلی است که خواهان متعهد بوده یک «سیستم کامل ترجمه کـامپیوتری» تحویـل دهـد.
بهعالوه ،قسمت اعظم مدارک موجود ،مؤید این نتیجه است که ایز ایران قصد داشته صورتحسـاب مرحلـه  0کـار
لوگوس را پرداخت کند که این امر با توجه به روش معمول طرفین ،در حکم تصویب کار اسـت .نظـر بـه مراتـب
پیشگفته ،خواهان استحقاق دریافت مبلغ کامل صورتحساب ،یعنی  343.043/30دالر امریکا ،را دارد.
ج) مرحله 1

 .48خواهان اظهار مینماید که علیرغم عدم پرداخت وجه صورتحساب مرحله  ،0به کار خـود در مرحلـه  1ادامـه
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داد ،زیرا معتقد بود پرداخت در شرف انجام است .به گفته خواهان ،مرحله  1نوامبر  3322به پایان رسـید .لوگـوس
طی تلکس مورخ  34نوامبر  01( 3322آبانماه  )3102به ایز ایران اطالع داد که تحویـل گـزارش پیشـرفت کـار
مرحله ( 1از جمله نتایج آزمایش و واژهنامه انگلیسی فارسی) به علت اعتصاب کارکنـان شـرکت هواپیمـایی بـه
تأخیر افتاده ،لکن «بهزودی» به دست شما خواهد رسید .باالخره گزارش مزبور ،همراه بـا نامـه مـورخ  1دسـامبر
 30( 3322آذرماه  )3102ارسال گردید .صورتحساب مورخ  12نوامبر  3( 3322آذرماه  )3102بابت مرحله  1نیز به
ایز ایران تسلیم شد و ایز ایران در آن موق هیچگونه اعتراضی نسبت به نحوه اجرای لوگوس به عمل نیاورد.
 .43خوانده (ایز ایران) ،ایرادات کلی خود نسبت به نحوه اجرای خواهان را مجددا تکرار کرده و هرچند صریحا
دریافت گزارش پیشرفت کار را انکار نمیکند ،با این حال ،صراحتا هرگونه تأیید ضمنی یـا تلـویحی کـار را انکـار
مینماید.
 .11دیوان داوری مالحظه مینماید که هیچگونه مدرکی دال بر ایراد ایز ایران به نحوه اجرای لوگوس در آن
موق ارائه نگردیده است .همچنین در رابطه با تـأخیر خواهـان در اجـرای قـرارداد ،یعنـی از  00اکتبـر 12( 3322
مهرماه ( )3102تاریخ تکمیل کار طبق قرارداد ،یعنی هشت ماه پس از «به مرحله اجرا در آمـدن قـرارداد» یـا 00
فوریه  /3322سوم اسفند  ،)3108تا اواخر نوامبر یا اوایل دسامبر ،نیز اعتراضی به عمل نیامده است .دیـوان داوری
توجه مینماید که ایرادات مطروحه فعلی خوانده (ایز ایران) مربو به همان ادعای کلی ،یعنی تعهـد خواهـان بـه
تهیه یک «سیستم کامل ترجمه کامپیوتری» است .دیوان نتیجه میگیرد که خواهان تعهدات مربو به مرحلـه 1
قرارداد را انجام داده و استحقاق دریافت مبلغ صورتحساب ،یعنی  343.043/30دالر امریکا را به شرحی کـه ادعـا
شده ،دارد.
د) نمایش (طرز کار سیستم)

 .13خواهان متذکر میشود که در تعیین وقت مناسبی برای حضور آقای بابایی ،معاون وقت مدیرعامل ایـز ایـران
در نمایش نهایی طرز کار سیستم ،مشکالتی وجود داشت .باالخره توافق شد نمایش نهایی طرز کـار سیسـتم کـه
اجرای تعهد قرارداد خواهان با آن خاتمه میپذیرفت ،در اواخر نوامبر  3322در ایاالت متحده ،یعنی طی سفر آقای
بابایی به ایاالت متحده ،صورت گیرد .آقای اسکات ،رئیس شرکت خواهان ،شهادت داده است که باالخره در تاریخ
 12نوامبر  3( 3322آذرماه  )3102یا مقارن آن ،طرز سیستم در حضور آقای بابایی و خانم هما حاتمی نمایش داده
شد و آقای بابایی «مراتب رضایت خود را از نتایج آن ابراز داشت» .در  1دسامبر  30( 3322آذرماه  ،)3102متعاقب
تصویب نمایش نهایی ،لوگوس آخرین صورتحساب خود را به مبلـغ  343.043/30دالر امریکـا (ــ 302.403/دالر
منهای  0درصد مالیاتهای ایران) برای ایز ایران ارسال داشت .در  4دسـامبر  31( 3322آذرمـاه  ،)3102لوگـوس
صورتحسابی حاوی درخواست پرداخت نهایی و درخواست مجددی بابت مبلغ صورتحساب مرحله  1ارسال و مبلـغ
 033.322/32دالر امریکا( )2بابت مجموع دو قس مذکور مطالبه نمود.
 .12خواندگان اصوال انجام نمایش نهایی و بنابراین ،تصویب پروژه توس ایز ایران را انکار میکننـد .خوانـده
(ایز ایران) ،بهویژه منکر سفر آقای بابایی به ایاالت متحده در تاریخ ادعایی میباشد.
 .2در محاسبه این رقم ظاهرا اشتباه شده و مبلغ کل باید  033.233/32دالر امریکا باشد.
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 .11دیوان بدوا خاطرنشان میسازد که ادله و مدارک خواهان ،شامل مکاتبات داخلی خواهان بـا نماینـده وی
در ایران و همچنین تلکسهای ارسالی در آن زمان است که به استننای یک فقره ،همه را خواهان ارسـال داشـته
است .لکن دیوان مضافا مالحظه مینماید که خواندگان مدرکی در رد اظهارات خواهـان ارائـه نـدادهانـد .دیـوان،
بهویژه توجه به این نکته را بجا میداند که آقای بابایی هیچگونه شهادتی ،نه کتبـی و نـه شـفاهی ،نـداده اسـت.
دیوان همچنین توجه دارد که هیچگونه دلیل و مدرکی مربو به آن زمان ،حاکی از عدم تصویب نمـایش توسـ
ایز ایران وجود ندارد .با توجه به این وض  ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که خواهان تعهداتش را طبق قـرارداد بـه
نحو رضایتبخشی برای ایز ایران ایفا کرده است و لذا استحقاق دارد مبلغ صورتحساب مورخ  1دسـامبر 30( 3322
آذرماه  )3102را نیز دریافت کند.
 .14معذلک طبق تصدیق خود خواهان و به موجب قرارداد طرفین ،از کل مبلغ حکم باید مبلـغ  38.222دالر
امریکا که بدهی لوگوس به ایز ایران میباشد ،کسر گردد .مبلغ مزبور معادل هزینـه خـدمات خـانم همـا حـاتمی،
زبانشناس ایز ایران است که مأموریت یافته بود در اجرای کار قراردادی لوگوس به وی کمک کند .بنابراین ،دیوان
نتیجه میگیرد که خواهان کال استحقاق دریافت  410.843/20دالر امریکا را دارد.
 .11باالخره دیوان مالحظه مینماید که هیچگونه ادعای خاصی غیـر از ادعـای مطـروک علیـه خوانـده (ایـز
ایران) ،علیه خواندگان (وزارت دفاع و ایران) اقامه نگردیده است.
چهارم) ادعاهای متقابل

 .13خوانده (ایز ایران) به این دلیل که خواهان هیچیک از کارهای موضوع قرارداد را انجام نداده ،مدعی است کـه
مبلغ  343.043/30دالری که به خواهان پرداخته است باید مسترد گردد .با توجه به اینکه دیوان نظـر داده اسـت
خواهان قرارداد را بهطور کامل اجرا نموده ،این ادعای متقابل مردود شناخته میشود.
 .17خوانده (ایز ایران) ،بابت هزینههای متحمله در رابطه با مذاکرات حل و فصل و انعقـاد موافقتنامـه پـنجم
اکتبر  31( 3323مهرماه  )3182نیز مبلغ  32.222دالر امریکا مطالبه میکند .با توجه به نتیجهگیری دیوان ،مبنـی
بر اینکه موافقتنامه هرگز الزامآور نشده ،بنابراین ،طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ،ادعـای متقابـل
حاضر از قرارداد مورد اختالف در پرونده حاضر ناشی نمیشود .بالنتیجه ،دیوان نسبت بـه ادعـای متقابـل مـذکور
صالحیت ندارد و ادعای متقابل را مردود میداند.
 .18باالخره خوانده (ایز ایران) ادعای متقابلی به مبلغ  030.222ریـال (شـامل جریمـه دیرکـرد) بابـت حـق
بیمههای اجتماعی که حسب ادعا میبایستی پرداخت شود و پرداخت نشده ،مطرک ساخته است .ظاهرا مبلغ مزبـور
بر مأخذ مبلغ پرداختی به خواهان محاسبه شده است .در رابطه با این ادعای متقابل ،خوانده (ایز ایـران) صـرفا بـه
محاسبه مورخ  33ژانویه  03( 3320دیماه  )3182اداره کل درآمدها استناد نموده و هـیچ مـدرک دیگـری ارائـه
نکرده است .با توجه به مراتب فوق و بی آنکه این تأثیری در موضوع صالحیت دیوان داشته باشد ،دیـوان داوری
ادعای متقابل مزبور را مردود میشمارد.
پنجم) بهره

 .13خواهان ،بهـره مطالبـات معوقـه خـود را بـه نـرخ سـاده  02درصـد در سـال ،از تـاریخ سررسـید هریـک از
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صورتحسابهای پرداخت نشده ،تا تاریخ پرداخت مبلغ حکم حاضر مطالبه مینماید .دلیل مورد استناد خواهان کـه
ادله و مدارک نیز آن را تأیید میکند ،این است که نرخ مزبور معادل هزینه واقعـی وامهـایی اسـت کـه در نتیجـه
قصور ایز ایران در ایفای بهموق تعهداتش باالجبار دریافت کرده است.
 .31دیوان در درجه اول معتقد است که دلیل مورد استناد خواهان در مورد نرخ بهره مورد تقاضا ،دلیـل قابـل
قبولی برای استحقاق دریافت بهره با چنین نرخی نیست ،بلکه در تعیین نرخ بهـره قابـل اعمـال در ایـن پرونـده،
دیوان ضواب مندر در پرونده مککالو اند کامپنی اینک و وزارت پست ،تلگراف و تلفن ،حکم شماره 000ـ23ـ1
ص  00( 12آوریل  /3328دوم اردیبهشتماه  )3180را اعمال و ضمنا به این نکته توجه مینماید که موضوع مورد
اختالف در پرونده حاضر ،یک قرارداد عادی تجاری است که فاقد شرای مربـو بـه نـرخ بهـره قابـل اعمـال در
صورت تأخیر در پرداخت است و موارد نقض قرارداد مورد بحث مربو به عـدم پرداخـت صورتحسـابهـا اسـت.
دیوان همچنین توجه به این مطلب را الزم میداند که در پرونده حاضر خوانده (ایز ایران) از عواقب مالی تأخیر در
اجرای تعهداتش در قبال خواهان آگاه بوده است .با توجه به مراتب فوق و شـرای خـاص پرونـده حاضـر ،دیـوان
داوری نرخ بهره عادله مبلغی را که طلب خواهان و قابل پرداخت به وی تشخیص داده شده 33/0 ،درصد در سال
تعیین میکند .دیوان مضافا بر این نظر است که بهره بایـد از تـاریخ اول ژانویـه  33(3323دیمـاه  ،)3102یعنـی
تاریخی که کلیه دیوان قراردادی الزمالتأدیه شده ،محاسبه شود.
ششم) هزینهها

 .33خواهان جمعا مبلغ  330.182دالر امریکا بابت هزینههای داوری مورد ادعای خود مطالبه میکند.
 .32دیوان داوری در درجه اول خاطرنشان میسازد که مبلـغ مـورد ادعـا شـامل  12.224دالر امریکـا بابـت
هزینههایی است که به طور مستقیم به اقدامات طرفین جهت حل و فصل اختالف فیمابین مربو میشود .دیوان
داوری بر این نظر است که به هر تقدیر طبق قواعد دیوان مبلغ مزبور منطقا بـهعنـوان هزینـههـای داوری قابـل
مطالبه نیست.
 .31با توجه به شرای پرونده حاضر ،دیوان مقتضی میداند که خوانده (ایز ایـران) ،مبلـغ  02.222دالر بابـت
هزینههای داوری به خواهان بپردازد.
هفتم) حکم

 .34بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) اینفرمیشن سیستمز جمهوری اسالمی ایران (ایز ایران) متعهد است مبالغ زیر را بـه لوگـوس دولوپمنـت
کورپوریشن بپردازد:
(یک) مبلغ  410.843/20دالر امریکا (چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهل و نه دالر و هشـتاد و پـنج
سنت) به اضافه بهره ساده به نرخ یازده و نـیم ( )33/0درصـد در سـال (براسـاس  180روز) از تـاریخ اول ژانویـه
 33(3323دیماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت آن را از محل حساب تضمینی به بانـک
امین بدهد؛ و
(دو) مبلغ ( 02.222بیست هزار) دالر امریکا بابت هزینههای داوری.
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ب) تعهدات فوق با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بنـد  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
) ادعاهای متقابل ایز ایران مردود شناخته میشوند.
د) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  11آوریل  3383برابر با  31اردیبهشتماه 3131
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
به نام خدا
پرویز انصاری معین
نظر مخالف
چارلز ان .براوئر

کامال با حکم موافقم ،گرچه به دالیل مذکور در نظر موافق و نظر مخالفم در پاراگرافهای 13 ،34ـ 00در پرونـده
مککالو اند کامپنی اینک و وزارت پست و تلگراف و تلفن ،رأی شماره 000ـ23ـ 00( 1آوریـل  3328برابـر بـا 0
اردیبهشتماه  ،)3180ترجیح میدادم که دیوان )3 :ادعای متقابل بابت حق بیمههای اجتمـاعی را بـه دلیـل فقـد
صالحیت مردود شمارد؛  02 )0درصد بهره مورد درخواست را بهویژه از این لحاظ در حکم منظور کند که خواهـان
ثابت کرده است به دلیل عدم پرداخت توس ایز ایران ناچار به استقراض خصوصی به آن نرخ گردیده و دیوان نیز
تشخیص داده که ایز ایران از احتمال چنین عواقبی «آگاه بوده» است؛ و  )1با توجه به ایـنکـه رأی بـه پرداخـت
کلیه مبالغ مورد ادعای خواهان و رد تمام ادعاهای متقابـل داده شـده ،کلیـه هزینـههـای داوری خواهـان ،یعنـی
 20.181را به نف وی در حکم منظور میکرد.

پرونده شماره  427ـ شعبه یک
حکم شماره 232ـ427ـ 1
خواهان :سایروس پترولیوم لیمیتد
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/2/32 :
حکم
یک) جریان رسیدگی

در تاریخ  32ژانویه  02(3320دیماه  )3182سایروس پترلیوم لیمیتد («سـایروس») دادخواسـتی علیـه جمهـوری
اسالمی ایران در دیوان به ثبت رسانده ،مبلغ  322.222.222دالر امریکا به اضافه بهره مطالبـه کـرد .ادعـا بابـت
غرامت اموالی است که بنا به ادعای خواهان ،توس ایران مصادره گردیده است.
خوانده در تاریخ  32ژانویه  02( 3321دیماه  )3183الیحه دفاعیهای به ثبت رسانده و ضـمن سـایر مطالـب
اظهار داشت که چون «دادخواست بکلی مبهم ،خواسته نامعلوم و عملی که به زعـم خواهـان خوانـده انجـام داده
ناروشن است» ،نمیتواند به آن پاسخ دهد .دیوان طی دستور مـورخ  38فوریـه  02( 3321بهمـنمـاه  )3183بـه
خواهان دستور داد که تا تاریخ  34مارس  01(3321اسفندماه  )3183به اعتراضات خوانده پاسخ دهد .خواهـان نـه
دستور مزبور را رعایت کرد و نه مهلتی خواست که طی آن بتواند دستور را اجرا نماید و دیوان طی دستور مجددی
که در تاریخ  13اوت 3( 3324شهریورماه  )3181به ثبت رسیده ،به خواهان دستور داد که تـا اول اکتبـر 3( 3324
مهرماه  )3181به اعتراضات خوانده پاسخ دهد و نیز به وی اطالع داد که چنانچه تا تاریخ مزبور پاسخ خـود را بـه
ثبت نرساند« ،براساس مدافعات و مدارک تسلیمی در مورد پرونده حاضر تصمیم خواهـد گرفـت» .خواهـان طبـق
دستور مزبور به ثبت پاسخ خود اقدام ننموده ،در عوض ،با ادعای اینکه «شرکت در یافتن مدارک مؤید حق خـود
در ایران با مشکالتی مواجه شده است» ،درخواست شش ماه تمدید مهلت نمود.
خوانده در تاریخ  4اکتبر  30( 3324مهرماه « )3181درخواستی جهت صدور دستور ختم جریان رسیدگی» بـه
موجب قواعد دیوان ،به ثبت رساند و متذکر گردید که خواهان مجددا از ثبت پاسـخ ،طبـق دسـتور دیـوان قصـور
ورزیده و دالیل کافی جهت قصور خود ارائه نداده است .اظهاریههای دیگری از طـرفین بـه دیـوان واصـل نشـده
است.
دیوان طی دستوری که در تاریخ  12می  3( 3320خردادماه  )3184به ثبت رسید ،پس از ذکر سوابق رسیدگی
به پرونده به طرفین اطالع داد که «اکنون قصد دارد در مورد پرونده براساس مدافعات و مدارک تسلیمی ،تصـمیم
گیرد» .طی قریب یک سالی که از تاریخ صدور دستور مزبور میگذرد ،خواهان بکلی سکوت اختیار کرده است.
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دو) دالیل صدور حکم

شرک جزئیات ادعای خواهان تنها در دادخواست وی در گردیده است .خواهان در دادخواست مزبور ادعا کرده کـه سـایروس،
شرکتی بـا تابعیـت امریکـایی بـوده ،نشـانی آن  30 Rockefeller Plaza New York, New Yorkمـیباشـد .در
دادخواست اظهار شده که جمهوری اسالمی ایران در روز اعالم موجودیت خود ،اموال گوناگون بایروس را بـدون پرداخـت
غرامتی مصادره کرد .خواهان اموال مصادره شده ادعایی را تحت عنوان «امالک شـرکت در ایـران» بـه صـورت
مجمل فهرست نموده ،ادعا میکند که ارزش آن اموال جمعا بالغ بـر  322.222.222دالر امریکـا اسـت .خواهـان
مبلغ فوق را به اضافه هزینه و  02درصد بهره ،از تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیمـاه  )3103بـهعنـوان غرامـت
اموالی که حسب ادعا ،مصادره شده مطالبه میکند .خواهان نه در دادخواست و نه در اظهاریـههـای بعـدی خـود،
جزئیات ماهیت دعاوی را شرک نداده و هیچگونه ادله و مدارکی نیز در تأیید آنها ارائه ننموده است.
اظهارات مزبور هیچگونه مبنای ادعایی که دیوان را متقاعد سازد ،اثبات نمیکند .عالوه بر این ،رفتار خواهـان
به نحوی که در بند  3فوق توصیف شده ،عمال حاکی از عدم پیگیری ادعا بوده و بالنتیجه ادامـه جریـان داوری را
زاید میسازد.
به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری به شرک زیر حکم صادر مینماید :ادعای خواهان ،سایروس پترلیـوم لیمیتـد،
مردود شناخته میشود.
الهه ،به تاریخ  2مه  3383برابر با  32اردیبهشتماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل
به نام خدا
هوارد ام .هولتزمن

محسن مصطفوی

پرونده شماره  12212ـ شعبه دو
حکم شماره 231ـ12212ـ2
خواهان :نوآ الن بیگل
یک ادعای کمتر از  211.111دالر مطروح توسط ایاالت متحده امریکا
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران
شرکت هواپیمایی ملی ایران
تاریخ3131/2/32 :
حکم
اول) ادعا

 .3ایاالت متحده امریکا در  33ژانویه  03( 3320دیماه  )3182دادخواستی حاوی یک ادعـای کـمتـر از 00.222
دالر از طرف نوآ الن بیگل («خواهان») علیه جمهوری اسالمی ایران («خوانده») به ثبت رساند .ادعای مزبور کـه
بدوا به مبلغ  382دالر بود در جریان تبادل لوایح به مبلغ  332دالر تقلیل یافت .ادعا در واق  ،بابت مبلـغ پرداخـت
نشدهای است که شرکت هواپیمایی ملی ایران (ایران ایر) به دلیل عدم استفاده خواهان از بلیت برگشـت هواپیمـا
که جهت مسافرت بین نیویورک و لندن خریداری کرده بود ،حسب ادعا به خواهان بدهکار است.
 .2خواهان با پرداخـت  100دالر از طریـق ( Inter-Inc Collegiate Holidaysای.سـی.ا  ).کـه یـک
آژانس مسافرتی واق در نیویورک است ،یک بلیت دو سره هوایی جهت مسافرت بین نیویورک و لندن از ایرانایـر
خریداری نمود .نامبرده با استفاده از قسمتی از بلیت فوق در  2ژوییه  32( 3323تیرماه  )3102از نیویورک به لندن
پرواز و از آن جا جهت انجام مأموریتی به سودان و اتیوپی مسافرت کرد .در نوامبر  3323خواهان به لندن مراجعت
کرد به قصد آنکه با استفاده از بلیت برگشت خود ،به ایاالت متحده مراجعت نماید ،حال آنکه در بلیت قید شـده
بود که بعد از اوت  3323معتبر نخواهد بود .بعد از ورود به لندن ،نامبرده دریافت که ایـرانایـر پروازهـای رفـت و
برگشت خود به ایاالت متحده را لغو کرده است .در  33نوامبر  02( 3323آبـانمـاه  )3102وی بلیـت خـود را بـه
ایرانایر ارائه داد و یک فقره «حواله هزینههای متفرقه ( »)MCOبه مبلغ  322دالر برای وی صادر شـد .حوالـه
مزبور بابت استرداد قیمت استفاده نشده بلیت که ارزش آن  382دالر بود ،منهـای  02دالر «جریمـه» کـه طبـق
مقررات کرایه مربو به این قبیل بلیتها تعلق میگیرد و منهای  32دالر کمیسیون که حسـب ادعـا بـه آژانـس
مسافرتی پرداخت گردیده بود ،صادر شده بود.
 .1خواهان اظهار میدارد که طبق مقررات مربو به تعرفه مسافرت هوایی («مقررات تعرفه») خوانده مجاز به
کسر کمیسیون نبوده و لذا خواهان حق داشته به جای  322دالر ،مبلـغ  332دالر دریافـت نمایـد .خواهـان ادعـا
میکند چون هیچ شرکت هواپیمایی دیگری حاضر نبوده حواله مزبور را بهعنـوان قسـمتی از بهـا پذیرفتـه ،بلیـت
جدیدی صادر نماید ،لذا وی با بلیتی که با پول خود خریداری نمود به ایاالت متحده مراجعت کرد .نـامبرده اظهـار
میدارد که بعد از مراجعت به ایاالت متحده کوشید که وجه حواله را از ای.سـی.ا  .مسـترد دارد ،ولـی تقاضـایش
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مورد قبول قرار نگرفت ،زیرا که حسب ادعا ،آی.سی.ا  .نتوانسته بود وجهی از ایرانایر دریافت نماید.
 .4خوانده اظهار میدارد که با صدور حواله ،به مبلغ  322دالر ،تعهدات قراردادی وی بابت اسـترداد وجـه بـه
خواهان خاتمه یافته و کسر  32دالر صحیح و بابت کمیسیونی بوده که ای.سی.ا  .یعنی آژانس صادرکننده بلیـت
دریافت داشته است .خوانده ادعای خواهان را مبنی بر اینکه هیچ شرکت هواپیمایی دیگـری حاضـر بـه پـذیرش
حواله نبوده انکار کرده واسنادی ارائه داده که مدعی اسـت «ثابـت مـینمایـد فـرمهـای MCOمشـابهی کـه در
تاریخهای  38نوامبر 04 ،نوامبر و  02نوامبر ...صادر گردیدهاند توس شرکت بریتیش ایر ویز قبول شده و شـرکت
مذکور به منظور دریافت طلب خود بابت فرمهای مذکور برای خوانده صورتحسابی ارسال نموده است».
 .1به نظر دیوان ،دلیل موجهی برای برگزاری جلسه استماع راج به پرونده حاضر وجود ندارد و طرفین نیز با
این نظر موافقند .لذا دیوان براساس مدارک کتبی تسلیمی ،درباره پرونده حاضر تصمیم میگیرد.
دوم) دالیل حکم
الف) صالحیت

 .3دیوان متقاعد شده است که خواهان تبعه ایاالت متحده امریکا میباشد .اختالفی در ایـن مـورد نیسـت کـه در
زمان رسمیت یافتن بیانیه حل و فصل دعاوی ،ایرانایر مشمول تعریف «ایران» به شـرک منـدر در بنـد  1مـاده
هفت بیانیه مزبور بوده است (رجوع شود به :کوئینز آفیس تاور اسوشیایتس و شرکت هواپیمایی ملی ایران ،حکـم
شماره 12ـ320ـ 30( 3آوریل  08/3321فروردین  )3180که در  2 Iran-United States C. T. R. 247به
طب رسیده است .دیوان تصمیم گرفته است که از ایرانایر بهعنوان خوانده نام ببرد و بر همان اساس نیـز عنـوان
پرونده حاضر را تغییر داده است .در این مورد نیز اختالفی نیست که ادعا ناشی از یا مربو به یک یا چنـد «دیـن،
قرارداد ،ضب اموال ویا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت باشد» ،طبق مفهوم بند یـک مـاده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی بوده و مستمرا به خواهان تعلق داشته است.
 .7خوانده اظهار میدارد که در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  ،)3103ادعا به آن نحو که در بند یک ماده
دو بیانیه مقرر شده ،پا برجا نبوده است .لکن دیوان متذکر میشود که هرچند خوانده اظهـار خواهـان را مبنـی بـر
آنکه سایر شرکتهای هواپیمایی در لندن حوالههای ( )MCOصادره توس ایرانایر را نمیپذیرفتند ،انکار کرده،
ولی خوانده خودداری ادعایی ای.سی.ا  .در مورد استرداد وجه حواله را انکار نکـرده و مـدرکی در آن مـورد ارائـه
نداده و این مطلب را نیز تکذیب نکرده که ای.سی.ا  .عامل وی در مورد صدور بلیت بوده است .خواهـان مـدعی
است که بعد از مراجعتش به نیویورک کوشید وجه بلیت را از ای.سی.ا  .مسترد نماید .در این اوضاع و احوال الزم
نیست که دیوان اختالف مربو به اقداماتی را که در لندن جهت استفاده از حوالـه از طریـق سـایر شـرکتهـای
هواپیمایی به عمل آمده ،حل کند؛ زیرا در هر حال ،از اواخر نوامبر  3323که ای.سـی.ا  .از اسـترداد وجـه حوالـه
خودداری نمود ،ادعا پابرجا بوده است.
ماهیت

 .8اختالفی در این مورد نیست که خواهان در ازای قسمتی از بلیتی که مورد استفاده قرار نداده میبایستی حداقل
 322دالر دریافت دارد .ولی خواهان ادعا میکند که مقررات تعرفه ،که مورد استناد خوانده است ،اجازه نمـیدهـد
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کمیسیونی (به مبلغ  32دالر در پرونده حاضر) اضافه بر  02دالر جریمه ،کسر گردد .لذا خواهان ادعا مـیکنـد کـه
حواله میبایستی به جای  322دالر به مبلغ  332دالر صادر میشد .دیوان مالحظه کرده است که مقـررات تعرفـه
در مورد کمیسیون هایی که آژانسهای صادرکننده بلیت احیانا دریافت میکنند سـاکت اسـت .عـالوه بـر ایـن در
مقررات تعرفه مربو به استرداد وجه بلیت در شرایطی مشابه با شرای پرونده حاضر ،تصریح شده کـه قسـمتی از
ارزش بلیت که کمتر از  02دالر نخواهد بود ،غیرقابل استرداد است .در این اوضاع و احوال ،دیـوان بـر ایـن نظـر
است که خواهان ثابت نکرده که حق دارد بیش از  322دالر که طبق تصمیم خوانده قابل پرداخت به خواهان بوده
و خود خواهان نیز ضمن قبول کردن حواله ،آن را پذیرفته بود ،دریافت نماید.
 .3بنابراین ،این دیوان معتقد است که ایرانایر از نوامبر  02( 3323آبانماه  )3102یعنی از تاریخ صدور حواله،
مبلغ  322دالر به خواهان بدهکار بوده است.
ج) بهره

 .31به منظور جبران خسارت خواهان بابت تأخیر در پرداخت مبلغی که به وی الزمالتأدیه بـوده ،بـه نظـر دیـوان
سادهای به نرخ  30درصد در سال از تاریخ  33نوامبر  3323لغایت تاریخی که کارگزار امانی
معقول است که بهره 
به بانک امین دستور پرداخت مبلغ حکم را بدهد به خواهان پرداخت گردد.
د) هزینهها

به نظر دیوان هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
سوم) حکم

بنا به دالیل فوق،
دیوان حکمی به شرک زیر صادر مینماید:
(الف) خوانده ،شرکت هواپیمایی ملی ایران ،متعهد است مبلغ یکصد دالر امریکا ( 322دالر) بـه اضـافه بهـره
ساده به نرخ  30درصد در سال (براساس  180روز) از  33نوامبر  02( 3323آبـانمـاه  )3102لغایـت تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بدهد ،به خواهان ،نوآ آ .بیگل ،بپردازد .این
تعهد با پرداخت از محل حساب تضمینی که طبق بند  2بیانیه مـورخ  33ژانویـه  03(3323دیمـاه  )3103دولـت
جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاک شده ،ایفا خواهد گردید.
(ب) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
( ) بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  2مه  32( 3383اردیبهشتماه )3131
روبرت برینر
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
نظر مخالف

پرونده شماره  84شعبه دو
حکم شماره 232ـ84ـ2
خواهانها :ریچارد دی هارزا ،جان ای اسکوویل ،جرج ئی پسیچ
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران
سازمان آب و برق خوزستان ،شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود ،اس جی سرویسز کامپنی
تاریخ3131/2/32 :
حکم

حاضران

از طرف خواهانها :آقای جری دی .انکر
آقای مارک تی .دروکس ،از دفتر حقوقی والدهاریکر اند راس.
وکالی دعاوی ،آقای ریچارد دی هارزا ،آقای والتر پی لبر ،آقای جان ای ولتروب ،آقای لیونارد ئی زک
آقای سیس هیستینگز ،آقای ریچارد اکر ،آقای حکوب وان درویل ،آقای ادوارد دبلیو اکفورد
آقای ولفگانگ پیرچر ،آقای ای .ای میتوز ،آقای پرویز نبوی
از طرف خواندگان :دکتر اسماعیل صادق نوبری ،سخنگو
آقای سیفاهلل محمدی ،مشاور حقوقی نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
آقای اسماعیل بخشی دزفولی ،وکیل سازمان آب و برق خوزستان
آقای محمد رضا فاطمی ،آقای بهرام جزایری ،آقای حسین جاللی ،آقای منوچهر راکعی
آقای هوشنگ رئیسی ،آقای عبدالعظیم حقی پور ،آقای حسین فرنام ،آقای بهرام امینی
نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان ،آقای حسین مظفر ،دکتر جعفر نیاکی
از طرف نماینده راب جمهوری اسالمی ایران ،آقای سید مصطفی درچهایزاده ،آقای رحمان نوریزاده
مشاوران حقوقی
آقای ابوالفضل کوششی ،دستیار مشاور حقوقی
آقای حسین شیخ االسالمی ،دکتر محمد اسماعیل افراسیابی ،نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی
سایر حاضران :آقای استفان توونو ،آقای ژان کریزل ،کارشناسان منصوب دیوان
آقای جان کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
آقای دانیل ام پرایس ،قائممقام نماینده راب ایاالت متحده امریکا
آقای ام گالنس ،مشاور نماینده راب ایاالت متحده امریکا
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فهرست مندرجات

یک) جریان رسیدگی
دوم) واقعیات
سه) صالحیت
چهار) ادعاها
الف) کلیات
ب) شرک ادعاهای قراردادی
) موضوعات عمومی
 .3مقررات صورتجلسه و ضمیمه صورتجلسه درباره پرداخت و بررسی صورتحسابها
 .0مالیاتهای ایران
 .1حقوقها
 .4هزینههای سفر
 .0متفرقه
د) صورتحسابهای موضوع ماده 0
 .3سد کارون
 .0پروژه آبیاری گتوند مرحله سوم« »
 .1سایر مراحل پروژه آبیاری گتوند
 .4پروژه سد کارون
 .0پروژه آبیاری بهبهان
هـ) هزینههای اضافی
 .3برنامه آموزش سازمان آب و برق
 .0آموزش نمونه سد کارون و مارون
 .1خدمات کوپرزلیبراند
و بهره تا پایان  12ژوئن 3(3322تیرماه )3103
ز) خالصه
پنج) ادعاهای متقابل

الف) صالحیت
ب) مالحظات کلی درباره موضوع مسئولیت
) طرک عمرانی رود کارون
 .3سد کارون
الف) الیه رسی در جناک راست سد
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ب) خسارات ناشی از خوردگی سرریز سد
) شهر تونل شماره 3
 .0پروژه آبیاری گتوند
الف) شرک پروژه
ب) ادعاهای متقابل
 .3برآوردهای هزینه و صورتحسابهای پیمانکار
 .0نظارت نارسا و عدم تسلیم نقشههای اجرایی
الف) نظارت بر کارها
ب) جدارههای کانالها
) محل قرضهها
د) پل
هـ) برنامه بررسی خاک
و نقشههای اجرایی
 .1ادعاهای متقابل مربو به سد انحرافی
الف) بقایای فرازبند
ب) زایدههای فلزی
) قطعات دریچه سرریز
د) آموزش و اسناد و مدارک
هـ) طراحی
د) طرک عمرانی رود کارون
 .3سرریز سد مارون
 .0دریچه تونل انحرافی و سیستم زهکشی
 .1کانالهای آبیاری بهبهان
 .4پروژههای آبیاری حایزان و خلفآباد
هـ) سایر ادعاهای متقابل
شش) بهره
هفت) هزینهها
هشت) حکم
یک) جریان رسیدگی

 .3در تاریخ  32نوامبر  08(3323آبانماه  )3182خواهانها ،بهعنوان منتقلالیهم و امنای کلیه اتباع ایاالت متحده
صاحب سهم در هارزا انجنیرینگ کامپنی اینترنشنال (منبعد «هارزا اینترنشنال») شرکتی که در لیریا تشکیل یافته،
دادخواستی علیه جمهوری اسالمی ایران که حسب اظهار شـامل دولـت ایـران ،وزارت نیـرو ،سـازمان آب و بـرق
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خوزستان (منبعد «سازمان آب و برق») ،شرکت سی من پـاک بـا مسـئولیت محـدود و اس.جی.سـرویز کـامپنی،
میشود ،در دیوان به ثبت رساندند .مبالغ مورد ادعا کال  30.222.428دالر امریکا میگشت.
 .2کلیه خواندگان به استننای اس.جی.سرویز کامپنی ،لوایح دفاعیه ثبت نمودند .وزارت نیـرو و سـازمان آب و
برق طی دفاعیه مشترک خود که در  32می  02( 3320اردیبهشتماه  )3183بـه ثبـت رسـید ،ادعاهـای متقـابلی
جمعا به مبلغ  034.120.822دالر امریکا اقامه نمودند.
 .1دیوان طی قرار اعدادی شماره 34ـ32ـ( 0مورخ  32فوریه  02/ 3320بهمنماه  )3183برای بررسی مسائل
فنی گوناگونی که در قرار مذکور مندر است سه کارشناس نصب نمود .کارشناسان عبارتند از :آقای استفان توونو
مقیم پاریس ،فرانسه .آقای ژان کریزل مقیم پاریس فرانسه و آقای السون ال و اس .پینتو مقیم کوری تیبا ،برزیل.
سه کارشناس نامبرده پس از انجام مشاوراتی با طرفین در شهر الهه و بررسی مدارک کتبی مطروک در پرونده بـا
مطالبی که طرفین به آنان تسلیم کرده بودند و بازدید آقای توونو از دفاتر اصلی خواهانهـا در شـیکاگو ،در ایالـت
ایلینوی و دریافت نظرات طرفین درباره گزارشهای پیشنهادی خود ،گـزارشهـای خـود را در مـاههـای فوریـه و
مارس  3324به دیوان تسلیم نمودند.
 .4جلسات استماعی در روزهای  34و  30و  38اکتبر  00( 3320و 01و 04مهرماه  )3184در دیـوان تشـکیل
گردید که آقایان توونو و کریزل در آن حضور داشتند.
دو) واقعیات

 .1ادعاها و ادعاهای متقابل پرونده حاضر تماما از رابطه قراردادی بین هارزا اینترنشنال و سازمان آب و برق ناشی
میشود .قرارداد به منظور استخدام هارزا اینترنشنال بهعنوان مهندس مشاور در دو گروه پروژه اسـتان خوزسـتان،
یکی پروژههای رود کارون و دیگری پروژههای رود مارون منعقد شده بود .پروژههای رود کارون شـامل دو طـرک
بودند :یکی احداث یک سد به ارتفاع  022متر و نیروگاه یک هزار مگاواتی و تأسیسات مربوطـه (کـه منبعـد سـد
کارون نامیده میشود) و دیگری یک طرک بزرگ آبیاری در فرودست رودخانه (که منبعد طرک آبیاری گتوند نامیده
میشود) .پروژههای رود مارون مشتمل بر چهار طرک بود :یک سد ذخیره آب (منبعد «سد کـارون») و سـه طـرک
آبیاری (که منبعد طرکهای آبیری بهبهان ،جایزان و خلفآباد نامیده میشوند) .هارزا اینترنشـنال در هـر دو گـروه
پروژه کارهایی انجام داد و در واق  ،طرک در روی کارون ساخته شد؛ اما هیچیک از طرکهای رود مارون از مرحله
طراحی فراتر نرفت.
 .3اسناد قرارداد که مبنای رواب بین طرفین و ادعاهای مطروک در این پرونده میباشند عبارتند از:
یک) قرارداد مورخ  12سپتامبر  2( 3180مهرماه ( )3184منبعد «قرارداد») که بین وزارت نیروی ایران و هارزا
اینترنشنال منعقد شد (سازمان آب و برق به جای وزارت نیرو مأمور اجرای قرارداد گردید).
دو متمم قرارداد ،مورخ  4اکتبر  30( 3323مهرماه ( )3102منبعد «متمم  )»3323بین سـازمان آب و بـرق و
هارزا اینترنشنال.
سه یک صورتجلسه به امضای سازمان آب و برق و هارزا اینترنشنال به تاریخ فوریه  3322و
چهار) یک ضمیمه صورتجلسه به امضای همان طرفین ،در اوایل دسامبر .3322
 .7قرارداد ،کلیه پروژههای موضوع پرونده حاضر را در بر میگرفت و تا پایان کار پروژه به اعتبـار خـود بـاقی
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ماند ،مگر قسمتهایی که به موجب اسناد بعدی اصالک گردید و حدود هریک از مراحـل چندگانـه کـار را تعیـین
میکرد .مرحله اول شامل تهیه گزارش توجیهی بهعنوان مبنایی برای سازمان آب و بـرق در انتخـاب پـروژههـا و
محل و ترتیب اجرای آنها بود ،مرحله دوم شامل تهیه اسناد قراردادی الزم بـرای دعـوت بـه مناقصـه در سـطح
بینالمللی میشد .مرحله سوم«الف» شامل ارائه کمک و توصیه به سازمان آب و برق در طـول اجـرای مناقصـه،
مرحله سوم«ب» شامل تهیه نقشههای تفصیلی ساختمانی و مرحله سوم« » شـامل خـدمات مهندسـی در طـول
مدت ساختمان از جمله مسئولیت نظارت بر کار پیمانکاران بود .طبق قرارداد ،بدون اجازه سازمان آب و بـرق کـار
هیچ مرحلهای شروع نمیشد و سازمان آب و برق تعهدی برای استفاده از خدمات هارزا اینترنشنال در هیچیـک از
مراحل بعدی نداشت (ماده .)0
 .8به موجب قرارداد ،حقالزحمه هارزا اینترنشنال بابت هر مرحله بهطور یکجا پرداخت میگردید .حقالزحمـه
مرحله اول ،مبلغ ثابتی بود و حقالزحمه مراحل بعدی ،درصدهای مختلفی از برآورد هزینه ساختمان هر پروژه بـود
و براساس گزارشهای مرحله اول تعیین میشد .در (ماده  )2قرارداد ،امکان چند تعدیل در میزان حقالزحمه برای
مواردی مانند تغییر حدود کار پروژهها ،تمدید کار فراتر از زمانبندی های پیوست و تغییر برآورد هزینـه سـاختمان،
پیشبینی شده بود .در ماده  2همچنین پیشبینی شده بود که چنانچه بعد از تاریخ قرارداد ،مالیـات و عـوارض یـا
حق بیمههای اجتماعی تکلیفی به هارزا اینترنشنال و کارمندانش ،کم تر یا زیادتر شود ،میزان حـقالزحمـه تعـدیل
گردد.
 .3در صورتی که هارزا در ایفای تعهدات قراردادی خود قصور میکرد ،سازمان آب و برق ملزم بود طبق مـاده
 31به هارزا اطالع و حداکنر سه ماه فرصت دهد تا نقایص را رف نماید .ضـمنا مـاده  31بـه سـازمان آب و بـرق
اختیار میداد در صورتی که نقایص در پایان مدت مقرر رف نمیشد ،با دادن اخطار پانزده روزه ،قرارداد را فسـخ و
خسارات خود را حداکنر تا  02درصد ارزش خدماتی که هارزا تا قبل از تاریخ فسخ انجـام داده از آخـرین پرداخـت
کسر کند .سازمان آب و برق همچنین میتوانست در هر موق و به هر دلیل با دادن اخطار دوماهه قرارداد را فسخ
کند که در آن صورت ،ملزم بود تمامی مبالغ مقرر در قرارداد ،بابت کلیه خدمات انجام شده بهعـالوه هزینـههـای
متحمله را بپردازد .یک خیار فسخ دیگر نیز در ماده  32در ارتبا با فورسماژور منظور شده بود که به موجـب آن،
هریک از طرفین میتوانست در صورتی که شرای فورسماژور ،ادامه کار را غیرممکن میساخت ،رأسا قـرارداد را
فسخ نماید .طبق مفاد آن ماده ،سازمان مکلف بود که تمامی مبلغ مقرر در قرارداد بابت کلیه خدمات انجـام شـده
بهعالوه هزینههای متحمله را بپردازد.
 .31در متمم  3323قرارداد ذکر شده که تصمیم به ساختمان سد کارون اتخاذ و قراردادهای الزم منعقد شده،
حدود کار هارزا اینترنشنال و زمانبندیها تغییریافته و حقالزحمه هـارزا اینترنشـنال طبـق مـاده  2قـرارداد 3380
موکول به مذاکره مجدد است .کلیه این تغییرات در متمم  3323قرارداد منعکس گردید .مبالغ توافق شده جدیـدی
برای هزینههای برآوردی ساختمان پروژههای مختلف و درصدهای جدیدی برای محاسـبه حـقالزحمـه و برنامـه
دقیقی برای پرداخت مابقی حقالزحمههای یکجا معین شد .باید توجه داشت که کلیه اقسـا حـقالزحمـه یکجـا،
پرداخت شده و در پرونده حاضر مورد اختالف نمیباشد .آنچه که از لحاظ پرونده حاضـر اهمیـت بـیشتـری دارد
سایر موارد متمم بهویژه ماده  1آن است که مهلتهای کار مشمول حقالزحمههای یکجا را برای کلیه طرکهـای
رود کارون و طرک آبیاری بهبهان ( 03دسامبر  2 / 3324دیماه  )3101و برای سـد مـارون ( 12نـوامبر 3/3322

21



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

آذرماه  )3108تعیین میکند .در آن ماده قید شده که چنانچه انجام خدمات مهندسی «به دالیلـی خـار از اختیـار
«مهندس» از مدت زمان مقرر تجاوز کرد» ،در آن صورت طبق دستور سـازمان ،حـقالزحمـه مهنـدس براسـاس
کارکرد نفرـ ماه صرف شده ،مطابق نرخها و هزینههایی که طبق این اصـالحیه توافـق شـده اسـت تعیـین و بـه
«مهندس» پرداخت میگردد.
 .33در ماده  0متمم سال  ،3323میزان حقالزحمه کارکرد نفرـ ماه مرکب از سه جزا زیر تعریف شده اسـت:
حقوقهای مستقیم بهعالوه هزینههای سرباز و کـارمزد بـهعـالوه هزینـههـای مسـتقیم .بـه موجـب ایـن مـاده،
حقالزحمه میبایست به طریق زیر محاسبه و هر ماه پرداخـت شـود :حقـوقهـای پرداختـی بـه کارکنـان هـارزا
اینترنشنال به نسبت اوقاتی که مستقیما صرف کار پروژه کرده باشند ،به عـالوه  300درصـد آن مبلـغ بـهعنـوان
هزینههای باالسری و حقالزحمه .تعریف عبارت اخیرالذکر در ماده  0به شرک زیر است:
«هزینههای مستقیم عبارت از هزینههایی است که مستقیما مربو به انجام خدمات «مهندس» میشـود،
به جهت کار انجام میگیرد و هزینه تلفن خار از شهر و تلکس و تلگراف و هزینه چاپ نقشه و مدارک و
حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتها که شامل مالیات بر درآمد دولت ایران نیز میباشـد .بـه منظـور اداره
این امور و مخار مربوطه مبلغی معادل ده درصد هزینههای مستقیم به آن اضافه و بهعنوان هزینه اقـدام
به «مهندس» پرداخت خواهد گردید».
 .32در سایر شرو ذیرب متمم  3323قرارداد مقرر شده که نرخ تبدیل ارز عبارت است از نرخ رسمی منتشره
بانک مرکزی ایران در روزی که موعد پرداخت قس مربوطه میرسد و «کلیه مبالغی کـه بـه «مهنـدس» تعلـق
می گیرد باید تا سی روز پس از سررسید قس مربوطه پرداخت گردد و در مورد پرداخت بهره مقـرر شـده کـه «...
مطابق نرخ جاری بانک اعتبارات صنعتی سازمان برنامه» پرداخت گردد.
 .31طی سالهای بعد از امضای متمم  3323قرارداد ،هارزا اینترنشنال تعداد زیادی صورتحساب طبق فرمول
کارکرد نفرـ ماه مندر در متمم قرارداد تسلیم نمود .این صورتحسابها شامل موارد زیر بود:
کلیه کارهای انجام شده در پروژه سد کارون بعد از  03دسامبر  2( 3324دیماه  ،)3101پارهای کارهای طرک
آبیاری گتوند خار از حدود کار مقرر در متمم  3323قرارداد منجمله کلیه کارهای مرحله  .1آن پـروژه و برخـی
کارهای سد مارون و طرک آبیاری بهبهان که خار از حدود کار مقرر در متمم  3323قرارداد بود.
 .34ظاهرا سازمان آب و برق در طی جریان اداری برای پرداخت وجه این صورتحسابها با مشکالتی روبهرو
شد .مبالغ برخی از صورتحسابها نهایتا تصویب گردید و صورتحسابهای دیگر مانند افزایش غیرمجـاز حقـوق و
اسناد ناکافی هزینه سفر مورد اعتراض واق شد ،لکن هیچیک از صورتحسابها هیچگاه بهطور قط تسویه نشـد.
گهگاه پرداختهایی به صورت علیالحساب به عمل میآمد ،لکن با گذشت زمان ،تفاوت میـان مبـالغ پرداختـی و
مبالغ مندر در صورتحسابها افزایش مییافت .هارزا اینترنشنال و سازمان آب و برق برای حل ایـن مسـائل بـه
دنبال مذاکراتی طی سال  3322بر سر امضای یک صورتجلسه و متعاقبا ضمیمه آن بـه توافـق رسـیدند .ضـمیمه
صورتجلسه در دسامبر  3322و صورتجلسه متعاقب آن در فوریه  3322امضا شد.
 .31در صورتجلسه و ضمیمه آن ،ضمن سایر مطالب ،مقررات جدیدی در مـورد ارسـال صورتحسـاب ،قاعـده
افزایش و پرداخت هزینه سـفر و روش هـای جدیـد وارد کـردن کـاال و تقلیـل عـوارض گمرکـی و سـاده کـردن
هزینههای دفتری و از همه مهمتر ،تعهدات جدید برای طی جریانات اداری صورتحسابها ،وض شد .سازمان آب
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و برق موافقت کرد که ظرف  82روز تمامی مبالغ صورتحسابهای مدت مختوم به می  3328را بپـردازد و هـارزا
اینترنشنال موافقت کرد که در کلیه صورتحسابهای بعد از می  3328خود طبق مقررات صورتجلسـه و مـتمم آن
تجدیدنظر کند و سازمان آب و برق قبول کرد که آن صورتحسابها را بهسرعت به جریان اندازد و خصوصا کلیـه
صورتحسابهای تا پایان ماه می  3322را بالفاصله بررسی و کلیه حسابهای مربو بـه آنهـا را ظـرف  82روز
تسویه نماید و در مورد صورتحسابهای بعدی ،سازمان توافق کرد که  22درصد مبلغ صورتحسابها را ظـرف 32
روز تاریخ تسلیم بپردازد و  02درصد باقیمانده را ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم صورتحساب یا پرداخت نمایـد ویـا
دالیل عدم پرداخت را اعالم دارد .در صورتجلسه همچنین پیشبینی شده بود که تسویه نهایی حسابها (تطبیـق
صورتحسابها با پرداختهای علیالحساب) ظرف یک سال بعد از پایان خدمات هارزا اینترنشنال صورت گیرد .در
ضمیمه صورتجلسه قید شده که سازمان آب و برق پس از کسر پیشپرداختها از وجوهی که به هارزا اینترنشـنال
میپردازد ویا وقتی کار موضوع یک ضمانتنامه تکمیل میشود ،کلیـه ضـمانتنامههـای بـانکی موجـود بـه منظـور

تضمین پیشپرداختها را آزاد کند .در مورد مالیاتهای ایران ،در متمم قرارداد آمده که موضوع «...بـرای مـذاکره
به قبل از پایان شهریور  0018موکول گردید».
 .33هارزا اینترنشنال صورتحسابهای مربو به بعد از می  3328خود را تجدیدنظر نمود ،ولـی طـی جریـان
اداری و پرداخت صورتحسابها طبق مفاد صورتجلسه و ضمیمه آن توس سـازمان آب و بـرق در سـال  3322و
هیچگاه بعد از آن عملی نشد .در اواخر سال  ،3322انقالب ایران و اعتصابات مربو بهتدریج در کـار پـروژههـای
استان خوزستان اثر گذاشت و کارمندان خارجی هارزا اینترنشنال در اواخر دسامبر  3322از سد کـارون و در فوریـه
 3323از محل پروژه آبیاری گتوند منتقل شدند و بعد از آن ،کارهای هارزا اینترنشنال در محل پروژههـا منحصـرا
توس کارکنان ایرانی انجام میشد و کارکنان خارجی گهگاه از محل بازدید میکردند .سرانجام ،هارزا اینترنشـنال
طی نامه مورخ  34ژوییه  01( 3322تیرماه  )3103به سازمان آب و برق اطالع داد که قرارداد را «به دالیل نقض
اساسی و فورسماژور »...فسخ میکند و همراه با آن «صورتحساب نهایی» خود را جمعـا بـه مبلـغ 30.282.310
دالر امریکا تسلیم نمود .این مبلغ به ارقام زیر تجزیه شده بود:
مبلغ  2.228.304دالر بابت کارکرد نفرـ ماه (پرداخت نشده) 223.224 ،دالر بابت هزینههای اضـافی و مبلـغ
 1.020.224دالر بابت بهره تأخیر تأدیه تا پایان ژوئن  3( 3322تیرماه .)3103
این صورتحساب نهایی با محاسبه مجدد بهره و تغییرات جزئی ،به اضـافه بهـره بعـد از  12ژوئـن 3( 3322
تیرماه  )3103و هزینهها ،بالغ بر  30.138.330دالر گردید که ادعاهای خواهـانهـا را در پرونـده حاضـر تشـکیل
میدهد.
 .37غیر از مطالبی که در فوق در مورد اسناد قرارداد ،صورتحسابها و فسخ قرارداد ذکر شد ،واقعیات دیگری
بهویژه از نظر بررسی ادعاهای متقابل حائز اهمیت میباشند ..این دعاوی متقابل مربو است به تـأخیراتی کـه در
ساختمان سد کارون به وقوع پیوست و اتفاقات نامساعدی که هم در ساختمان سد کارون و هـم در طـرک آبیـاری
گتوند رخ داد.
 .38کار ساختمان سد کارون بیش از دو سال دیرتر از زمانبندی اولیه به پایان رسید .هارزا اینترنشنال به چند
دلیل تأخیر که محققا در اختیار وی نبوده اشاره میکند ،لکن سازمان آب و برق اظهار میدارد که مهمترین دلیـل
تأخیر ،این بوده که مشکالت زمینشناسی در جناک راست سد ،دیرتر از موق کشف گردیده و تأخیر در کشـف آن،
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تقصیر هارزا اینترنشنال میباشد .واقعیات مربو به این ادعای متقابل و نیز سایر واقعیاتی که منحصرا به ادعاهای
متقابل ارتبا دارند در بخش  0حکم مورد بحث قرار گرفتهاند.
سه) صالحیت

 .33خواهان ها سه نفر از صاحبان هارزا اینترنشنال میباشند که سهامش در دست عده محدودی است .ایشـان در
اثبات حق خود برای اقامه دعوای حاضر به موجب بیانیه حل و فصل دعاوی ،گواهی تشـکیل شـرکت ،صـادره از
وزارت امور خارجه لیبریا ،سوگندنامه دبیر شرکت هارزا اینترنشنال و فتوکپی گذرنامهها و سایر اسناد ذیرب را ارائه
داده اند .دبیر شرکت در سوگندنامه خود ،تعداد سهام موجود شرکت را در  12ژوئـن  3( 3322تیرمـاه  )3103و 33
ژانویه  03( 3323دیماه  )3103گواهی و فهرستی از اسامی  331نفر اتباع ایاالت متحده ،صاحبان سهام شـرکت
در  12ژوئن  3( 3322تیرماه  )3103را با ذکر تعداد سهام هریک از سهامداران در آن تاریخ و در  33ژانویه 3323
( 03دیماه ) 3103ضمیمه کرده است .دبیر شرکت ،همچنین گواهی کرده است که در فاصله بـین ژوییـه و اکتبـر
 ،3323کلیه ادعاهای این  331سهامدار به خواهانها بهعنوان امنا واگذار شده است.
 .21دیوان از مدارک تسلیمی متقاعد شده است که  )3خواهانها در فاصله  12ژوئن  3( 3322تیرمـاه )3103
یعنی تاریخی که طبق اظهار خواهان ،ادعا بروز کرده تا  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103یعنی تـاریخ رسـمیت
بیانیه حل و فصل دعاوی ،اتباع ایاالت متحده بودهاند )0 ،هارزا اینترنشنال در طول آن مدت شرکتی بود که طبق
قوانین لیبریا تشکیل شده است )1 ،هارزا اینترنشنال در  12ژوئن  3( 3322تیرماه  )3103به میزان  32/44درصـد
( 331سهامدار) و در  33ژانویه  03 2 3323دیماه  )3103به میزان  32/14درصد ( 332سهامدار) متعلق به اتبـاع
ایاالت متحده بوده است ،و  )4ادعاهای کلیه اتباع ایاالت متحده که در طول بخشی یا تمامی آن مـدت صـاحبان
هارزا اینترنشنال بودند به خواهانها بهعنوان امنا واگذار شده است.
 .23خواهان ها ،ادعاهایی را مطرک میکنند که خود و منتقـلٌالـیهم آنـان از طریـق مالکیـت سـهام بـهطـور
غیرمستقیم و به مفهوم بند  0ماده  2بیانیه حل و فصل دارند .واضح است که هارزا اینترنشنال بهعنوان شرکتی که
در لیبریا تشکیل شده ،رأسا نمی تواند ادعایی در این دیوان اقامه کند .همچنین روشن است که مناف اتباع ایـاالت
متحده در هارزا اینترنشنال در موق بروز ادعا برای کنترل آن شرکت کافی بوده است .در پروندههای متعدد ،دیوان
نظر داده است که ادعاهای غیرمستقیم ناشی از مالکیت و کنترل شرکتهای خـارجی ،قابـل طـرک اسـت (آر.آن.
یومروی و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 02ـ42ـ 1ص  2( 30ژوئن  32/ 3321خردادمـاه
( )3180شرکت لیبریایی) امریکن اینترنشنال گروپ اینکورپوریتد و سایرین و جمهوری اسـالمی ایـران و سـایرین
حکم شماره 31ـ0ـ 1ص 2ـ 33( 2دسامبر  02/3321آذرماه ( )3180شرکت سوئیسـی)؛ دیمزانـدمور و جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین حکم شماره 32ـ04ـ 1ص  02( 33دسامبر  03/ 3321آذرماه ( )3180شرکت ونزوئالیی).
بنابراین ،اتباع ایاالت متحده که در دوره زمانی ذیرب  ،صاحبان هارزا اینترنشنال بودهاند اهلیت طرک این ادعاهـای
غیرمستقیم را در دیوان دارند.
 .22هرچند موضوع واگذاری ادعاهای تعدادی از سهامداران ایاالت متحده بـه تعـدادی دیگـر از سـهامداران
ایاالت متحده ظاهرا در پرونده دیگری در این دیوان مورد رسیدگی قرار نگرفتـه ،معهـذا دیـوان در بیانیـه حـل و
فصل ،مبنایی برای رد اینگونه واگذاریها نمییابد .بند  0ماده هفت بیانیـه ،اسـتمرار تابعیـت خواهـانهـا را الزم
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میداند ،نه استمرار هویت آنان را و استمرار تابعیت را « ...از تاریخ بروز ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیـه»...
الزامی میشمارد؛ در صورتی که واگذاری ادعاهای موضوع این پرونده ،بعد از تاریخ  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103انجام گردیده .همچنین دیوان بند  1ماده  1بیانیه حل و فصل دعاوی را به نحـوی تفسـیر نمـیکنـد کـه
انتقال ادعاها را ،آنطور که خواندگان ادعا میکنند ،ممنوع کرده باشد .بند  1مقرر میدارد:
«ادعاهای اتباع ایاالت متحده و ایران در چارچوب این بیانیه یا توس خود مدعی ویا در مـوارد ادعاهـای
کمتر از  002.222دالر توس دولت آنها ،به داوری ارجاع خواهد گردید».
خواهان کسی است که صاحب ادعا باشد و نه الزاما صاحب اولیه آن .با توجه به فحوای سایر مقررات اجرایـی
ماده  1و مقررات بند  0ماده هفت در مورد استمرار تابعیت ،آن مفاد منحصرا مربو است به این مسأله اجرایی که
آیا خود خواهان ها رأسا باید ادعاها را در دیوان اقامه نمایند یا یکی از دو دولت و ارتباطی به این موضـوع کـه آیـا
منتقلٌالیه میتواند خواهان باشد یا خیر ندارد.
 .21خوانده ،سازمان آب و برق ،در جلسه استماع برای اولین بار این دفاع را مطرک کرد کـه برخـی از ادعاهـا
قبل از  12ژوئن  3( 3322تیرماه  )3103بروز کرده و دیوان صالحیت رسیدگی بـه آنهـا را نـدارد؛ زیـرا مـدارک
خواهان ها برای اثبات تابعیت امریکایی آنان منحصرا فاصله بین  12ژوئن  3( 3322تیرمـاه  )3103تـا  33ژانویـه
 33( 3323دیماه  )3103را در بر میگیرد .خواهانها بالفاصله گواهینامههایی در مورد تابعیت مربو به سالهای
قبل از آن تاریخ ارائه دادند ،لکن دیوان آن را ضروری ندانسته ،نپذیرفت .همانطور که در بخش چهـار«الـف» در
زیر بحث خواهد شد ،دیوان ادعاهای مطروک در این پرونـده را ادعاهـایی مـیدانـد کـه در نتیجـه عـدم پرداخـت
صورتحساب نهایی تسلیمی در ژوییه  3322ناشی شدهاند.
 .24سؤالی که باقی میماند و کامال مربو به صـالحیت نیسـت ایـن اسـت کـه آیـا در مـورد ادعـایی کـه
سهامداران یک شرکت غیر واجد شرای بهعنوان ادعای غیرمستقیمی به موجب بند  0ماده هفت مطرک میکننـد،
پس از اثبات ادعا میتوان یا حقا باید حکمی معادل  322درصد وجوه مطالبات آن شرکت صادر نمـود ویـا آنکـه
حکم باید تنها شامل درصد مناف مالکیت آن سهامداران باشد.
 .21در کلیه تصمیمات قبلی دیوان که حکم پرداخت خسارات موضـوع ادعاهـای غیرمسـتقیم صـادر گردیـد،
شرکت غیر واجد شرای معموال تماما متعلق به خواهانهای امریکایی بوده ،در پرونده دیمز انـد مـور و جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین حکم شماره 32ـ04ـ 02( 1دسـامبر 03 / 3321آذرمـاه  ،)3180میـزان مالکیـت دفتـری
خواهان فق  32درصد بود؛ لکن در حکم قید گردیده که ده درصد دیگر متعلق به دو صاحب اسـمی و در نتیجـه،
خواهان مالک مناف صدرصد سهام شرکت غیر واجد شرای در آن پرونده بود و دیوان حکم به صد درصد ادعـایی
را که معتبر تشخیص داد صادر کرد .لکن در پرونده حاضـر 0/88 ،درصـد سـهام هـارزا اینترنشـنال در  33ژانویـه
 03( 3323دیماه  )3103که متعلق به خواهانها یا منتقلٌالیهم آنها نبوده ،ظاهرا از طریق مالکیت مناف  ،متعلق
به اشخاصی بوده که اتباع ایاالت متحده نبودند.
 .23بیانیه حل و فصل دعاوی در ارتبا با این مسأله حاوی چندین قیـد اسـت .بنـد  3مـاده  0ضـمن سـایر
مطالب میگوید که دیوان « ...به منظور اتخاذ تصمیم درباره ادعاهای اتباع ایاالت متحده علیه ایـران »...تشـکیل
شده است .در بند  3ماده هفت« ،تبعه» ایاالت متحده چنین تعریف شده که یـک شـخص حقیقـی یـا شـرکت و
شخص حقوقی دیگری است که طبق قوانین ایاالت متحده تشکیل یافته باشد ،مشرو بر اینکه اشخاص حقیقی
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تبعه ایاالت متحده مجتمعا سهمی معادل  02درصد ویا بیشتر از سـرمایه آن را داشـته باشـند .بـدین ترتیـب در
پرونده حاضر ،خواهانها اتباع ایاالت متحده هستند و هارزا اینترنشنال یک تبعه ایاالت متحده نیست .اگر بیانیه به
همین جا خاتمه مییافت ،ادعاهای مبتنی بر قراردادهای منعقده بـین هـارزا اینترنشـنال و وزارت نیـروی ایـران و
سازمان آب و برق در این دیوان قابل طرک نبود؛ لکن جمله اول بند  0ماده هفت قید میکند:
«ادعاهای اتباع ایران و ایاالت متحده بر حسب مورد عبارت است از ادعاهایی که از تاریخ به وجود آمـدن
ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه مستمرا در اختیار اتباع آن کشور بودهاند ،شامل ادعاهایی که بهطـور
غیرمستقیم ،از طریق مالکیت سرمایه و سایر عالئق مالی ،در مـورد اشـخاص حقـوقی ،در مالکیـت ایـن
اشخاص بودهاند ،مشرو بر اینکه مناف مالکیت چنین اتباعی مجتمعا در زمان اقامه ادعـا بـرای کنتـرل
شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن مشرو به ایـنکـه شـرکت ویـا شـخص
حقوقی ،خود در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد».
 .27استدالالت له این نظر که صرفنظر از درصد مالکیت خواهانهایی که به دیوان مراجعه مینمایند ،بنـد 0
ماده هفت ،صالحیت رسیدگی به کل ادعاهای یک شرکت غیر واجد شرای (یعنی غیرامریکایی) را به دیوان اعطا
میکند ،به شرک زیر خالصه میشود:
الف) متن ماده منقول در فوق حاکی از آن است که منظور از «ادعاها»ی مندر در آن ،ادعاهای موجود یـک
شرکت غیر واجد شرای میباشد؛ زیرا ادعاها را چنین توصیف مینمایند کـه بـه طریـق «غیرمسـتقیم» یعنـی از
طریق مالکیت شرکت وجود دارند .ادعا های جداگانـه سـهامداران مسـتقیما متعلـق بـه آن سـهامداران مـیباشـد.
بهعالوه ،در بیانیه یا در فحوای کالم آن اشارهای نشده که بیانیه ،ادعاهای جدیدی توس سهامداران ایجاد کـرده
است ،بلکه صرفا به آن سهامداران ،اهلیت طرک ادعاهای شرکت در دیوان را اعطا کرده است.
ب) منطقا به آسانی قابل تصور نیست که ادعای مبتنی بر قراردادی که شرکت (اما نه سهامدار) طرف آن بوده
با ادعای شرکت تفاوت داشته باشد.
) الزام بند  0ماده هفت ،مبنی بر اینکه اتباع ایاالت متحده ،در موق بروز ادعا ،عالئق مالکیت کـافی بـرای
کنترل شرکت داشته باشند ،به این مفهوم است که بر آن اساس ،اتباع مذکور میتوانند از طرف شرکت اقدام کنند.
د) بهعنوان خواهانهای دادبردهای که به موجب بند  0ماده هفت براساس ادعای متعلق به شـرکت خسـارات
وصول میکنند ،این امکان را نمیتوان مستننا کرد که یا شرکت یا سایر سهامداران در دادگاههای داخلی علیـه آن
خواهانها اقامه دعوا و آنان را وادار به تسهیم خسارات دریافتی نمایند .در چنین صورتی ،حکمی شـامل کـمتـر از
 322درصد مطالبات شرکت ممکن است به جبران تنها قسمتی از غرامت خواهانها منجر شود.
هـ) رعایت صرفه و انصاف حکم می کند که ادعای یک شـرکت کـه اساسـا قابـل تفکیـک نیسـت ،در یـک
رسیدگی واحد تعقیب شود ،نه آنکه رسیدگی تکراری ،اگر نگوییم مضاعف ،چه در این دیوان و چه در سایر مراج
رسیدگی ترغیب شود.
 .28استدالالت علیه آن نظر و له این نظر که بند  0ماده هفت ،نسبت به ادعاهای یـک شـرکت غیـر واجـد
شرای (یعنی غیرامریکایی) ،تنها تا حدود مالکیت غیرمستقیم ادعا توس اتباع ایـاالت متحـده بـه علـت عالئـق
مالکانه آنان در آن شرکت در فاصله بـین تـاریخ بـروز ادعـا تـا  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه  )3103بـه دیـوان
صالحیت رسیدگی میدهد ،به شرک زیر خالصه میشود:
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الف) بند  0ماده هفت مبهم است .گرچه بهوضوک میگوید که ادعاهای غیرمستقیم داخل در صالحیت دیـوان
عبارتند از :ادعاهای شرکت غیر واجد شرای که بهطور غیرمستقیم متعلق به خواهانها میباشد ،لکن بـهصـراحت
مشخص نمیکند که آیا این ادعاها ،تمامی ادعاهای شرکت برای وصول  322درصد مطالبات شرکت است یا تنها
ادعاهای شرکت بابت درصد مالکیت خواهانهای امریکایی.
ب) نظر به اینکه متن ماده مزبور مبهم و به منزله مورد استننایی به قواعد عادی حقوق بینالملل است ،مبنی
بر اینکه سهامداران نمیتوانند ادعاهای شرکت (در مقابل ادعاهای مربو به حقوق مالکانه خود) را طـرک کننـد،
باید بهطور مضیق تفسیر شود (رجوع شود به :بند  1ماده  13کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات).
) بند  0ماده هفت ،حاوی یک شر صریح است ،مبنی بر ایـنکـه ادعـای غیرمسـتقیم را تنهـا در صـورتی
میتوان در دیوان مطرک نمود که شرکت رأسا نتواند ادعایی در دیوان اقامه کند .تفسیر آن ماده به نحوی که اتباع
ایاالت متحدهای که صاحب کمتر از  322درصد یک شرکت هسـتند بتواننـد ادعاهـای غیرمسـتقیمی بابـت 322
درصد ادعای شرکت طرک کنند ،به منابه آن است که از آن ماده عدول کرده و عمال ولی نه رسما به شرکت اجازه
داده باشیم ادعای خو را در دیوان اقامه کند.
د) این شرکت نیست ،بلکه خواهانها هستند که حکم صادره را دریافت مینمایند و هر مبلغی که طبق حکـم
تعیین شود به خواهانها تعلق میگیرد ،نه به شرکت و دیوان نمیتواند مطمئن باشـد کـه ایـن خواهـانهـا مبلـغ
وصولی خود را با شرکت یا سایر سهامداران تسهیم خواهند کرد .اگر خواهانهـا مبلـغ وصـولی را تسـهیم نکننـد،
اعطای  322درصد مطالبات شرکت ،منجر به دارا شدن غیرعادالنه خواهانها خواهد شد.
 .23دیوان توجه دارد که بیانیه مقرر نمیکند که کلیه سهامداران امریکایی یک شرکت غیر واجد شرای برای
طرک ادعاهای شرکت گرد هم آیند .گرچه بند  0ماده هفت قید میکنـد کـه عالئـق مالکانـه صـاحبان امریکـایی
مجتمعا برای کنترل شرکت در موق بروز ادعا باید کافی باشد ،لکن مقرر نمـیدارد کـه مجتمعـا ادعـایی را طـرک
کنند .دیوان حداقل از دو ادعا که در دو شعبه مختلف دیوان مطرک بوده آگاه است که در هریک از آنهـا یکـی از
دو صاحب شرکت غیر واجد شرای  ،بهطور جداگانه ادعاهای واحد شرکت را به موجـب بنـد  0مـاده هفـت اقامـه
کرده ،با اینکه خواسته هریک ظاهرا تنها به نسبت درصد مالکیت خود در آن ادعاها میباشد (هوشـنگ مسـتوفی
زاده و دولت جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره  022مطروک در شعبه دو و بی.جی .هیوز اینکورپوریتد و دولت
جمهوری اسالمی ایران پرونده شماره  343مطروک در شعبه یک).
 .11دیوان از سؤاالت بالقوهای که مبتنی بر این واقعیت طرک میشوند آگاهی دارد کـه در ایـن پرونـدههـای
حاوی ادعای غیرمستقیم ،شرکتی که ادعایش تعقیب میشود ،خود طرف جریان رسیدگی نیست .چنانچه شـرکت
ادعایش را در دادگاههای یک کشور ثالث طرک کند ،آیا میتوان چنین اقدامی را نقض یا مبلغ وصـولی شـرکت را
با توجه به حکم این دیوان و مقررات بیانیه حل و فصل محدود نمود ؟ بند یک ماده  4این بیانیه مـیگویـد کلیـه
احکام دیوان قطعی و الزماالجرا میباشند و بند  0ماده هفت میگوید ادعاهایی که به دیوان ارجاع میشود ...خار
از صالحیت قضایی دادگاههای ایران و ایاالت متحده « ...یا هر دادگاه دیگر» خواهند بود .آیـا ایـن شـرو بـرای
ممانعت از مطالبه مضاعف یا اصوال هرگونه مطالبه دیگری علیه خواندگان مـؤثر خواهنـد بـود ؟ در مـواردی کـه
خواهانهای مراجعه کننده به این دیوان ،مالک صد در صد شرکت باشـند ایـن مسـائل حـداکنر و صـرفا فرضـی
خواهند بود ،ولی وقتی خواهانها مالک قسمتی از سهام شرکت میباشند در صورتی که دیوان فق معادل ادعـای
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اتباع امریکایی (خواهانها) حکم بدهد ،امکان اقامه دعاوی جداگانه رأسا توس خود شرکت در کشورهای ثالـث را
نمیتوان منتفی دانست .در این رابطه باید توجه داشت که مقررات بند  0ماده هفت در مورد کنترل شرکت توسـ
اتباع ایاالت متحده منحصرا ناظر بر «تاریخ ایجاد ادعا» میباشد .بنابراین ،قابل تصور اسـت کـه شـرکت بعـدا در
اختیار اتباع سایر کشورها در آمده باشد.
 .13در پرونده حاضر ،خواهانها موافقتنامه امانی را که به موجب آن ،ادعاها به خواهانها واگـذار شـده جـزا
مدرک ندادهاند؛ هرچند که وکیل نامبردگان در جلسه استماع اظهار داشـت کـه خواهـانهـا طبـق آن موافقتنامـه
متعهدند که مبلغی را که بابت ادعا وصول کنند به هارزا اینترنشنال بپردازند.
 .12با توجه به جمی جهات ،حداقل در مواردی که خواهانها اثبات نکردهاند که قانونا متعهدند هر مبلغی کـه
احتماال وصول کند به شرکت بپردازند ،دیوان معتقد است محتا ترین تصمیمی که میتواند بگیرد این اسـت کـه
ضمن قبول اینکه بند  0ماده هفت بـه دیـوان صـالحیت رسـیدگی بـه ادعاهـای هـارزا اینترنشـنال را کـه مـن
غیرمستقیم متعلق به خواهانها است اعطا میکند ،مبلغ وصولی آنها را محدود به میزانی نماید که اتبـاع ایـاالت
متحده طی فاصله بین تاریخ بروز ادعا و  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103مالک هارزا اینترنشـنال بـوده یـا بـه
منظور رسیدگی حاضر در تملک خواهانها بوده ویا به آنها واگذار شده است .این میزان در پرونده حاضـر 32/14
درصد است (مطابقت شود با بالنت برادرز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 030ـ00ــ،3
 8مارس  30/3328اسفندماه  ،3184ص 30ـ .)32عامل تعیینکننده در این نتیجـهگیـری ایـن اسـت کـه دیـوان
نمیتواند خواهانها را وادار کند مبالغ حکم را با شرکت یا سایر سهامداران تسهیم کنند.
 .11سؤاالت مربو به صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل سـازمان آب و بـرق ضـمن بررسـی ادعاهـای
متقابل مزبور ،در بخش  0زیر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
چهار) ادعاها
الف) کلیات

 .14خواهانها دو نوع ادعا در این پرونده مطرک کردهاند .اول ،ادعایی است علیه سازمان آب و برق و بابت مبالغی
که حسب ادعا سازمان بابت قراردادهای فوقالذکر منعقده فیمـابین ،بـه هـارزا اینترنشـنال بـدهکار اسـت و دوم،
ادعایی است که علیه جمهوری اسالمی ایران بابت سلب مالکیت ادعایی یـا ناپدیـد شـدن اثاثـه خانـه و وسـایل
شخصی چهار کارمند هارزا اینترنشنال مطرک شده است .ادعای دوم اجماال قابل فیصـله اسـت؛ زیـرا خواهـانهـا
مدارک بسیار معدودی در تأیید آن ارائه دادهاند .در اساس ،خواهانها نشان دادهاند که هارزا اینترنشـنال بـه چهـار
کارمند خود جمعا  33.121/21دالر امریکا بهعنوان جبران قسمتی از خسارت از دست دادن امـوال خـود در ایـران
پرداخته است .مدارک حاکی از آن است که اشیا متعلق به دو نفر از کارمندان ،برای حمل در یک مورد به شـرکت
حمل و نقل سی من پاک و در مورد دیگر به اس.جی .سرویسز تحویل شده و اشیای دو کارمند دیگر در دفاتر یک
شرکت مهندسی مشاور در تهران که نام آن مشخص نگردیده گذارده شده و ظاهرا چون پاسداران انقـالب ،اتـاق
شرکت را قفل کرده بودند قابل انتقال نبوده است .هیچ مدرکی دال بر آنکه هیچیک از دو شرکت حمل و نقل به
مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،در کنترل دولت ایران بوده و پاسداران انقالب واقعا درب دفتـر
مورد بحث را قفل کرده ویا دولت به نحوی مسئول ناپدید شدن اموال بوده ،ارائه نشده اسـت .بنـابراین ،ادعاهـای
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مبالغی که هارزا اینترنشنال به کارمندان خود پرداخته است باید به لحاظ فقد دلیل رد شود.
 .11اینک به ادعاهای قراردادی برگردیم .مشاهده میکنیم که از ابتدا در تصور هـارزا اینترنشـنال ایـن ابهـام
وجود داشت که آیا ادعاهایش ،ادعای خسارت نقض قرارداد است یا تسویه حسابهای مقـرر در مـاده مربـو بـه
فورسماژور (ماده  )32قرارداد .هارزا اینترنشنال طی نامه مورخ  34ژوییه 01( 3322تیرماه  )3103خود به سـازمان
آب و برق اظهار داشت که« :به دالیل نقض اساسی قرارداد و فورسماژور و قصور آن وزارتخانه از لحاظ پرداخـت
بدهی ...طبق مقررات قرارداد و به علت دالیل استننایی که خار از کنترل معقول ما بوده است و قابل پیشبینـی
نبوده و جلوگیری از آنها امکانپذیر نبوده است به رابطه قراردادی خاتمه داده است».
هارزا اینترنشنال ،صورتحساب نهایی را با ذکر مبالغی که خود را طلبکار میدانست به آن نامـه پیوسـت کـرد.
این مبالغ ،به جم مبالغ صورتحسابهای پرداخت نشده بابت هر پروژه و براساس فرمول کارکرد نفرـ ماه منـدر
در (ماده  )0متمم  3323قرارداد و برخی هزینههای اضافی مندر در صورتحسابهـای جداگانـه و نیـز بـه بهـره
دیرکرد تا آخر روز  12ژوئن  3( 3322تیرماه  )3103تجزیه شده بود .هارزا اینترنشنال در این صورتحساب نهـایی،
ادعای عدمالنف یا خسارات دیگر ناشی از نقض قرارداد را منظور نکرده و خواهانها نیز چنـین ادعـایی در دیـوان
مطرک نکردهاند .صورتحساب نهایی ،ظاهرا «آخرین» فاکتور «یا صورتحسـابی» اسـت کـه طبـق مقـررات مـاده
فورسماژور قرارداد که به شرک زیر مقرر میدارد ،ارائه شده:
«مهندس مسئول زیان یا خسارت ناشی از تأخیر یا قصور در انجام تعهدات خود مـذکور در ایـن قـرارداد کـه
ناشی از علل استننایی خار از کنترل معقول مهندس باشد نخواهد بود.
علل استننایی مزبور از جمله شامل موارد زیر میباشد:
مشیت الهی ،اعتصابات ،توقیف کشتی در بندر ،جنگ ،فعل یـا تـرک فعـل مقامـات کشـوری و لشـکری کـه
مهندس با دوراندیشی و کفایت معقول خود قادر به پیشبینی آنها و جلـوگیری از آنهـا نباشـد .در صـورتی کـه
هریک از علل فوق اجرای این قرارداد را غیرممکن سازد هریک ( )3از طرفین این قرارداد میتوانند فسـخ آن را از
طرف دیگر خواستار شوند .در چنین صورتی ظرف یـک ( )3مـاه پـس از اخطـار رسـمی فسـخ قـرارداد ،مهنـدس
صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف وزارت به او پرداخت شود تسلیم خواهد نمود و در ظرف یـک ( )3مـاه
پس از رسید صورتحساب فوقالذکر ،وزارت آن را رسیدگی نموده و مبالغی را که مهنـدس طبـق بنـد  0مـاده 31
محق به دریافت میباشد در مقابل اعالمیهای مبنی بر تسویه و تصفیه کلیه حسابها به مهندس پرداخت نمود».
 .13طبق شرک مندر در بخش سه فوق ،خواهانها مدارک اثبات تابعیت خود را جهت دوره زمـانی بـین 12
ژوئن  3( 3322تیرماه  )3103تا  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103تسلیم کردهاند و بدین ترتیب تلویحـا ادعـای
خود را ادعایی تلقی کردهاند که قبل از  12ژوئن  3( 3322تیرماه  )3103به وجود نیامده است .ایـن نظـر بـا ایـن
برداشت که ادعا بابت عدم پرداخت صورتحساب نهایی بعد از فسخ به دلیل فورسماژور میباشد بیشتر مطاقبـت
دارد تا با این برداشت که ادعا بابت نقض قرارداد به علـت تـأخیر در تأدیـه یـا عـدم پرداخـت صورتحسـابهـای
سالهای آخر دهه 3322میباشد.
 .17خواهانها مدارکی در اثبات مشکالتی که هارزا اینترنشنال و کارمندان خـارجی آن از اواخـر سـال 3322
هم از لحاظ زندگی و هم شرای کار داشتند و نیز در مورد عدم پرداخت صورتحسابها ارائه دادهاند .ایـن مـدارک
برای دیوان کافی نبود که فسخ قرارداد در ژوییه  3322بر مبنای قید فورسماژور قرارداد (ماده  )32از ناحیه هـارزا

14



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

اینترنشنال را صحیح بداند.
 .18دیوان با توجه به مالحظات فوقالـذکر ،ادعاهـای مطـروک در پرونـده حاضـر را ناشـی از عـدم پرداخـت
صورتحساب نهایی تسلیمی همراه با اطالعیه فسخ مورخ  34ژوییه  01( 3322تیرماه  )3103به موجـب مـاده 32
قرارداد تلقی میکند.
 .13در این رابطه ،این سؤال مطرک میشود که آیا میتوان به خواهانهـا اجـازه داد کـه تمـام مبـالغ بعضـی
صورتحسابهای خدمات انجـام شـده در سـد کـارون از دسـامبر  3323تـا پایـان آوریـل  3322را کـه سـهوا در
صورتحساب نهایی از قلم افتاده ،به ادعاهای مطروک خود در این داوری اضافه کنند .جم این صورتحسابهـا بـه
 33.031.023ریال بالغ میشود .ضمن آنکه ادعای پرداخت بابت خدمات انجام شده در  3323و  3322به موجب
قرارداد ،اعم از آنکه صورتحساب آنها ارسال شده یا نشده باشد ،پابرجا بوده و بنابراین ،طبق الزام بنـد  3مـاده 0
بیانیه حل و فصل دعاوی در تاریخ  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103ادعای پابرجایی محسوب میشود .ایـنکـه
آیا بعدا میتوان به صورتحسابی بابت فسخ مجاز قرارداد به دلیل فورسماژور افزود یا نه ،بستگی به مفـاد قـرارداد
دارد .مسلما اگر سازمان آب و برق و هارزا اینترنشنال حسابهای خود را طبق ماده  32قرارداد قطعا تسـویه کـرده
بودند ،هارزا اینترنشنال نمیتوانست بعدا ادعایی بابت صورتحسابهای از قلم افتـاده طـرک کنـد .لکـن در پرونـده
حاضر چنین تسویهای صورت نگرفته و دیوان ماده  32قرارداد را به نحوی تفسیر نمیکند که مان تصحیح چنـین
اشتباهی از طرف هارزا اینترنشنال قبل از تسویه باشد.
 .41سازمان آب و برق همچنین استدالل میکند بابت صورتحسابهای از قلم افتاده ،یعنی صورتحسابهایی
که اصل آنها را یا در طول عمر قرارداد دریافت نکرده یا نمیتواند پیدا کند نباید مسئول شناخته شود .خواهانهـا
استدالل میکنند که کلیه صورتحسابها را از طریق عادی کار تسلیم کردهاند و اگر سازمان آب و برق نمیتوانـد
اصل آنها را بیابد از نظر حقوقی حائز اهمیت نیست .دیوان نیز با این نظر موافق است که این امر اهمیتی نـدارد؛
زیرا در هر صورت ،مبالغ کلیه این صورتحسابها (به استننای صورتحسابهـای دسـامبر  3323تـا پایـان آوریـل
 3322که در فوق مورد بحث قرار گرفت) در ژوییه  3322در صورتحساب نهایی و جدولهای ضـمیمه آن منظـور
شده است.
ب) شرح ادعاهای قراردادی

 .43در صورتحساب نهایی ،ادعاهای هارزا اینترنشنال به سه دسته کلی تقسیم شده است:
(« )3خدمات مربو به قلم »0؛ یعنی مبالغی که حسب ادعا بابت صورتحسابهای کـارکرد نفرــ مـاه ،طبـق
ماده  0متمم  3323قرارداد قابل پرداخت است که بر حسب پروژه فهرست شده؛
( )0هزینههای اضافی که جداگانه فهرست شده؛ و
( )1بهره تأخیر تأدیه تا  12ژوئن  3( 3322تیرماه  )3103که به نرخ  30درصد در سال محاسبه شده است .در
طول داوری حاضر ،اشتباهاتی در صورتحساب نهایی کشف شد .در سال  ،3320هارزا اینترنشنال مبلغ بهـره مـورد
ادعای خود تا  12ژوئن  3( 3322تیرماه  )3103را مجددا محاسبه کرد که حاصل آن ،افزایش مبلغ بهره به میـزان
ـ 102.222/دالر امریکا بود .متعاقبا ضمن کار آقای تونو ،کارشناس منصوب دیوان ،تعداد دیگری اشتباه ،برخی به
نف هارزا اینترنشنال و برخی دیگر به نف سازمان آب و برق کشف شد .بهطور کلی این اشتباهات موضوع اختالف

حکم شماره 232ـ87ـ2



12

نیستند ،غیر از چند مورد که جمعا بالغ بـر  03.032.311ریـال مـیشـود و ظـاهرا سـازمان آب و بـرق بـه هـارزا
اینترنشنال یا از طرف آن به دیگران پرداخته است .خواهانها سه قلم از این پرداختها را پذیرفتهاند :یکی به مبلغ
 3.080.222ریال بابت کسور مالیاتی و یکی دیگر به مبلغ  20.020ریال که به هارزا اینترنشـنال پرداخـت شـده و
دیگری به مبلغ  32.221ریال بهعنوان مالیات .سازمان آب و برق در مورد مـابقی پرداخـتهـا ،ثابـت نکـرده کـه
پرداختها از نوعی بوده که به موجب قرارداد میتوان به حساب بستانکار وی منظور نمود.
 .42بدین ترتیب ،اقالم ادعاهای قراردادی در این پرونده( )1که دیوان باید به هریک از آنها رسیدگی کند به
شرک زیر میباشند:
 .3صورتحسابهای پرداخت نشده بابت کارکرد نفر در ماه:

الف) سد کارون
ب) طرک آبیاری گتوند (مرحله سه« »)
) طرک آبیاری گتوند (سایر مراحل)
د) سد مارون
هـ) طرک آبیاری بهبهان

1.203.328
1.282.802
032.304
13.142
033.122

 .2هزینههای اضافی

11.481
الف) برنامه آموزش سازمان آب و برق
32.803
ب) آزمایشهای مدل سد کارون و مارون
332.201
) خدمات بازرسی توربین کارون
03.128
د) خدمات کوپرز اند لیبرند
هـ) حق بیمه های اجتمـاعی و  32درصـد مالیـات اضـافی بـر حقـوق 104.202
کارمندان خارجی
330.012
و) مالیات اضافی بر پرداختهای یکجا
ز) مالیات برآوردی ایران بر پرداختهای بین اول فروردین  02تا آخـر 32.204
اسفند  23/1/03( 02تا)22/1/02
32 .1درصد بهره تـ خیر ت دیـه تـا 11ژوئـن 3(3381تیرمـاه 1.012.224

دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا
دالر امریکا

)3113
جمع کل

30.422.220

دالر امریکا

 .1هارزا اینترنشنال کلیه مبالغ ریالی صورتحساب نهایی خود را به دالر تبدیل و نرخ تسعیر را نرخ معمول روز طبق جدول پیوست تعیین
کرد .سازمان آب و برق به آن نرخها اعتراض نکرده و دیوان به منظور حاضر آن نرخ ها را میپذیرد.
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ج) موضوعات عمومی
 .3مقررات صورتجلسه و ضمیمه صورتجلسه درباره پرداخت و بررسی صورتحسابها

 .41چندین موضوع در بسیاری از صورتحسابها مؤثرند .بنابراین ،باید قبل از رسیدگی به تک تک اقالم ادعاهای
قراردادی مذکور فوق ،درباره آنها تصمیم گرفته شود .از مهمترین آنها یکی اثری است که دیوان باید برای مفاد
مندر در صورتجلسه و ضمیمه آن قائل شود که به موجب آن ،سازمان آب و برق مکلف شـد صورتحسـابهـای
هارزا اینترنشنال را فورا بررسی کرده و وجوه آنها را بپردازد .این دو سند همانطور که فوقا اشاره شد ،سـازمان را
ملزم میکرد ظرف  82روز از امضای صورتجلسه در  0فوریـه  31( 3322بهمـنمـاه  ،)3108تمـامی مبـالغ کلیـه
صورتحسابها تا پایان می  3322را بپردازد .هرچند طبق (بند  )2ضمیمه صورتجلسه ،رسیدگی به موضوع مالیـات
ایران موکول به بحث بیشتری شده بود ،به نظر دیوان به موجب آن بند ،حق هرگونه اعتراض احتمالی دیگر بـه
صورتحسابهای قبل از ژوئن  3328با آن تعهد پرداخت ،اسقا شد .خواهانها استدالل میکنند کـه بـه دالیـل
مشابه ،قصور سازمان آب و برق در پرداخت صورتحسابهای بعد از ماه می  3328یا ذکـر دالیـل عـدم پرداخـت
ظرف مدت مقرر در صورتجلسه و ضمیمه آن ،اعتراضات بعدی سازمان را خار از موق میسازد .لکـن دیـوان بـا
توجه به نظرات مندر در ذیل درباره ایرادات سازمان آب و برق ،رسیدگی به این موضوع را ضروری نمیبیند.
 .2مالیاتهای ایران
()2

 .44همان طور که در فوق ذکر شد ،در صورتجلسه و ضمیمه آن ،موضوع حق قراردادی هارزا اینترنشنال نسبت
به برخی کسور مالیاتهای ایران که سازمان آب و برق باید به وی مسترد میداشت ،حل نشد و طرفین هـیچگـاه
این مسأله را از طریق مذاکره حل نکردند .بنابراین ،دیوان باید اکنون تکلیف آن را روشن کند .نظر به اینکه ایـن
موضوع به نحوی با کلیه پروژهها و بسیاری صورتحسابها ارتبا دارد ،دیوان آن را بهعنوان یـک موضـوع کلـی
مقدماتی مورد رسیدگی قرار میدهد.
 .41به موجب (ماده  )2قرارداد ،حقالزحمه مهندس باید به نسـبت درصـدی از بـرآورد هزینـه سـاختمان بـه
صورت مبالغ کلی جبران میشد و در مورد مالیات مقرر شده بود که:
«حقالزحمه فوق شامل کلیه مالیاتها و عوارض و مالیات بر درآمـد مهنـدس و کارمنـدان ایرانـی و خـارجی
استخدامی او برای اجرای این قرارداد در ایران و حقوق گمرکی مصالح و لوازم و ماشینآالت خریداری شده توس
بیمـههـای
مهندس که در تاریخ امضای این قرارداد نافذ میباشد خواهد بود .چنانچه مالیاتها یا عوارض یا حـق 
اجتماعی جدید (به غیر از آنچه که در هنگام امضای این قرارداد نافذ بوده است) بر مهندس و کارمندان او تکلیـف
شود یا چنانچه نرخ مالیاتها و حقوق گمرکی و عوارض دیگر و غیره که شامل مهندس یا کارمندان باشد پـس از
تاریخ مزبور اضافه یا کسر گردد ،حقالزحمه پرداختی به مهندس به همان نسبت تعدیل خواهد شد.
 .43متمم  3323قرارداد ،شر فوقالذکر را از لحاظ پرداختهای یکجا تغییر نداد ،لکن در تعریف حقالزحمـه
 .2در ضمیمه صورتجلسه که در دسامبر  3322به امضا رسید اشعار گردید که موضوع مالیاتها برای بحث «به پایان شهریورماه »0018
موکول گردید؛ لکن آن ماه مطابق با سپتامبر  3322یعنی سه ماه قبل از امضای ضمیمه است .معهذا اشـاره صـریح بـه تعویـق ،بـه ایـن
مفهوم است که صرفنظر از تاریخ آن ،طرفین چنین قصدی را داشتند.
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کارکرد نفرـ ماه ،با موضوع مالیاتها به طریق برخورد کرد .ماده  0مـتمم سـال  3323قـرارداد مقـرر داشـت کـه
سازمان آب و برق باید هزینههای مستقیم را جبران کند و آن هزینهها را چنین تعریف نمـود« :هزینـههـایی کـه
مستقیما مربو به انجام خدمات ...میشود؛ مانند ...حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتها که شامل مالیات بر درآمد
دولت ایران نیز میباشد».
 .47هرچند شرو قرارداد ظاهرا ابهام ندارند ،لکن اجرای آنها بهویژه در مورد صورتحسابهای کارکرد نفرـ
ماه در عمل منجر به عدم توافقهایی شد که در ضمیمه صورتجلسه منعکس است .اولین مسـأله مالیـاتی کـه بـه
موجب مفاد قرارداد به وجود آمد از آنجا ناشی شد که مقامات مالیـاتی ایـران ،مـتمم  3323قـرارداد را بـهعنـوان
قرارداد جدیدی تعبیر کرده و در نتیجه ،هارزا اینترنشنال را از آن تاریخ مشمول مالیات بر درآمدی بیشتر از آنچـه
که در  3382تصویب شده ،ولی شامل قرارداد منعقده قبل از تصویب قانون نمیشـد ،شـناختند .هـارزا اینترنشـنال
خود را با یک ارزیابی مالیاتی به مبلغ  00.203.214ریال بابت سالهای بعد از امضای متمم  3323مواجـه دیـد و
آنها را پرداخت نمود .هارزا اینترنشنال همچنین مشمول نرخ نسبتا باالتری از کسر مالیاتی نسبت به پرداختهای
یکجا گردید که جمعا بالغ بر  240.032ریال در کسور مالیاتی شد .سازمان آب و برق در دسامبر  ،3324تـا میـزان
 32.222.222ریال از این مبالغ ر ا به هارزا اینترنشنال بازیرداخـت نمـود .مـابقی ،کـه در صورتحسـاب نهـایی بـه
 330.012دالر تبدیل شده ،جزئی از ادعاهای پرونده حاضر را تشکیل میدهد .سازمان آب و برق استدالل میکند
که متمم  3323قرارداد ،با افزودن حقالزحمه هارزا اینترنشنال ،افـزایش مالیـاتهـا در  3382را در نظـر گرفتـه و
بنابراین ،الزامات ماده  2قرارداد رعایت شده است؛ لکن دلیلی در مورد چنـین برداشـتی ارائـه نگردیـده .بـالعکس
خواهانها ادعا میکنند که هیچیک از طرفین پیشبینی نمیکردند که مقامات مالیاتی ایران بعدا اظهـارنظر کننـد
که متمم  3323قرارداد ،قرارداد جدیدی است و اظهار میدارند که سازمان آب و برق ،هارزا اینترنشنال را تشـویق
کرد که به آن اظهارنظر در دادگاه اعتراض کند .این کار انجام شد ،ولی نتیجهای حاصـل نشـد .دیـوان همچنـین
مالحظه میکند که سازمان آب و برق در دسامبر  3324تا میزان  32.222.222ریال از این مالیاتهای اضـافی را
به هارزا اینترنشنال بازپرداخت نموده .براساس مالحظات فوق ،دیوان ادعای هارزا اینترنشنال را بابـت بازپرداخـت
این مالیاتها به مبلغ  330.012دالر تأیید میکند.
 .48دو نوع مالیات جدید دیگر بعد از انعقاد قرارداد وض گردید؛ یکی حق بیمه اجتماعی کارمندان خـارجی از
 3382و دیگری  32درصد اضافه مالیات بر حقوق کارمندان خـارجی از سـال  .3322سـازمان آب و بـرق هـر دو
مالیات مذکور را تا آوریل  3328به هارزا اینترنشنال بازپرداخت نمود .هـارزا اینترنشـنال بابـت صورتحسـابهـای
بازیرداخت از آوریل  3328تا پایان دسامبر  ،3322مبلـغ  32.318.324ریـال بابـت حـق بیمـه اجتمـاعی و مبلـغ
 8.334.888ریال بابت اضافه مالیات مطالبه مـیکنـد .جمـ ایـن دو رقـم  00.202.222ریـال مـیشـود کـه در
صورتحساب نهایی به  104.202دالر تبدیل شده است .با توجه به اینکه ماده  2قرارداد صریحا مقرر میدارد کـه
مالیاتهای جدید بر کارمندان هارزا اینترنشنال و همچنین مالیاتهایی که مستقیما بر هارزا وض شود باید جبـران
گردد ،بنابراین ،دیوان ادعای هارزا اینترنشنال بابت حق بیمههای اجتماعی و اضافه مالیات به مبلغ  104.202دالر
را تأیید میکند.
 .43اغلب صورتحسابهای بابت کارکرد نفرـ ماه ،یعنی صورتحسابهایی که طبق ماده  0متمم  3323ارسال
شده و قسمت عمده ادعاهای هارزا اینترنشنال را تشکیل میدهد ،شامل مبالغی است که برای جبـران مالیـات بـر
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درآمد پیمانکار درخواست شده که هم بابت درصدی است که سازمان آب و برق کسر میکرده و هم بابـت مبـالغ
دیگری که هارزا اینترنشنال هر سال به مقامات مالیاتی میپرداخته است .این مبالغ جمعـا بـه  342.431دالر بـالغ
میشود .سازمان آب و برق استدالل میکند که حداقل در پروژه سد کارون قرار نبـود فرمـول کـارکرد نفرــ مـاه
شامل کارهایی شود که هزینهاش به حساب سازمان گذاشته شده .لهذا ادعای جبران ایـن مالیـاتهـا بـیاسـاس
میباشد .موضوع کاربرد صحیح فرمول کارکرد نفرـ ماه ذیال مورد بحث قرار میگیرد .دیوان با توجـه بـه عبـارات
روشن تعریف هزینههای مستقیم در ماده  0متمم  3323قرارداد ،نظر میدهد که ادعاهای  0درصد کسور مالیـاتی
و مبالغ اضافی که هارزا اینترنشنال به عنوان مالیات بر پیمانکار ایرانی به مقامات مالیاتی پرداختـه ،نسـبت بـه هـر
قسمت از کار که طبق فرمول نفرماه ماده  0متمم قرارداد ،هارزا اینترنشنال استحقاق بازیرداخت داشـته ،ادعاهـای
معتبری بوده است.
 .11هارزا اینترنشنال در صورتحساب نهایی خود یک قلم مالیات دیگـر بـه مبلـغ  32.204دالر بابـت بـرآورد
مالیات پیمانکار ایرانی از مبالغ دریافتی طی سال مالی ایـران منتهـی بـه  02مـارس  12(3322اسـفندماه )3102
منظور نموده است .در جلسه استماع ،خواهانها اقرار نمودند که این مبلغ مالیات ،ارزیابی یا پرداخت نشـده اسـت.
بنابراین ،مبنایی برای وصول آن ،نه به موجب قرارداد و نه متمم  3323وجود ندارد و دیـوان ایـن ادعـا را مـردود
میشمارد.
 .1حقوقها

 .13سازمان آب و برق در مورد برخی از حقوقهایی که در چند صورتحساب کارکرد نفرـ ماه منظور شده ،سه ایراد
مطرک کرده است:
(الف) حقوق کارمندانی که برای سازمان آب و برق ناشناخته بودهاند؛
(ب) حقوقهایی که حسب ادعا میبایست در هزینههای باالسری سرشکن شود؛ و
( ) اضافه حقوق کارمندان ایرانی در سالهای  3322و  3322بیش از میزان مورد توافق سازمان آب و برق.
دو ایراد اول را میتوان بهسرعت رد کرد؛ زیرا سازمان هیچ مدرکی در تأیید آنها ارائه نداده است ،لکن ایراد
سوم مستلزم بررسی بیشتری است.
 .12در متمم  3323قرارداد ،حقوق های مستقیم که طبق فرمول کار کرد نفرـ ماه قرار بود هـارزا اینترنشـنال
آنها را پس بگیرد این طور تعریف شده که حقوقهایی خواهد بود که به کلیه کارکنان ،شامل کارکنان ارشـد بـه
نسبت اوقاتی که مستقیما صرف کار پروژه کرده باشند «پرداخت میشود» .طبق این ماده ،افزایش حقـوق بـدون
هیچگونه محدودیت قابل برگشت بود .لکن در صورتجلسه ،سطح حقوقها تحت کنترل درآمد .بند «الف» مـاده 0
مقرر میداشت که :از اول سال  0010تشکیالت پرسنلی مهندس مشاور (نمودار سازمانی) و طبقهبندی دسـتمزد و
حقوقهای پرسنلی به پیشنهاد مهنـدس و موافقـت مـدیرعامل سـازمان ،مأخـذ و مـالک عمـل بـرای احتسـاب
()3
حقوقهای مستقیم قرار خواهد گرفت.
 .11بند  8و فهرست پیوست حقوقها ،حداکنر اضافه حقوق سال 0014و  0010را تعیین کـرد .طبـق بنـد :8
 .3نمودار سازمانی توافق شده ،پیوست ضمیمه صورتجلسه بود.
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چنانچه تحت شرایطی مهندس مشاور مجبور به افزایش حقوق بعضی از کارکنان خود بهطور استننایی در خار از
چارچوب افزایشهای مندر در بندهای فوقالذکر باشد ،مهندس مکلف به اخـذ مجـوز قبلـی از دسـتگاه اجرایـی
میباشد.
 .14از متن این مفاد کامال روشن نیست که منظور از این مقررات ،محدود کردن افزایش حقوق بعـد از سـال
( 0010منتهی به  02مارس  )3322بود یا خیر؛ اما به نظر دیوان منطقا باید چنین نتیجه گرفت کـه بـا توجـه بـه
نحوه عمل و رواب طرفین ،چنین اثری را داشتند .روشن است که منظور از صورتجلسه و ضمیمه آن کـه مـاههـا
درباره آن مذاکره شد ،غلبه بر مشکالتی بود که سازمان با صورتحسابهای کارکرد نفرـ مـاه از جملـه مشـکالت
مربو به سطح و افزایش حقوقها داشت .ظاهرا یکی از آوانسهایی کـه در مقابـل موافقـت بـا پرداخـت فـوری
صورتحسابهای معوقه به سازمان آب و برق داده شد ،افزودن شر موافقت سازمان با افزایش بیشتر حقـوقهـا
بود .تقریبا یک سال قبل از امضای صورتجلسه ،هارزا اینترنشنال به سازمان آب و برق پیشـنهاد کـرد کـه حقـوق
کارکنان ایرانی در سال  0018به میزان  30درصد افزوده شود و خواهانها ادعا میکنند که رئیس پروژه شفاها بـا
این پیشنهاد مواقفت کرده بود .تنها مدرکی که از این موافقت شفاهی در دست است یـک تلگـراف داخلـی هـارزا
اینترنشنال است .هارزا اینترنشنال بعدا در همان سال ،وقتی که قرارداد بسیاری از کارمندان منقضی شد ،بین  2تـا
 32درصد اضافه حقوق دیگر به آنان اعطا کرد؛ لکن سازمان آب و بـرق در  12نـوامبر  3( 3322آذر  )3108طـی
نامهای به هارزا اینترنشنال اطالع داد که سازمان فق با  32درصد افزایش حقـوق در تمـام سـال  0018موافقـت
کرده است .هارزا اینترنشنال برای سال  0012افزایش حقوقهایی تا  30درصد پیشنهاد کرد که بعدا سازمان کتبـا
با آن موافقت کرد؛ اما فق بر مبنای پایینترین حقوقهای  0010با احتساب تنها  32درصد اضافه در سـال 0018
و نه بر مبنای افزایشهای واقعی که به عمل آمده بود .دیوان براساس این مدرک نتیجـه مـیگیـرد کـه طـرفین
تفاهم داشتند که برای افزایش حقوق ،موافقت کتبی سازمان آب و برق شـر بـود .حتـی اگـر ایـن الـزام ،هـارزا
اینترنشنال را در موقعیت متزلزلی قرار میداد که در عمل ناچار بود مـدتهـا قبـل از آنکـه سـازمان تصـمیم بـه
تصویب افزایشها بگیرد تا در نتیجه ،قابل جبران باشد ،خود رأسا به دلیل تورم ،به کارمندان افزایش حقوق بدهد.
در این رابطه دیوان مالحظه مینماید که محدودیت افزایش حقوق سال  0018به  32درصد که عطف به گذشـته
میشد قبل از امضای صورتجلسه به اطالع هارزا اینترنشنال رسیده بود .معهذا هارزا اینترنشـنال ظـاهرا کوششـی
برای اصالک صورتجلسه در این موضوع نکرد.
 .11در مورد مبالغ مورد اختالف که در نتیجه افزایش غیرمجاز حقوقهـا ،از جملـه اثـر  300درصـد ضـریب
هزینههای باالسری ،به وجود آمد ،سـازمان آب و بـرق اظهـار مـیکنـد کـه آن مبـالغ بـالغ بـر  033.023دالر و
 328.228.300ریال (جمعا معادل تقریبا  3/2میلیون دالر) بود؛ ولی سـازمان مـدرکی در تأییـد آن ارقـام و نحـوه
محاسبه آن ها ارائه نداده است .گزارش آقای توونو حاکی از آن است که مبالغی که سازمان ذکر کرده است احتماال
جم حقوقها میباشد ،نه افزایش حقوقهایی که مورد موافقت سازمان آب و برق قرار نگرفت .به درخواست آقای
توونو ،خواهانها حداکنر مبلغ مورد اختالف (از جمله ضریب  300درصد) را محاسبه نموده و به  2.348.242ریـال
رسیدند که پس از تبدیل ،مبلغ  308.832/20دالر به دست آمد .سازمان آب و برق دیگر پاسخی نداد و دیوان این
مبلغ را میپذیرد و نظر میدهد که ادعاهای هارزا اینترنشنال بابت افزایش حقـوقهـایی کـه سـازمان آب و بـرق
تصویب نکرده و بالغ بر  308.832/20دالر میشود باید مردود شناخته شود.
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 .4هزینههای سفر

 .13سازمان آب و برق ادعا میکند که در صورتحسـابهـای بعـد از مـی  3328هـارزا اینترنشـنال ،هزینـههـای
غیرموجهی بابت سفر به مبلغ  300.033دالر و  33.380.002ریال منظور شده است .لکن ادعای خود را با مدرک
ثابت نکرده است .آقای توونو ،طی بازدید از دفاتر هارزا در شیکاگو ،پروندههای مربوطه را در محل بازرسـی کـرد.
در عین حال که دریافت که صورتحسابهای هارزا اینترنشنال با دقت تهیه شـده اسـت ،معهـذا اظهـار داشـت در
اینکه برخی از سفرهای مهندسان مشاور هارزا اینترنشنال مورد تصویب سازمان آب و برق قرار گرفته باشد جـای
تردید وجود دارد .آقای توونو براساس آن تجربه و مالقاتهای خود با طرفین ،اظهارنظر کرد که احتمال دارد فق
 32تا  30درصد اعتراضات سازمان آب و برق در مورد سفرها موجه باشد .خواهانها با این نظـر موافـق نیسـتند و
استدالل میکنند که قبول ایراد سازمان ،حتی تا آن حد جزئی غیرعادالنه است؛ زیرا سازمان آب و برق مدارکی در
تأیید اعتراض خود ارائه نداده و بنابراین ،خواهانها مالکی برای ارائه دالیل معارض آن در دست ندارند .دیوان بـا
این استدالل موافق است .با توجه به یافتههای آقای توونو ،سازمان بار اثبات ادعـایی را بـر دوش دارد کـه اثبـات
نکرده و دیوان نیز مقتضی نمیداند با استفاده از درصد اختیاری که خود حاصل تحقیقات کامال محدودی میتواند
باشد ،سازمان را از الزام اثبات ادعا معاف دارد .پروندههای سازمان آب و برق بایـد حـاوی مجوزهـای سـفر هـارزا
اینترنشنال یا نمایندگان آن باشد .قصور سازمان در ارائه مدارک حتی برای چند مورد سفر غیرمجاز ،ناگزیر موجـب
رد اعتراض وی میگردد.
 .1متفرقه

 .17سازمان آب و برق اعتراض کرده که هارزا اینترنشنال بعضی اقالم هزینه را بهعنوان هزینههـای مسـتقیم در
صورتحساب های کارکرد نفرـ ماه منظور نموده است و از آن جمله به هزینـه پروانـه کـار ایـران بـرای کارمنـدان
خارجی هارزا اینترنشنال ،هزینه نگهداری ضمانتنامههای بانکی پیشپرداخـت و بعضـی هزینـههـای اداری اشـاره
میکند .دیوان هیچیک از ایرادهای فوق را وارد نمیداند .واضح است که هزینه پروانه کار کارمندانی که منحصـرا
به کار پروژه اشتغال داشتند هزینه مستقیم به مفهوم ماده  0متمم  3323قـرارداد مـیباشـد .صورتجلسـه ،مسـأله
هزینههای اداری را حل کرد .هارزا اینترنشنال طبق آن صورتجلسه در صورتحسـابهـای خـود تجدیـدنظر کـرد.
هزینه نگهداری ضمانتنامههای بانکی صادره در مقابل پیشپرداختها در طول مدتی که کلیـه حـقالزحمـههـا در
حقیقت براساس ماده  0پرداخت میشد نیز طبق مفاد همان ماده ،هزینه مستقیم اسـت .آقـای توونـو در گـزارش
خود ،نظر داد که هزینه ضمانتنامههای بانکی ،هزینه مستقیم نیست ،ولی در جلسه استماع در توضـیح نظـر خـود
اظهار داشت که اگر به جای پرداخت یکجا ،به حقالزحمه کارکرد نفرـ ماه ارتبا داشته باشد ،هزینه مستقیم است.
دیوان هم چنین عقیدهای دارد.
د) صورتحسابهای موضوع ماده 1
 .3سد کارون

 .18ادعای هارزا اینترنشنال بابت مبالغ پرداخت نشدهای که حسب ادعا ،طبق صورتحسابهای کارکرد نفرــ مـاه
(موضوع ماده  0متمم  3323قرارداد) در پروژه سد کارون طلبکار بود پس از تبدیل و اصالحات فوقالذکر ،بالغ بـر
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 1.203.328دالر میشود .این رقم از جم صورتحسابهای دالری هارزا اینترنشنال (جمعـا بـالغ بـر  8.181.338/14دالر) و
معادل دالری صورتحسابهای ریالی (جمعا  8.441.020/32دالر معادل  400.822.330ریال) و سپس کسر پرداختهـای
دالری ســازمان آب و بــرق (جمعــا  200.203/22دالر) و معــادل دالری پرداخــتهــای ریــالی ســازمان (جمعــا
 2.112.004دالر) معادل  023.232.210ریال به دست میآید .این صورتحسابها ،کلیه کارهای هارزا اینترنشـنال
در سد کارون بعد از  03دسامبر  2( 3324دیماه  )3101را در بر میگیرد؛ یعنی تاریخی که در ماده  1متمم 3323
بهعنوان مهلت قابل اعمال برای کارهای مشمول حقالزحمه یکجا ذکر شده .ماده  1متمم همچنین قید مـیکنـد:
چنانچه انجام خدمات مهندسی به دالیلی خار از اختیار مهندس «از مدت زمان مقرره تجـاوز کـرده و در نتیجـه
تکمیل کار به تعویض افتد« ،مهندس» ذیحق است در تاریخ پایان مدت مقرره ،کلیه حقالزحمـهای را کـه طبـق
این متمم تعیین شده است وصول کند .هر قسمت از کار که باقیمانده باشد بر حسـب دسـتور «سـازمان» ممکـن
است به وسیله «مهندس» ادامه و انجام گیرد و حقالزحمه مربوطه براساس کارکرد نفرـ ماه صرف شـده مطـابق
نرخها و هزینههایی که طبق این متمم توافق شده است تعیین و به «مهندس» پرداخت میگردد.
 .13سازمان آب و برق در وهله اول اظهار میدارد وقتی متمم قرارداد در  3323به امضا رسید ،طرفین انتظـار
داشتند که فق کارهای نسبتا جزئی در پروژه سد کارون برای بعـد از  03دسـامبر  2( 3324دیمـاه  )3101بـاقی
خواهد ماند .این انتظار احتماال درست بوده ،هرچند که دیوان توجه دارد که پروژههای ساختمانی عظـیم اغلـب بـا
تأخیر روبهرو میشوند؛ به نحوی که ریسک تأخیر اجتنابناپذیر است .به هر حال ،انتظار طرفین هر چه بوده باشد،
مفاد قرارداد صراحت دارد.
 .31دفاع عمده سازمان آب و برق (که مبنای یکی از ادعاهای متقابل وی نیز هست) این است که تـأخیرات
حاصل در کار پروژه ،ناشی از تقصیر هارزا اینترنشنال میباشد .بنابراین ،به مفهـوم مـاده « 1بـه دالیلـی خـار از
کنترل مهندس» نبوده است .سازمان آب و برق استدالل میکند که آزمایشات زمینشناسی هارزا اینترنشنال قبـل
از شروع ساختمان کافی نبوده و در نتیجه ،وقتی پارهای مسائل زمینشناسی آن هم در  3320یعنی بعـد از شـروع
ساختمان ،در جناک راست سد کشف شد ،منجر به دو سال تأخیر در تکمیل پروژه گردید .خواهانها انکار میکننـد
که آزمایشات زمینشناسی کافی نبوده ویا اگر آن مسائل زمینشناسی زودتـر کشـف مـیشـد ،تـأخیر کمتـری رخ
میداد .آقای کریزل ،کارشناس منصوب دیوان در این زمینه اظهار داشت که چند حفاری اضافی در پایه راست سد
در طول مطالعات مقدماتی مطلوب میبود .مدارک و استدالالت فراوانی در این موضوع ارائه گردیده ،هرچند عمدتا
در ارتبا با ادعاهای متقابل سازمان آب و برق میباشد.
 .33در مورد ادعای هارزا اینترنشنال بابت صورتحسابهای پرداخت نشده کارکرد نفرــ مـاه در سـد کـارون،
دیوان معتقد است که دفاع سازمان در این سـازمان در ایـن مـورد عمـدتا وارد نیسـت .هـارزا اینترنشـنال ارسـال
صورتحسابهای ماهانه پروژه را طبق ماده  0متمم  3323از ژانویه  3320آغاز کرد و تا پایان آوریل  3322ادامـه
داد .سازمان آب و برق در پاسخ این صورتحسابها مبالغ قابل توجهی به صورت علـیالحسـاب پرداخـت و مـدیر
پروژه سازمان در  3320طی نامهای به هارزا اینترنشنال صریحا صحت صورتحسابهای کارکرد نفرـ ماه پـروژه را
تأیید کرد .اعتراض سازمان به اقالم صورتحسابهای کارکرد نفرـ ماه پروژه را تأیید کـرد .اعتـراض سـازمان بـه
اقالم صورتحسابها به دالیل خاص و بسیار محدودتری بوده .در اواخر  3322و اوایل 3322سازمان صورتجلسه و
ضمیمه آن را امضا و طی آنها تعهد کرد که صورتحسابها را عاجال مـورد بررسـی قـرار دهـد و وجـوه آنهـا را
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بپردازد.
مدارک حاکی از آن است که سازمان ایراد عدم کفایت آزمایشات زمینشناسی را برای بار اولـین طـی جریـان
رسیدگی حاضر مطرک کرده است .نحوه عمل قبلی سازمان ،ناقض اعتبار ایراد وی میباشد .عالوه بر ایـن ،بسـیار
غیرعادالنه است که به کارفرمایی مانند سازمان آب و برق اجازه داده شود مهندسی را بـرای مـدت پـنج سـال بـا
وعده پرداخت حقالزحمه که با پرداختهای منظم و اطمینانهای مکرر تأیید گردیـد بـه کـار وا دارد و سـپس در
پایان ،منکر شود که حقالزحمهای بدهکار است .در ماده  31قرارداد برای سازمان آب و برق در صورتی که هـارزا
اینترنشنال نقایص کار خود را رف نکند چارهجویی هایی به صورت دادن اخطار فسخ و وصول خسارت پـیشبینـی
شده است .بهعالوه ،سازمان حق داشت هر موق بخواهد هدیه خدمتها را اینترنشنال خاتمه دهد .به موجب مفاد
قرارداد و متمم 3323اگر سازمان معتقد بود که کار هارزا اینترنشـنال در سـد کـارون بعـد از  03دسـامبر 2(3324
دیماه )3101طبق ماده  0متمم  3323مستحق حقالزحمه نیست ،موظف بود این مطالب را در همـان زمـان بـه
وی گوشزد نماید .بنابراین ،دیوان ادعای هارزا اینترنشنال بابت صورتحسابهای پرداخـت نشـده کـار پـروژه سـد
کارون به مبلغ  122.032.328دالر را تأیید میکند.
 .2پروژه آبیاری گتوند ـ مرحله سوم ـ ج

 .32متمم  3323قرارداد (ماده  ،)3مرحله سوم« » پروژه آبیاری گتوند را از حدود کار هارزا اینترنشـنال (خـدمات
مهندسی در طول مدت ساختمان) مستننا نمود .سازمان بعدا آن تصمیم را تغییر داد و طی نامه مـورخ اول آوریـل
30(3324فروردین  )3101به هارزا اینترنشنال اجازه داد کار مرحله سوم« » را اجـرا نمایـد .اختالفـی نیسـت کـه
حقالزحمه این کار باید براساس (ماده  )0کارکرد نفرـ ماه پرداخت میشد .متمم 3323در این مورد ابهـام نـدارد و
سازمان طی نامه مورخ  02اکتبر  0( 3324آبان  )3101صریحا موافقت خود را اعالم کرده بود .هرچند سـازمان در
داوری حاضر ادعا میکند در کار هارزا اینترنشنال نقایصی وجود داشت ،آن ادعاهـا بـه ادعاهـای متقابـل سـازمان
ارتبا دارد و دفاع در مقابل عدم پرداخت صورتحسابها محسوب نمیشود .طبق شـرک منـدر در بخـش قبلـی،
جبران خسارت سازمان در صورت وجود نقایص در ماده  31قرارداد پیش بینی شده بود و در نبود اخطار به مهندس
و فرصت رف نقایص و فسخ قرارداد طبق آن ماده ،حقالزحمه کار انجام شده طبق قرارداد دو متمم 3323باید بـه
موجب قرارداد و متمم پرداخت شود .سازمان در موارد متعدد این واقعیت را پذیرفت و منال بـارز آن صورتجلسـه و
ضمیمه آن است .بنابراین ،دیوان ادعای هارزا اینترنشنال را بابت صورتحسابهای پرداخـت نشـده مرحلـه » «1
پروژه آبیاری گتوند به مبلغ  1.282.802دالر تأیید میکند.
 .1سایر مراحل پروژه آبیاری گتوند

 .31متمم  3323قرارداد (ماده ،)3همچنین کار مرحله سه«الف» (معاضدت در طول مناقصه) پروژه آبیـاری گتونـد
را از حدود کار هارزا اینترنشنال مستننا نمود .این کار بعدا به هارزا اینترنشنال محول گردید .همچنـانکـه تعـدادی
کارهای اضافی مانند توسعه طرک مشتمل بر کانالهای آبیاری رده سـوم و چهـارم در دو واحـد پـروژه و افـزایش
مساحت زمین پروژه و گنجاندن مزرعه نیشکر و طرک و سایر کارهای مربو به دهکـده کـارگری بـه آن محـول
گردید .هرچند سازمان آب و برق اکنون بهطور کلی انکار میکند که هارزا اینترنشنال غیر از مرحله سوم« » کـه
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خار از حدود کار قرارداد و متمم  3323بوده در پروژه آبیاری گتوند کاری انجام داده ،این موض را هیچگاه و قبل
از داوری حاضر اتخاذ نکرده بود و برخالف موضعی است که سازمان آب و برق در موارد متعدد در طول کار اعالم
کرده است .دیوان به دالیلی مشـابه آنچـه کـه در دو قسـمت فـوق الـذکر ذکـر شـده ،ادعـای هـارزا نسـبت بـه
صورتحسابهای پرداخت نشده بابت کارهای اضافی مراحلی غیر از مرحله سوم« » پروژه آبیاری گتوند بـه مبلـغ
 032.304را تأیید میکند.
 .4پروژه سد مارون

 .34تنها صورتحسابهای مربو به این پروژه که براساس کارکرد نفرـ ماه (ماده  )0صـادر شـده بابـت تغییراتـی
بوده که در اسناد مناقصه به درخواست سازمان آب و برق در 3324و  3320داده شده است .هارزا اینترنشنال در آن
زمان تصریح کرد که این تغییرات را کار اضافی تلقی میکند که حقالزحمه آن بایـد براسـاس کـارکرد نفرــ مـاه
پرداخت شود .هیچ مدرکی مبنی بر مخالفت سازمان با این نظر وجود ندارد و به هر حال ،اکنـر صورتحسـابهـای
مورد اختالف ،قبل از می  3328صادر شده و در نتیجه ،مشمول تعهد پرداخت مندر در صورتجلسه و ضمیمه آن
است .دیوان ادعای هارزا اینترنشنال نسبت به صورتحساب های پرداخت نشـده بابـت کـار سـد کـارون بـه مبلـغ
 13.142دالر امریکا را تأیید میکند.
 .1پروژه آبیاری بهبهان

 .31تنها صورتحسابهای مربو به این پروژه که براساس کارکرد نفرـ ماه (ماده )0صادر شده بابت خدمات خار
از حدود کار ،منجمله تهیه نقشه کانالهای آبیاری رده سوم و چهارم و ارائه خدمات معماری برای دهکده واقـ در
طرک و پارهای تغییرات در اسناد قرارداد بوده است .مدرکی دال بر مخالفـت سـازمان آب و بـرق بـا اعمـال روش
حقالزحمه کارکرد نفرـ مـاه در مـورد ایـن کارهـا ارائـه نشـده اسـت و سـازمان در ازای ایـن کارهـا قسـمتی از
صورتحسابها را پرداخته است (با پرداخت اضافی در مـورد صورتحسـابهـای ریـالی و کسـر پرداخـت در مـورد
صورتحسابهای دالری) .دیوان ادعای هارزا اینترنشنال نسبت به صورتحسابهای پرداخت نشده بابت کار پـروژه
آبیاری بهبهان به مبلغ  033.122دالر امریکا را تأیید میکند.
هـ) هزینههای اضافی

 .33این قسمت به چهار ادعا بابت جبران هزینههایی ارتبا دارد که در صورتحسابهای کارکرد نفرـ ماه (ماده)0
منظور نشده و در صورتحساب نهایی بهطور جداگانه آمده است:
 .3برنامه آموزش سازمان آب و برق

 .37در اینجا  30فقره صورتحساب هارزا اینترنشنال مطرک است که بـین  12سـپتامبر 2( 3324مهـر )3101و13
دسامبر32( 3328دی )3100صادر گردیده و طی آنها هزینـه آمـوزش تعـدادی از کارکنـان سـازمان آب و بـرق
مطالبه شده است .سازمان فق وجه قسمتی از یکـی از ایـن صورتحسـابهـا را پرداخـت کـرده و اینـک بـه آن
صورتحسابها به دالیـل نداشـتن مجـوز و اسـتفاده از ضـریب باالسـری  300در صـد ایـراد دارد (بنـد .)» «0
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صورتجلسه ،این موض وع را بدین صورت بیان کرده که داشتن مجوز برای هر قلم الزامی و اضافه کردن باالسـری
ممنوع است .آقای توونو اظهارنظر کرد که این توافق طرفین باید شامل صورتحسابهای قبل از  13مه32( 3328
خرداد  )3100و همچنین صورتحسابهای بعد از آن تاریخ باشد و مستلزم کسر از مبلغ ادعای مربو به باالسـری
( 32.820/43دالر) میباشد .خواهانها با اشاره به صورتجلسه می گویند کـه در مـورد صورتحسـابهـای قبـل از
ژوئن 3328با این امر مخالفند ولی «قصد ندارند به این نظر اعتراض کنند» .در هر حال ،دیـوان در مـورد ارتبـا
صورتجلسه با صورتحسابهایی که بابت کارکرد نفرـ ماه (ماده )0نیستند تردیـد دارد .دیـوان کسـر مبلـغ ادعـا را
میپذیرد و ادعای هارزا اینترنشنال نسبت به صورتحسابهای پرداخت نشده بابت برنامـه آمـوزش سـازمان آب و
برق را فق به مبلغ 00.232/03دالر تأیید میکند.
 .2آزمایشهای نمونه سد کارون و مارون

 .38در این ادعا ،صورتحسابهای پرداخت نشده به مبلغ 32.830دالرکه در سالهای  3320و  3324در ارتبا بـا
آن آزمایشهای مدل صادر شده و جمعا به ارزش  88.302دالر بوده مطـرک اسـت .سـازمان آب و بـرق در 3322
اعتراض کرد که هزینه آزمایشات مبلغ  1.302دالر از برآورد هزینه که مبنای تصویب سازمان بـوده تجـاوز کـرده
است و بند  4ماده  8قرارداد مقرر میکند که سازمان باید هزینه کارهایی از جملـه هزینـه آزمـایشهـای مـدل را
بپردازد .در نامه مورخ  30فوریه  08( 3382بهمن  )3148مدیرعامل سازمان آب و برق در مورد ایـن آزمـایشهـا،
مذکور است که هارزا اینترنشنال مجاز است حداکنرتا  0درصد مبلغ قراردادی اضافه هزینه را تصویب کند .دیـوان
با توجه به این واقعیات معتقد نیست که باید  0درصد اضافه بر هزینههـای بـرآوردی را از مبلـغ ادعـا کسـر کنـد.
بنابراین ،دیوان ادعای هارزا اینترنشنال نسبت به صورتحسابهای پرداخت نشده بابت آزمایشهای نمونه به مبلـغ
 32.830دالر را تأیید میکند.
 .1خدمات بازرسی توربین سد کارون

 .33در اینجا یک رشته صورتحسابهایی جمعا به مبلغ  332.201دالر مطرک است که بـین  12ژوئـن 3( 3323
تیر )3102و  13ژانویه  33( 3320بهمنماه )3104صادر شده که هزینه یک پیمانکار دست دوم به نام رابرت دبلیو
هانت اند کامپنی بابت بازرسی توربینهای سد کارون در ضمن ساخت آنها بوده است .به نظر میرسد که سازمان
آب و برق به اولین صورتحساب مربو به این قرارداد فرعی اعتراض نمود .هارزا اینترنشنال اعتراف میکند که در
تحصیل مجوز قبلی سازمان در مورد قرارداد فرعی قصور کرده ،ولی ادعا میکند که بعـدا ضـمن مـذاکرات مـتمم
 ،3323موافقت سازمان را کسب نموده است .لکن مدارک نشان نمیدهد که هیچگاه چنین موافقتی کتبا تحصـیل
شده باشد و بند  4ماده  8قرارداد مقرر میکند درخواست کتبی جهت تحصیل محـور قراردادهـای فرعـی ،الزامـی
است .دیوان با توجه به الزام صریح قرارداد ،ادعای هارزا اینترنشنال نسبت به صورتحسابهای پرداخت نشده بابت
خدمات بازرسی توربین سد کارون را رد میکند.
 .4خدمات کوپرز لیبراند

 .71موضوعاتی که در اینجا مطرحند عبارتند از:
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(الف) مابقی مبالغی که هارزا اینترنشنال بابت بررسی برخی هزینههای پیمانکاری ساختمانی سد کارون بـه کـوپرز
لیبراند پرداخته و طلبکار است.
(ب) و این سؤال که آیا هارزا اینترنشنال بابت این معـامالت اسـتحقاق دریافـت  0درصـد کمیسـیون دارد یـا 32
درصد.
بحنی نیست که این خدمات مجاز بوده ،هرچند که سازمان آب و برق منکر آن است کـه ایـن خـدمات بـه
درستی انجام گرفته؛ لکن بحث راج به حق هارزا نسبت به این کمیسیون است .خواهانها استدالل میکنند کـه
هزینه این خدمات بهعنوان هزینه مستقیم به موجـب مـاده  0مـتمم  3323مسـتلزم پرداخـت اسـت .شـق دیگـر
استدالل آنها این است که خدمات مذکور را طبق بند 4ماده  8قرارداد میتوان یک قرارداد فرعی تلقی کرد .هارزا
اینترنشنال طبق شق اول 32درصد و طبق شق دوم  0درصد حقالزحمه استحقاق دارد.
سازمان آب و برق استدالل میکند که وی مستقیما با کوپرز لیبراند مذاکره کرده و هارزا اینترنشنال «به علت
محدودیتهای بودجهای» آن را امضا نموده و طبق بند  4الف(سـه) صورتجلسـه ،حـق هرگونـه حـقالزحمـه یـا
کمیسیون اسقا شده است .در مورد نکته اخیرالذکر ،دیوان مالحظـه مـیکنـد کـه بنـد مزبـور ظـاهرا فقـ بـه
هزینههای اداری ارتبا داشته و «هزینههای سرباری و اقدام» از آن مستننا شده است .دیوان معامله مورد بحث را
یک قرارداد فرعی مجاز تلقی میکند و ادعای هارزا اینترنشنال را نسـبت بـه  04.428/12دالری کـه بـه کـوپرز
لیبراند پرداخته و از سازمان دریافت نکرده ،تأیید مینماید .لکن دیوان قراردادهای فرعی را مشـمول بنـد 4مـاده8
قرارداد نمیداند؛ زیرا که آن بند محدود به برخی انواع آزمایش و مساحی میباشد .بنابراین  0درصـد حـقالزحمـه
مندر در آن ماده در این مورد مصداق ندارد و دیوان ادعای حقالزحمه را رد میکند.
و) بهره تا پایان  11ژوئن 3( 3381تیرماه )3113

 .73هارزا اینترنشنال طی صورتحسابها نهایی مورخ  12ژوئن 3(3322تیر )3103خود ،مطالبه بهره تـأخیر تأدیـه
به نرخ 30درصد در سال نموده و در تأیید ادعایش ،جداول هر پروژه را با ذکر مبلـغ هریـک از صورتحسـابهـای
موضوع ماده  0و تاریخ سررسید پرداخت مربوطه و تعداد روزهایی که صورتحسـاب معـوق مانـده تـا بـا پرداخـت
علیالحساب تسویه شده و بهره متعلق به مانده آن ،ارائه کرده است .همانگونه که در فوق ذکر گردید ،خواهانها
محاسبه مجدد این مطالبه بهره را در تاریخ  03سـپتامبر 12( 3320شـهریورماه )3183تسـلیم نمودنـد کـه در آن،
مطالبات بهره مربوطه به پروژههای سد کارون و آبیاری گتوند را اندکی کاسته و مطالبات بهـره بـه اقـالم هزینـه
اضافی ،یعنی برنامه آموزش و آزمایشهای نمونه و خـدمات بازرسـی و خـدمات کـوپرز لیبرانـد و مالیـات و حـق
بیمههای اجتماعی را افزایش دادهاند .جم مطالبات بهره در محاسبه مجدد مبلغ 1.012.224/02دالر است.
 .72مبنای قراردادی مطالبات بهره ،ماده  2متمم  3323است.
پرداختها طبق جدول ضمیمه  4انجام خواهد گردید .کلیه مبالغی که به «مهندس» تعلق میگیرد بایستی تـا
سی روز پس از سر رسید قس مربوطه پرداخت گردد .اگر پرداخت قسطی بیش از نود روز از موعد سـر رسـید بـه
تعویق افتد بهرهای مطابق نرخ جاری بانک اعتبارت صنعتی سازمان برنامه از روز سی و یکـم پـس از تـاریخ سـر
رسید به مبلغ آن قس تعلق خواهد گرفت.
 .71سازمان آب و برق خاطرنشان میسازد که جداول پرداخت ضمیمه  4که در جمله اول ماده 2بدانها اشاره
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شده منحصرا در مورد پرداختهای یکجا میباشد که تماما رأس موعد پرداخت شده و سازمان استدالل میکند که
مابقی ماده  2از جمله تعهد پرداخت بهره باید به نحوی تعبیر گردد که محدود بـه پرداخـتهـای موضـوع جـدول
ضمیمه  4باشد .خواهانها استدالل میکنند که عبارت ماده مزبور بهصراحت شامل کلیه پرداخـتهـا اسـت و نـه
فق پرداختهای یکجا و منطقی نیست که طرفین برای نوعی از پرداختها ،بهره تعیین کنند و برای انواع دیگـر
بهرهای منظور ننمایند.
خواهانها همچنین اشاره میکنند که سازمان آب و برق در دفاعیه خود در این باره استدالل کرده کـه هـارزا
اینترنشنال به دلیل عدم پرداخت ،حق فسخ قرارداد را نداشته ،زیرا مفاد ماده  2قـرارداد در مـورد بهـره در صـورت
تأخیر در تأدیه ،جبران آن را تضمین کرده است.
 .74چند مسأله دیگر در ارتبا با این موضوع مورد بحث واق شد .اوال در صورتجلسهای که در فوریـه 3322
به امضا رسید در موق تعیین مهلتهای جدید برای پرداخت صورتحسابهای موضوع ماده  0اشارهای به پرداخت
بهره دیرکرد با تأخیر تأدیه نشده .بنابراین ،این سؤال مطرک میشود که آیا صورتجلسه و ضمیمه آن ،ادعای بهـره
قبل از مهلتهای جدید ،یعنی  82روز پس از امضای صورتجلسه در مورد صورتحسابهای تا پایان مـی  3328را
تلویحا ساق نمیکند .خواهانها استدالل میکنند چنین اسقاطی میبایست صریحا قید شـده باشـد ،هرچنـد کـه
اعتراف دارند در صورتی که سازمان آب و برق تعهدات پرداخت خود را به موجب صورتجلسه ایفا کرده بـود هـارزا
اینترنشنال به احتمال زیاد از ادعاهای بهره باید صرفنظر میکرد.
 .71ثانیا در صورتی که طبق ماده  2بهرهای پرداخت شود ،نرخ صحیح آن چیسـت؟ خواهـانهـا گفتنـد کـه
شرکای ایرانی آنها ،مؤسسه فرمانفرماییان ،نظر داده که نرخ بهره مناسب  30درصد در سال بوده .سـازمان آب و
برق که تصور می رود به تصمیمات بانک اعتبارات صنعتی دسترسی داشته ،انکار میکند که طبق ماده  2بهـرهای
باید پرداخت میشد و هیچگونه مدرکی در مورد نرخ بهره ارائه نداده است.
 .73طبق نظر دیوان در بخش «الف» فوق ،ادعاهای مطروک در این پرونـده از مـاده  32قـرارداد بابـت عـدم
پرداخت صورتحساب نهایی تسلیمی به همراه اخطار فسـخ در تـاریخ  34ژوییـه  01( 3323تیرمـاه  )3103ناشـی
میشوند ،لکن آن نظر مسأله حاضر را حل نمیکند ،زیرا موضوع بهره مربو به قبـل از  12ژوئـن  3( 3322تیـر
 ،)3103یکی از عناصر صورتحساب نهایی بود.
 .77دیوان پس از بررسی مدارک و استدالل طرفین نتیجه گرفته است که تعهد بهره موضـوع مـاده  2مـتمم
 3323تنها شامل تأخیر تأدیه مبالغ یکجای مندر در ضمیمه  4میشود .هرچند در ماده  0مـتمم  ،3323پرداخـت
حقالزحمه کارکرد نفرـ ماه ،پیشبینی شده ،لکن حقالزحمه اصلی مورد نظر در متمم ،پرداختهای یکجای مندر
در جدول ضمیمه  4بوده است .مضافا آنکه تعهد پرداخت بهره به مبالغ مشخص در تـاریخهـای معـین بـا تعهـد
پرداخت بهره بر صورتحسابهای غیرقابل پیشبینی کارکرد نفرـ ماه تفاوت دارد .در ایـن رابطـه دیـوان مالحظـه
مینماید که با وجودی که مدارک موجود حاوی مکاتبات فـراوان هـارزا اینترنشـنال بـا سـازمان از سـال  3324و
مطالبه پرداخت صورتحسابهای معوقه میباشد .موضوع بهره برای اولین بار در نامـه مـورخ  08آوریـل 8( 3323
اردیبهشت  )3102مطرک شده است .بدین ترتیب ،قبل از انقالب و رفـتن کارمنـدان خـارجی هـارزا اینترنشـنال از
ایران ،نحوه عمل هارزا حاکی از آن بود که ماده  2متمم 3323را به صورت مـادهای کـه پرداخـت بهـره در مـورد
دیرکرد پرداخت صورتحسابهای موضوع ماده  0را الزامآور کند تفسیر نمیکرده است .بر این اساس ،دیوان ادعای
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هارزا اینترنشنال را بابت بهره قبل از 12ژوئن 3(3322تیر  ،)3103مردود میشناسد.
ز) خالصه

 .78دیوان داوری ،ادعاهای موضوع قرارداد را اجماال به مبالغ مشروک ذیل معتبر یافته است:
 .3صورتحسابهای کارکرد نفرـ ماه که پرداخت نشده:
الف) سدکارون
ب) طرک آبیاری گتوند (مرحله سه« »)
) طرک آبیاری گتوند (سایر مراحل)
د) سد مارون
هـ) طرک آبیاری بهبهان
 .0هزینههای اضافی
الف) برنامه آموزش پرسنل سازمان آب و برق
ب) آزمایشهای نمونه سد کارون و مارون
) خدمات بازرسی توربین سد کارون
د) خدمات کوپرز اند لیبراند
هـ) حق بیمه اجتماعی و  32درصد مالیات اضـافی بـر حقـوق کارمنـدان
خارجی
و) مالیات اضافی بر پرداختهای یکجا
ز ) برآورد مالیـاتهـای ایـران بـر وصـولیهـای  03مـارس 3323تـا02
مارس3322
 30 .1درصد بهره تأخیر تا پایان  12ژوئن  3( 3322تیر )3103
 .4کسر بابت اضافه حقوقهای تصویب نشده

 1.203.328دالر امریکا
 1.282.802دالر امریکا
 032.304دالر امریکا
 13.142دالر امریکا
 112.033دالر امریکا
 00.232/03دالر امریکا
 32.830دالر امریکا
ـ 2ـ
 04.228/12دالر امریکا
 104.202دالر امریکا
 330.012دالر امریکا
ـ2ـ
ـ2ـ
جم  2.221.022/22دالر امریکا
 308.832/20دالر امریکا
جم  2.848.233/21دالر امریکا

 .73به موجب تصمیم دیوان در بخش  1فوق مبنی بر اینکه حق خواهانها محدود به وصول 32/14درصـد
مطالبات معتبر هارزا اینترنشنال میباشد ،دیوان مقرر میدارد که خواهانها حـق دارنـد مبلـغ 2.438.220/28دالر
امریکا بابت ادعاهای خود وصول نمایند.
پنج) ادعاهای متقابل

 .81خواندگان در دادخواست متقابل خود که ضمن دفاعیـه مـورخ  32مـی  02( 3320اردیبهشـت  )3183تسـلیم
نمودنـد ،دوازده ادعــای متقابــل جداگانــه در مــورد هــر دو پـروژه رود کــارون و رود مــارون اقامــه و جمعــا مبلــغ
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 00.181.322.083ریال یا  034.120.822دالر امریکا مطالبه کـردهانـد .خوانـدگان در مـورد پـروژه عمرانـی رود
کارون ،سه ادعای متقابل درباره سد کارون و پنج ادعای متقابل در رابطه با پروژه آبیاری گتوند مطـرک کـردهانـد.
چهار ادعای دیگر آنها در ارتبا با پروژه رود مارون و از جمله سد مارون و پروژههای آبیاری بهبهـان ،جـایزان و
خلف آباد است .در کلیه ادعاهای متقابل ،ادعا شده که در کارهایی که هارزا اینترنشنال براساس قرارداد انجام داده،
نقایصی وجود دارد.
الف) صالحیت

 .83ادعاهای متقابل بدوا علیه هارزا اینترنشنال ثبت گردیده اسـت .سـازمان آب و بـرق ،طـی سـندی کـه در03
اکتبر 03( 3320مهرماه )3183به ثبت رساند ،با استناد به ماده  02قواعد دیوان )4(،دادخواست متقابلش را اصالک و
مـیکنـد کـه
خواهانها را به جای هارزا اینترنشنال ،بهعنوان خوانده متقابل نام برد .سازمان آب و برق اسـتدالل 
ادعاها و ادعاهای متقابل ،هر دو از یک منشأ واحد ،یعنی از قرارداد به وجود آمدهاند و بنابراین ،به هر دو ادعا بایـد
یک دادگاه واحد رسیدگی کند و اینکه خواهانها در کلیه موارد از هارزا اینترنشنال بهعنوان طرف دعاوی نام برده
و انصاف حکم میکند که صالحیت نسبت به ادعاهای متقابل که از دعاوی اصلی غیرقابـل تفکیـک مـیباشـند،
پذیرفته شود.
 .82خواهانها در بندی که در  31ژوییه 00( 3320تیرماه )3183به ثبت رساندند ،از دیوان تقاضا کردنـد کـه
ادعاهای متقابل فقد صالحیت مردود شناخته شوند ،زیرا هارزا اینترنشنال ،نه طرف دعوا و نه بهعنوان یک شرکت
لیبریایی ،تبعه ایاالت متحده است .خواهانها مضافا استدالل میکنند کـه آنـان طـرف قـرارداد مبنـای ادعاهـای
متقابل نبوده و نمی توانند بابت نقض ادعایی قرارداد از ناحیه هارزا اینترنشنال مسـئول شـناخته شـوند و همچنـین
بهعنوان امین سهامداران امریکایی اظهار میدارند که نمیتوانند به خاطر اقدامات شرکت مسـئول قلمـداد گردنـد،
زیرا این امر مغایر با اصول پذیرفته شده در حقوق شرکتها مبنی بر اینکه سهامداران شخصا مسئول هیچیـک از
تعهدات شرکت نیستند ،میباشد .خواهانها در ارتبا با موضوع اخیرالذکر استدالل میکنند که گرچه بنـد  0مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،به سهامداران امریکایی اجازه میدهد به نمایندگی از جانب شرکت خارجی طـرک
دعوا نمایند ،با این حال ،در بیانیه قید نشده است که وجه تمایز بین شخصـیت حقـوقی شـرکت و سـهامداران آن
نادیده گرفته شود.
 .81بنابراین ،اختالف حاضر حداقل سه سؤال مقدماتی را مطرک میسازد:
( )3آیا دیوان به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی نسبت به ادعاهای متقابل
مطروک علیه هارزا اینترنشنال ،یک شرکت سهامی لیبریایی ،بهعنوان ادعاهای متقابلی کـه بـا ادعاهـای اصـلی از

 .4ماده  02مقرر میدارد:
«در طول جریان داوری هریک از طرفها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را اصالک یا تکمیل نماید ،مگر آنکه دیوان داوری اینگونـه
اصالحات را به علت تأخیر در انجام آن ویا تبعیض نسبت به طرف دیگر یا به علت هرگونه شرای و اوضاع و احوال دیگر مصلحت نداند.
با این حال ،دادخواستها را نمیتوان به نحوی اصالک کرد که دادخواست اصالک شده از حیطه شمول قید داوری و یـا موافقتنامـه خـار
شود.
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قرارداد واحدی ناشی میشوند را دارد یا خیر؟
( )0آیا دیوان به موجب اصالحیه مورخ  03اکتبر 03( 3320مهرماه )3183برای رسیدگی به ادعاهـای متقابـل
مطروک علیه خواهانها صالحیت دارد یا خیر؟
( )1به هر حال ،دیوان باید حکمی بابت مبلغ خالص ادعاهای متقابل صادر کند یا آنکه آنها را بـا ادعاهـای
اصلی پایاپای نماید؟
 .84در مورد سؤال اول ،دیوان خود را واجد صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابلی که علیه هارزا اینترنشـنال
اقامه شده نمیداند؛ زیرا ادعاهای متقابل باید علیه خواهانها اقامه شوند ،نـه اشـخاص ثالـث (آر.ان.یـو .مـروی و
سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 02ـ42ـ 1صـفحه  2 ،31ژوئـن 32/3321خردادمـاه.)3180
هارزا اینترنشنال در این پرونده خواهان نیست.
 .81در مورد سؤال دوم ،بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی صـالحیت رسـیدگی بـه «هرگونـه ادعـای
متقابل ناشی از قرارداد فیمابین  ...که مبنای ادعای آن ،تبعه باشد» را به دیوان اعطا نموده است و همانطور کـه
اشاره شد کلیه ادعاهای متقابل مطروک در پرونده حاضر ،مرتب به قرارداد بـود .بنـابراین ،در محـدوده صـالحیت
موضوعی دیوان قرار دارند .اگر ادعاها به جای ادعای غیرمستقیم سهامداران بـهعنـوان ادعاهـای مسـتقیم هـارزا
اینترنشنال اقامه شده بود ،دیوان بالشک صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل را میداشت .بنـابراین ،موضـوعی
که برای دیوان مطرک است این است که آیا خواهانی که ادعای خود را بهطور غیرمستقیم دارد ،از لحاظ صالحیت،
در مقابل ادعاهای متقابلی که در غیر این صورت علیه صاحب مستقیم ادعا طرک میشد ،مصون است یا خیـر .بـه
عقیده دیوان چنین نیست.
 .83در عین حال که به گفته خواهانها صحیح است که ادعای علیه یک شرکت را معموال نمـیتـوان علیـه
سهامداران آن شرکت اقامه کرد ،لکن این نکته نیز صحت دارد که سهامدارانی مانند خواهانها معموال نمیتواننـد
ادعاهای متعلق به شرکت را اقامه کنند .تا حدودی که مقررات بیانیه حل و فصل دعاوی ،خالف این حکم کرده و
به سهامداران اجازه میدهد که ادعاهای شرکت را مطرک کنند .انصاف حکم میکند که اینگونه ادعاها در معرض
مدافعات و ادعاهای متقابلی قرار گیرد که ممکن بود علیه شرکت اقامه نمود .بنابراین ،دیوان معتقد است که نسبت
به ادعاهای متقابلی که سازمان آب و برق علیه خواهانها اقامه کرده و ناشی از قرارداد میباشـد ،صـالحیت دارد؛
لکن با توجه به نظرات مندر در ذیل که ادعاهای متقابل را از نظر ماهوی مردود مـیشناسـد نیـازی نیسـت کـه
دیوان در مورد سؤال سوم ،یعنی صدور یا عدم صدور حکم بابت مبلغ خالص ادعاهای متقابل تصمیم بگیرد.
ب) مالحظات کلی درباره موضوع مسئولیت

 )87قبل از پرداختن به یکایک ادعاهای متقابل ،دیوان مالحظه میکند که قرارداد در مـورد ضـواب اجـرای کـار
هارزا اینترنشنال در ماده  30مقرر میدارد که:
مهندس موظف است تعهدات خود ناشی از این قرارداد را با استفاده از بهتـرین اطالعـات فنـی خـود و طبـق
بهترین استانداردهای حرفهای متداول انجام داده و کلیه مهارت خود و همچنین کمال دقت و مراقبت را در انجـام
وظایفی که به عهده گرفته است معمول دارد.
مضافا آنکه هیچیک از اسناد قراردادی متبادله بین هارزا اینترنشنال و سازمان آب و برق حـاوی ضـمانت در
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برابر نقایص ساختمانی نمیباشد ،بنابراین ،فق در صورتی میتـوان هـارزا را مسـئول قصـور در اجـرای تعهـدات
قراردادیاش دانست که هارزا بهروشنی در رعایت ضواب ماده  30فوقالذکر قصور کرده باشد و صرفا وجود نقص
یا مشکلی در هریک از پروژههایی که در آن هارزا بهعنوان مهندس مشاور عمل کرده ،فینفسـه منتهـی بـه ایـن
نتیجهگیری نمی شود که هارزا مسئول آن نقص یا مشکل است .در واق  ،ضمانت در برابر این قبیل نقایص معموال
در قراردادهای منعقده با پیمانکاران ساختمانی قید میشود و نه در قراردادهای منعقده با مهندسین مشاور.
ج) طرح عمرانی رود کارون
 .3سد کارون

 .88سه ادعای متقابلی که در راب با سد کارون مطرک شده عبارتند از )3( :خسارت ادعایی ناشـی از کشـف یـک
الیه رسی در جناک راست سد در ضمن ساختمان و کارهای ترمیمـی آن )0( ،خسـارت ناشـی از ایجـاد حفـره یـا
خوردگی در سرریز سد ،و ( )1مسائل مربو به شیرآب تونل شماره  3که در جناک چپ سد ساخته شده است.
الف) الیه رسی در جناح راست سد

 .83در سال  3320و پس از آغاز ساختمان سد کارون ،یک پدیده غیرعادی یـا بـه اصـطالک آقـای ژان کریـزل،
کارشناس منصوب دیوان «عارضه زمینشناسی» در جناک راست سد کشف گردید .این پدیده غیرعادی ،منطقـهای
حدودا به طول  312متر و عرض حداکنر  02متر از خاک رس مخلو با آب و هوا بود .تحقیقـات وسـیعی کـه در
 3324به عمل آمد نشان داد که این پدیده غیرعادی یک حفره بزرگ (بـه پهنـای  8متـر) مملـو از رس را در بـر
میگرفت .این منطقه به کارهای ترمیمی نیاز داشت تا از نفوذ آب مخزن آینده سد که نهایتا ممکن بود منجـر بـه
خطر بیثباتی سد شود جلوگیری نماید .از جمله تدابیری که برای ترمیم این عارضـه انتخـاب و انجـام شـد یکـی
ساختمان یک دیوار بتنی به ضخامت  0تا  1متر و به ارتفاع  348متر و عرض  02متر و دیگـری توسـعه محـافظ
دوغاب سیمان و سیستم زهکشی آن بود .در اینکه کارهای ترمیمی مذکور ضروری بود و به هزینه ساختمان سد
افزود و تکمیل آن را به تعویق انداخت بحنی نیست؛ لکن بحث در این است که اگر عارضه مذکور به جای آنکـه
ضمن ساختمان کشف شود در تحقیقات اولیه کشف شده بود ،آیا هزینه و وقت کمتری صرف میشد؟ همچنانکه
این سؤال اساسی در اینجا مطرک است که آیا هارزا آن تحقیقات مقدماتی را «با استفاده از بهترین اطالعات فنـی
خود و طبق بهترین استانداردهای حرفهای متداول» مقرر در قرارداد انجام داده است یا خیر؟
 .31سازمان آب و برق بهعنوان خسارت ،هزینهای را که برای کارهای ترمیمی متحمل شده و خسارت تأخیر
در تکمیل سد را مطالبه میکند و ادعا میکند که هارزا اینترنشنال عمدا وجود حفره محلول را مخفی نگاه داشـته،
برنامه تحقیقات قبل از ساختمان وی نارسا بوده است.
 .33دیوان چهار سؤال زیر را که در ادعاهای متقابل مطرک گردیده به آقای کریزل ارجاع نمود:
 )3آیا اطالعاتی که بیش از آغاز ساختمان سد کارون در اختیار هارزا اینترنشنال بود حاکی از وجود الیههـای
عظیم خاک رس در تکیهگاه راست سد بود؟
 ) 0آیا برنامه تحقیقات هارزا اینترنشنال در مورد پی سد کارون (از جمله ولی بدون قید محـدودیت حفـاری و
نمونهبرداری از خاک تجزیه خاک بررسیهای زمینشناسی ،کمک به وزارت (آب و برق) در رابطه با بازرسیهـا و
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آزمایشها و نظارت بر چنین بررسـیهـا و آزمـایشهـا) بـا اسـتفاده از بهتـرین اطالعـات فنـی و طبـق بهتـرین
استانداردهای حرفهای متداول در هنگام انجام این تحقیقات اجرا شده است؟
 )1آیا یافتههای زمینشناسی در طول ساختمان سد کارون لزوم انجام عملیاتی را به منظور حصول اطمینـان
از استحکام و ایمنی سد ،بهویژه تکیهگاه ضل راست آن آشکار ساخت؟ و اگر چنین است تا چه میزان؟
 )4آیا هارزا اینترنشنال مسئول تأخیرهای غیرموجهی بوده است که در طراحی و اجرای کارهای الزم به دلیل
ترکیب خاک پیش آمد؟
 .32آقای کریزل مدرکی نیافت که هارزا اینترنشنال وجود عارضه را مخفی کرده باشـد .وی همچنـین کلیـه
کارهای ترمیمی را که هارزا اینترنشنال توصیه و سازمان آب و برق اجرا کـرده طبـق روشهـای معمـول صـنعت
ساختمان و ضواب حاکم در آن زمان ضروری دانست .طرفین نسبت به این نتیجه بحنی ندارند.
 .31نتیجهگیریهای کارشناس راج به دو سؤال باقیمانده موجب بحثهـای بـیشتـری شـده اسـت .آقـای
کریزل در مورد کفایت برنامه تحقیقات مقدماتی فونداسیون که در گزارش مهندسی سال 3383آمده ،نظر داد کـه
برنامه مطالعات قدم به قدم که هارزا تنظیم نموده و آزمایشات و روشهای مختلف که بـه کـار رفتـه «صـحیح و
مطابق با کاملترین استانداردهای متداول سال  3383بوده است».
 .34با این حال ،آقای کریزل اظهارنظر کرد که برنامه تحقیقاتی آنطور که مـیبایسـت جـام نبـوده اسـت.
ضمن این استنتا که تعداد گالریهای حفاری اکتشافی ( )aditsحفر شده به وسیله هارزا مطابق با استانداردهای
زمان بوده ،معهذا وی اظهارنظر داشت که گالریهای اکتشافی در تکیهگاه راست سد باید عمیقتر حفـر مـیشـد.
حفـرههـا بحنـی
ایشان در جلسه استماع با توجه به مدارک خواهانها نظر خود را اصالک کـرد و در مـورد عمـق 
نداشت ،بلکه بحث او در مورد تعداد چشمههایی بود که در گـالریهـا حفـر شـده بـود و اظهـار عقیـده کـرد کـه
میبایست تعداد بیشتری چشمه در گالریها حفاری میشد.
 .31خواهان در پاسخ اسـتدالل مـیکنـد کـه عمـق و موقعیـت گـالریهـا ( )aditsو چشـمههـای حفـاری
( )boreholesدر تکیهگاه راست سد با توجه به مورد استفاده آنها در چـارچوب برنامـه مطالعـات زمـینشناسـی
تعیین گردید و آن عمق و موقعیت برای آن منظور کامال تکافو میکرد و مطالعات و حفـاریهـای قبـل از شـروع
ساختمان کامال مطابق با عر ف عمومی بود و کامال به اهداف خود نایل شـد و حتـی اگـر یـک برنامـه مطالعـاتی
وسی تری هم اجرا میشد ،بعید بود که عارضه زمینشناسی ،مگر صرفا بر سـبیل اتفـاق ،کشـف شـود .در جلسـه
استماع ،خواهان برای اثبات موض خود شهادت شفاهی ارائه کرد.
 .33قبل از نتیجهگیری درباره این موضوع دیوان باید اوال تعیین کند که آیا قرارداد به سازمان اجاره میدهـد
برای اولین بار در جریان رسیدگی ،ادعای نواقص ادعایی کار را که در 24ـ 3320مشاهده کرده مطرک سازد یا خیر.
دیوان در این رابطه مالحظه میکند که بند 3ماده 31قرارداد قید میکند که« :چنانچه وزارت مالحظـه نمایـد کـه
مهندس اطالعات فنی کافی ندارد و دقت معقول و متناسبی را که از یک مهندس درجه یک انتظار میرود معمول
نداشته یا از لوازمی که وزارت در اختیار او گذاشته مواظبت الزم ننموده یا چنانچه کار به علت کوتـاهی یـا قصـور
مهندس تأخیر افتاده باشد یا چنانچه بهطور کلی مهندس مفاد این قرارداد را محتـرم نشـمارد و چنانچـه نـامبرده
رعایت ماده  3مقررات تعیین وض صالحیت مشاورین مورخ  40/3/04مصـوبه شـورایعـالی سـازمان برنامـه را
ننماید ،وزارت برای رف نقص کار به مهندس اخطار خواهد کرد و مهندس باید در زمان مشخص که بههیچوجه از
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سه ( )1ماه تجاوز نخواهد کرد معایب را مرتف نماید .چنانچه در پایان مدت مشخص شده مهندس به وظیفه خود
عمل نکرده باشد وزارت حق خواهد داشت که این قرارداد را با یک اخطار کتبـی قبلـی پـانزده روزه ( )30و بـدون
انجام تشریفات دیگری فسخ نماید».
 .37بدینسان بند  3ماده 31قرارداد سازمان آب و برق را ملزم میکـرد هرگونـه نقـص در کـار را بـه هـارزا
اینترنشنال اطالع و به او فرصت دهد که نواقص را مرتف نماید .در صورتی که هـارزا نـواقص کـار خـود را رفـ
نمیکرد ،سازمان حق داشت قرارداد را فسخ نماید .شر دیگر قرارداد ،مسئولیت هارزا را بابت کار نـاقص محـدود
میکرد و به سازمان اجازه میداد در صورت فسخ با دلیل ،خسارت خود را بابت کار ناقص تا حداکنر  02درصـد از
ارزش خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ از آخرین پرداخت به وی کسر ننماید .عارضه زمینشناسـی در 24ــ3320
کشف گردید و سازمان در آن موق سؤالی در مورد نواقص نکرد و وقتی ساختمان دیوار بتـونی و توسـعه دوغـاب
محافظ را در  3324صریحا تصویب کرد و همچنین موقعی که صورتجلسه را در  3322امضا نمود و مقرر شد بابت
کارهای قبل از  3328و از جمله کارهای ترمیمی در تکیهگاه راست سد ،پرداخت به عمل آید اخطاری به وی نداد.
 .38لکن سازمان آب و برق استدالل میکند که قبل از آگاه شدن از نواقص کار در موقعیتی نبود کـه اخطـار
تقصیر در کار بدهد و همچنین اظهار میدارد که ماهیت کاری که هارزا اینترنشنال انجام میداد مان از آن بود که
قبل از پایان کار و آزمایش آن بتواند کارها را ارزیابی کند .دیوان هیچیک از ایـن اسـتدالالت را در مـورد عارضـه
تکیهگاه راست معتبر نمیداند؛ زیرا سازمان آب و برق مدتها قبل از اقامه ادعای متقابل در این دیـوان از مسـأله
آگاهی داشت ،ولی طبق مدارک موجود ادعای متقابل ،اولین اخطاری است که سازمان در مـورد نقـص مطالعـات
زمینشناسی به هارزا اینترنشنال داده است.
 .33عدم شکایت سازمان آب و برق از کیفیت کارهای هـارزا اینترنشـنال در زمـان پیـدایش مشـکل ،اعتبـار
شکایت وی را در این رسیدگی سست میکند .مضافا آنکه ظاهرا ماده 31قرارداد ،حداقل اگر هم کامال مان طرک
ادعای متقابل علیه هارزا نشود ،مسئولیت احتمالی وی را محدود میکند .به هر حال ،دیوان براساس مـدارکی کـه
در مورد ماهیت اختالف در اختیار دارد نمیتواند نتیجه گیرد که برنامه تحقیقات مقدماتی هـارزا اینترنشـنال طبـق
ضواب اجرایی قرارداد طرکریزی و اجرا نشده است .موارد اختالف بین خواهانها و آقای کریزل مربو اسـت بـه
قضاوت شخصی در امور مهندسی که در مورد آنها طبق مدارک موجود ضواب مشخص و روشن فنی و حرفهای
وجود ندارد و میتوان انتظار داشت که نظر کارشناسان در مورد آنها متفاوت باشد ،کما اینکه بود .بنابراین ،نظـر
دیوان این است که هارزا اینترنشنال در اجرای برنامه مطالعات قبل از ساختمان ،ضواب اجرایی قـراردادی خـود را
ایفا کرده است.
 .311با توجه به این نظر ،دیوان درباره حدود مسئولیت دیوان لزومی نمیبیند کـه دربـاره موضـوع تـأخیرات
ساختمانی ناشی از عارضه زمینشناسی که منحصرا به خسارت ارتبا دارد بحث کند.
ب) خسارت ناشی از خوردگی سرریز سد

 .313دومین ادعای متقابل سازمان آب و برق در ارتبا با سد کـارون راجـ بـه سـرریز آن اسـت .سـرریز سـد،
سرازیری دریچه داری است که برای تخلیه آب از مخزن آب سد ساخته شـده و مرکـب از سـه سـرازیری مـوازی
یکدیگر است که روی ترانشهای ( )tranchواق در جنـاک چپ سـد قــرار داد و آب را بـه داخـل سـه حوضـچه
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( )flip bucketریخته و جریان آب را به پاییندست رودخانه هدایت میکند.
 .312هارزا اینترنشنال طرک سرریز سـد کـارون را در  3382تکمیـل کـرد و بـین سـالهـای  3382و 3320
نقشههای ساختمانی آن را منتشر نمود .در دسامبر  3322که برای اولین بار از سرریز سد اسـتفاده بـه عمـل آمـد،
خسارات زیادی ناشی از خوردگی به سطوک سرازیری وارد شد .مدارک حاکی از آن است که مشخصـا مربـو بـه
صیقل سطح در ساختمان سرریز رعایت نشده بود .در آن زمان ،هارزا توصیه کرد که عالوه بـر تعمیـر و کارهـای
اصالحی به منظور پوشش مجدد سطح در محدوده مشخصات طرک ،حزم و احتیـا حکـم مـیکنـد کـه وسـایل
هوادهی نیز نصب شود .گرچه سازمان برای انجام این توصیه اقدام کـرد ،لکـن اختالفـی در قـرارداد بـا پیمانکـار
ساختمانی این کوشش را عقیم نمود و کار تعمیرات محدود به کوشش در رعایت مشخصات صیقل سطح در طرک
اصلی شد .طبق گزارش سازمان ،بعد از آن تعمیرات ،مجددا در سال  3322حفره یا خـوردگی ایجـاد شـد و طبـق
قرارداد هارزا مسئول طرک ناقص آن میباشد .هارزا منکر مسئولیت خود بوده و اظهـار مـیدارد کـه طـرک وی بـا
بهترین استانداردهای پذیرفته زمان مطابقت داشته است.
 .311دیوان این مسأله فنی را که در ادعای متقابل مطرک گردیده به کارشـناس منصـوب خـود ،آقـای پینتـو
ارجاع و سه سؤال به شرک زیر مطرک کرد:
 )3آیا حفره هایی که در سرریز سد کارون پدید آمده ناشی از طرک سرریز یا معلول نواقص کار ساختمان بـوده
است؟
 )0آیا هارزا اینترنشنال در تهیه طرک سرریز سد کارون و ارائه خدمات مهندسـی در طـول مـدت سـاختمان از
بهترین اطالعات فنی استفاده کرده و کار وی مطابق با بهترین استانداردهای حرفـهای متـداول در زمـان اجـرای
طرک و نظارت بوده و در غیر این صورت آیا این گونه نواقص طرک یا نظارت ،سهمی در ضایعات وارده بـه سـرریز
در اواخر  3322داشتهاند یا خیر؟
 )1آیا هارزا اینترنشنال مسئولیت خود را در مورد ترمیم ضایعات وارده به سرریز در اواخر  3322بـا اسـتفاده از
بهترین اطالعات فنی و مطابق با بهترین استانداردهای حرفهای انجام داده است یا خیر؟
 .314آقای پینتو کارشناس منصوب دیوان در پاسخ به سؤال مربو به طرک سرریز به طرکهای مشابه معاصر
و نیز به مقاالت فنی منتشره درباره این موضـوع اشـاره کـرده ،نتیجـه مـیگیـرد کـه در زمـان تکمیـل طـرک در
سال 3382از رویه معمول ساختمانی در آن زمان سدها استفاده شد .به نظر ایشان در آن زمان دلیلی وجود نداشت
که تصور شود که ناصافیهای کوچک در سطح منجر به ایجاد حفرههایی از نوع و به اندازه حفرههای سد کـارون
شود ،بلکه بالعکس تجربیات حاصل از سرریز سد کارون در تـاریخ طراحـی سـرریزهای دریچـهای و درک آنهـا
تجارب ناگواری بود که در طرکهای بعدی از آن اجتناب شد .بدین ترتیب ،آقای پینتو نتیجهگیری کرده است کـه
هارزا اینترنشنال کار طراحی را با استفاده از کاملترین اطالعات خود و بهترین استانداردهای حرفـهای متـداول در
زمان تکمیل و اجرای طرک انجام داده است .دیوان در مدارک موجود مبنایی برای مخالفت بـا ایـن نتیجـهگیـری
نمییابد.
 .311مدارک همچنین حاکی از آن است که تا حدودی کـه حفـرههـا در نتیجـه قصـور پیمانکـار در رعایـت
مشخصات صیقل سطوک ایجاد شده ،هارزا اینترنشنال مسئولیتهای خود را از نظر نظارت بهخوبی ایفا کرده است.
طبق مندرجات پیوست  3قرارداد وظایف هارزا در نظارت فاز سوم« » عبارت بود از:
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«سوم) انجام آزمایشاتی جهت کنترل کیفیت کار پیمانکاران و سازندگان که برای اطمینان از اجـرای صـحیح
قرارداد ضروری بوده،
چهارم) دادن دستور به پیمانکاران در صورت لزوم و بازرسی از کار آنها توس تعداد کافی بازرس در محل».
مدارک نشان میدهد که هارزا نقایص کار را کشف کرد و به پیمانکار دستور داد کار خود را اصالک کند .هارزا
در سال  3328فهرستی از نقایص کار به پیمانکار داده و از وی خواست که سطوک بتونی ناسـالم فرادسـت و تـا
سرریز را تعمیر و بتوناندود نماید و سطوک بتونی فرودست و قسمت تحتانی دریچه سرریز را بازرسی نماید و کلیه
سطوک بتونی ناسالم دیوارها ،آبشارها و حوضچه سرریز ( ... )flip bucketرا تعمیر و بتونانـدود نمایـد .فهرسـت
نقایص کار برای سازمان آب و برق نیز ارسال شد .بنابراین ،دیـوان در مـورد قصـور پیمانکـار نسـبت بـه رعایـت
مشخصات صیقل سطوک ،معتقد است که هارزا اینترنشنال با کشف نقایص و اطالع به سازمان و اخطار به پیمانکار
و دادن دستور تعمیرات الزم به وی ،تعهدات قراردادی خود را از لحاظ نظارت ایفا کرده است.
ج) شیر تونل شماره 3

 .313سومین ادعای متقابل سازمان آب و برق در رابطه با سدکارون این است که یکـی از شـیرهای انحـراف در
تونل شماره  3سد کارون معیوب است .تونل شماره  3یکی از دو تونل انحرافی است که در جناک چپ سد کـارون
و برای انحراف رود به دور محوطه ساختمانی در طی مدت ساختمان ساخته شده است .در قرارداد مقرر شده که در
تونل شماره  ،3دو مجرایی که با شیر یا دریچههای هالوجت ( )hollow-jetکنترل میشود برای تنظـیم جریـان
آب در مدت آبگیری مخزن سد ساخته شود .سازمان آب و برق ادعا میکند که یکی از ایـن شـیرها از وقتـی کـه
پس از اتمام آبگیری در  3322بسته شده ،نشت داشته و هارزا اینترنشنال را مسئول آن میداند.
 .317دیوان سؤال ذیل را به آقای پینتو ارجاع کرد:
«آیا هارزا اینترنشنال در طراحی شیرهای تونل شماره  3سد کارون و ارائه خدمات مهندسی هـارزا در جریـان
کار ساختمان و نظارت بر کار ساختمان از کاملترین معلومات فنی و بهترین ضـواب حرفـهای متـداول در زمـان
تکمیل طرک و اعمال نظارت ،استفاده کرده و در غیر این صورت آیا نقایص مربو به طراحی یا نظـارت در نشـت
آب یکی از شیرها سهمیداشته است یا خیر؟»
طبق نتیجهگیری آقای پینتو« :کلیه شواهد دال بر آن است که هارزا اینترنشنال مسئول طرک شیرها نمیباشد
و کار نظارت به کفایت انجام شده و در نشت آب یکی از شیرهای تونل شماره  3سهمی نداشته است».
 .318دیوان با نتیجهگیری کارشناس موافق است .تا آنجا که ادعای متقابل سازمان آب و برق به نقص طرک
()5
از لحاظ انتخاب شیر ارتبا دارد ،قرارداد روشن است و میگوید که پیمانکار مسئول است ،نه هارزا اینترنشـنال.
در واق  ،مکاتبات هارزا اینترنشنال با سازنده شیرها در مورد نشت آب نشان میدهد که سازنده مسئولیت طرز کـار
شیر را پذیرفته است .آنجا که ادعای متقابل سازمان آب و برق با ادعای نارسایی نظارت ارتبا مـیبایـد مـدارک
 .5در بخش 22ـ«8/0الف» قرارداد مقرر شده است:
«الف) پیمانکار باید تأسیسات موقتی جهت خرو آب از تونل شماره  ،3طرک و تعبیه نموده و به نحـوی آن را بسـازد کـه آب بـه میـزان
معینی در مسیر رودخانه سرازیر شود».
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موجود خالف آن را ثابت میکند .صورتجلسه آبگیری سد مورخ  33دسامبر 02( 3328آذرماه  )3100گواه بـر ایـن
است که هارزا اینترن شنال در آزمایش شیرها قبل از آبگیری شرکت داشته و اسناد بعدی گواه بر آن است که هارزا
اینترنشنال به محض کشف نشست شیر ،تدابیری برای رف عیب آن توصیه کرده بود .همانطور که قبال ذکر شد
مسئولیتهای هارزا اینترنشنال از لحاظ نظارت فاز سوم از آن فراتر نمیرفت.
 .2پروژه آبیاری گتوند
الف) شرح پروژه

 .313پروژه آبیاری گتوند ،طرک عمرانی عظیم و جامعی است که یک منطقه قابل آبیاری بـه مسـاحت متجـاوز از
 42.222هکتار زمین را در برگرفته و شامل پنج بخش عمده است :واحد گتونـد ،دیمچـه علیـای غربـی ،دیمچـه
علیای شرقی ،دیمچه سفلی و واحد عقیلی .ایـن طـرک شـامل یـک سـد انحرافـی روی رود کـارون بـه انضـمام
کانالهای تأسیسات کنترل آب زهکشی و جادههای الزم میباشد.
 .331سازمان آب و برق به هارزا اینترنشنال اجازه داد که در ژوییه 3323مرحله دوم (اسناد قرارداد) و مرحلـه
سوم«ب» (نقشههای ساختمان) پروژه را آغاز کند .در حالی که مرحله سوم« » (مهندسی سـاختمان) در سـپتامبر
 3324به هارزا واگذار شد ،بین نوامبر  3321و دسامبر 3324هفت فقره قرارداد جهت ساختمان قسمتهای مختلف
پروژه به پنج پیمانکار ایرانی واگذار گردید .پروژه با وجود آنکه ناتمام بود در سال  3328وارد مرحله بهرهبرداری و
تا اوت همان سال نواقصی در آن نمایان شد .بنا به اظهار هارزا اینترنشنال ،قسمت اعظم بخشهای پروژه قبـل از
ترک ایران در اواخر سال  3322ساخته شده و به طرز موفقیتآمیزی نیز مورد بهرهبرداری واقـ شـده بـود .لکـن
مقداری کار مانند تکمیل سد انحرافی ،کانالهای تحتانی آبیاری ،دیمچه سفلی و عقلی و دهکـده کـارگران هنـوز
باقی مانده بود.
ب) ادعاهای متقابل
 .3برآوردهای هزینه و صورتحسابهای پیمانکار

 .333اولین ادعای متقابل سازمان آب و برق در رابطه با پروژه ایـن اسـت کـه «مطالعـات ناکـافی و برآوردهـای
غیرعادی» هارزا اینترنشنال و همچنین عدم رعایت «اصول علمی و عملی» در محاسـباتش در عمـل منجـر بـه
هزینههایی گردیده که از برآورد اولیه وی بهمراتب باالتر بود .سازمان آب و برق به چندین دستور تغییر کار صادره
توس هارزا اینترنشنال بهعنوان دلیل سهلانگاری وی در برآوردهای مقدماتی اشاره میکند و اظهار میدارد اگر از
ابتدا از هزینههای واقعی پروژه اطالع میداشت ،احتماال از آن دست میکشید .سازمان در دومین ادعای متقابل در
همین رابطه اظهار میکند که هارزا اینترنشنال در موارد متعدد ،صورت وضعیتهای خالف واق پیمانکاران فرعـی
را تأیید و دستورات تغییر کار را که واقعیت نداشته ویا خار از مجوز بوده تصویب نموده و سبب شده که سـازمان
مبالغ اضافی بپردازد.
 .332خواهانها در پاسخ استدالل میکنند که هارزا اینترنشنال برآوردهای هزینه را با اعمال مهارت و دقت و
مراقبت الزم بر مبنای وضعیتی که در آن هنگام منطقا قابل پیشبینـی بـود تهیـه نمـود .راجـ بـه مـواردی کـه
هزینههای واقعی از برآوردهای اولیه تجاوز کرده ،خواهانها اظهار میدارند که این امر نتیجه اوضاع و احوالی بوده
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که نه منطقا قابل پیشبینی و نه در حیطه کنترل آنها بوده است؛ از جمله شرای خاک و تعمیر خسارات ناشـی از
باران غیرعادی و سیل که پیشبینی نشده بود .عالوه بر آن ،خواهانها اظهار میدارند که هزینـههـای اضـافی در
بسیاری موارد نتیجه تصمیمات و اعمال خود سازمان آب و برق بوده است.
 .331در رابطه با این ادعا که هارزا اینترنشنال منغیرحق وضعیتهای پیمانکاران را تصویب کرده ،خواهانها
استدالل میکنند که هارزا در بررسی و تأیید آن صورت وضعیتها مهارت و دقت و مراقبت الزم را معمول داشـته
است .خواهانها ،همچنین اظهار میدارند کـه طبـق قراردادهـای منعقـده بـا پیمانکـاران ،صـورت وضـعیتهـا و
پرداختهای ماهانه موقتی تلقی میشد .در نتیجه ،هرگونه اشتباهی در صورت وضعیتهای بعدی یا صورتحسـاب
نهایی قابل تصحیح بود .باالخره خواهانها استدالل میکنند که سازمان مدرکی دال بـر ایـنکـه بـه پیمانکـاران
اضافهپرداخت شده ارائه نکرده است.
 .334در مورد دستورهای تغییر کار خواهانها اظهار میدارند که سازمان آب و برق به منظور تسـری در کـار
پروژه ،روشی ابداع کرده بود که به موجب آن به پیمانکـاران اجـازه مـیداد کارهـای الزم را طبـق دسـتور تغییـر
«موقت» (یعنی دستوری که هنوز به تصویب نرسیده) انجام داده و صورتحسابهای مربوطه را تسلیم نمایند .طبق
اظهار خواهانها تفاهم این بود که در صورتی که به موجب دستور تغییری که سازمان بعدا اصالک کند یا تصـویب
نکند به پیمانکار وجهی پرداخت شده باشد ،تعدیل الزم در صورتحسابهای بعدی پیمانکار صورت گیرد .بنابراین،
خواهانها استدالل میکنند که عمل هارزا اینترنشنال در تصویب صورتحسابهای پیمانکـاران بابـت کـار انجـام
شده ،طبق دستورهای «موقت» صحیح بوده است و همچنین استدالل میکنند که در هر حال سازمان ده درصـد
از کلیه مبالغ پرداختی به پیمانکاران کسر میکرده و این کسور مان از اضافهپرداخـت بـه پیمانکـار بـوده و منـاف
سازمان را حفظ میکرده است.
 .331دیوان موضوعات مطروک در دو ادعای متقابل را برای اظهارنظر به آقای توونو ،کارشناس منصوب خـود
ارجاع کرد و سؤالی که به آقای توونو ارجاع گردید به عبارت زیر بیان شد:
«آیا هارزا ایتنرنشنال وظایف خود را در رابطه بـا بـرآورد هزینـه طـرک آبیـاری گتونـد و [ادعـای ارسـال
صورتحسابهای خالف واق توس هارزا اینترنشنال به سازمان آب و برق جهت پرداخـت ،بـا اسـتفاده از
بهترین اطالعات فنی و طبق بهترین استانداردهای حرفهای متداول انجام داده است؟»
آقای توونو چنین نتیجه گرفت که مابهالتفاوت بین برآورد اولیه هزینه و هزینـههـای بـرآوردی نهـایی پـروژه
 1.224.302.203ریال بوده و اکنر دستورهای تغییر کار که موجب افزایش هزینهها شد به تصویب سـازمان آب و
برق رسیده بوده است .در مورد اضافهپرداختهای ادعایی ناشی از صورتحسابهای نامنظم پیمانکاران ،کارشـناس
با خواهانها موافق است که اشتباهات مورد استناد سـازمان بـا وجـوهی کـه سـازمان از پرداخـتهـای خـود بـه
پیمانکاران کسر میکرده ،جبران میشده است .سازمان مدرکی خالف آن نظر ارائه نداده اسـت ،بنـابراین ،دیـوان
نظر کارشناس را در مورد صورتحسابهای نامنظم ادعایی میپذیرد و بر آن اساس نظر میدهد که ادعای متقابـل
مربو به صورتحسابهای نامنظم باید رد شود؛ زیرا سازمان اثبـات نکـرده کـه از نتیجـه خطـای ادعـایی هـارزا
اینترنشنال متحمل خساراتی شده است؛ مضافا آنکه وجود خود خطا اثبات نگردیده است.
 .333در مورد ادعای متقابل مربو به برآوردهای هزینه و دستورهای تغییر ،دیوان باید ابتـدا وظـایفی را کـه
مهندس و سازمان آب و برق به موجب قرارداد داشتهاند مشخص نماید .خدماتی که شرک آن در پیوست شـماره 0
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نامه مورخ اول آوریل  30( 3324فروردینماه  )3101سازمان آب و برق آمده و طی همین نامه فاز سوم« » برای
اجرا به هارزا ارجاع شده ،شامل موارد ذیل است:
 .3بررسی و اجرای خدمات مهندسی مربو به هرگونه تغییر در مقادیر و مشخصات کارها و پیشنهاد هرگونـه
تغییر به مقام مسئول با ذکر دالیل موجه.
 .31کمک در تهیه صورتهایی که جهت پرداخت ارائه میشود و رسیدگی و تأیید این صـورتهـا مبنـی بـر
اینکه کار انجام گرفته و مبالغ قابل پرداخت به پیمانکاران طبق قرارداد ساختمان میباشد و نگهداری حسابهای
مربو .
ماده  03شرای عمومی پیوست قراردادهای ساختمان در ارتبا با دستورهای تغییر کار مقرر میدارد« :افزایش
یا کاهش مقدار کار مربو به هریک از وظایف مندر در قرارداد تا میزان  32درصد طبق دستور تغییر کار صـادره
توس هیأت نظارت و مازاد بر آن فق با اجازه کارفرما معتبر خواهد بود.
بدینسان گرچه تهیه دستورهای تغییر کار جزا مسئولیت مهندس مشاور ،یعنی هارزا اینترنشنال بـوده ،معهـذا
تصویب آن توس سازمان آب و برق ضروری بوده است .روشن است که بابت آن دسته از دستورهای تغییـر کـار
که به تصویب سازمان آب و برق رسیده بود ،سازمان مذکور مسئول بوده و اینک نمیتواند ادعا کند کـه از غفلـت
هارزا اینترنشنال ناشی شده است .تصویب سازمان آب و برق این واقعیت را نشان میدهد که تغییرات بـه دالیـل
مختلف از جمله برای تسری در برنامه پروژه سازمان آب و برق ،ترمیم خسارات ناشی از سیل و شرای پیشبینـی
نشده خاک ،ضروری بوده است .در مورد آن دسته از دستورهای تغییر کار که به تصـویب نرسـیده یـا فقـ جزئـا
تصویب شده بود این سؤال باقی است که آیا هارزا اینترنشنال با تصویب صورتحسابهای قراردادی به موجب این
دستورها مسئولیتی برای خود ایجاد کرده است یا خیر؟
 .337دیوان از نحوه عمل طرفین نتیجه میگیرد که سازمان به پیمانکاران اجازه داده بود براساس دستورهای
تغییر موقت ،کار انجام دهند .تصمیم متخذه توس سازمان آب و بـرق در ژوییـه  3324مبنـی بـر تسـری برنامـه
ساختمان موجب شد که جریان طوالنی تصویب دستورهای تغییر منشأ تأخیر در کار شـود .جلسـات متعـددی کـه
جهت بحث راج به این تغییرها تشکیل گردید حاکی است که طرفین در واق بهطـور ضـمنی شـرای قـرارداد را
تغییر دادند تا انجام کار و ارسال صورتحساب طبق دستورهای «موقت» تغییر امکانپذیر شود و البته این رویـه در
هر صورت مان نمیشد که سازمان آب و برق بعدا دستورهای تغییـر کـار را تصـویب نکنـد و صورتحسـابهـای
پیمانکاران را تعدیل ننماید .برای این اساس هارزا اینترنشنال مسئولیتی بابت آن دستورهای تغییر ندارد .عالوه بـر
این ،سازمان آب و برق نتوانسته است اثبات کند که در نتیجه اقدام هارزا اینترنشـنال در تهیـه دسـتورهای تغییـر،
متحمل خساراتی شده است .دیوان مالحظه میکند که دستورهای موقت تغییر میتوانسته تنها به ضرر پیمانکاران
تمام شده باشد و نه به ضرر سازمان و نیز مالحظه میکند که32درصدی که از مبالغ پرداختی به پیمانکاران کسـر
میشد ،تا حدودی مناف سازمان را در برابر اضافهپرداخت حفظ میکرد .به دالیل پیشگفته ،دیـوان بـر ایـن نظـر
است که ادعای متقابل بابت برآوردهای نادرست هزینه ،بیاساس بوده و لذا رد میشود.
 .2نظارت نارسا و عدم تسلیم نقشههای اجرایی As-built drawings

 .338سومین ادعای متقابل سازمان آب و برق در رابطه با پروژه آبیاری گتوند این است که هارزا اینترنشـنال بـه
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میزان کافی بر کار پیمانکاران نظارت نکرده و کار ناقص آنها را تصویب نموده و در نتیجه برخی کارها مطابق بـا
مشخصات قرارداد نمیباشد .بهعنوان نمونه ،سازمان ادعا میکند که ضخامت جداره بتونی کانالهای آبیاری کافی
نبوده و پیمانکاران گودالها یا قرضههایی ( )Borrow Pitsدر کنار کانالهای آبیاری به وجـود آوردنـد و مرمـت
نکرده باقی گذاشتند که طبق ادعای سازمان ،این تخلفات از مشخصات قـرارداد منجـر بـه شکسـت جـدارههـای
کانالهای گردید .عالوه بر آن ،سازمان اظهار میدارد که حفر نادرست پی یکی از پلها در کانال دیمچـه علیـای
شرقی باعت نشست پل گردیده است.
 .333خواهانها به بسیاری از نواقص اعتراف میکنند؛ لکن منکر مسئولیت میباشند و اظهار مـیدارنـد کـه
پیمانکاران بیتجربه مسئول نواقص بوده و هارزا اینترنشنال در آن زمان نواقص را گوشزد کرده است .خواهـانهـا
همچنین اظهار میکنند که خسارت وارده به کانالهای خیلی کم تر از آن میزانی است که سازمان اظهـار کـرده و
ادعا میکنند که در پایان سال  3323تنها  382دال ( )Panelاز مجموع  334.222دال کانال اصلی دچار شکست
شده است.
 .321سازمان در چهارمین ادعای متقابل خود مدعی است که هارزا اینترنشنال «نقشههای اجرایـی» و سـایر
اسناد مقرر در قرارداد را تسلیم نکرده است و خواهانها در پاسخ به این ادعای متقابل اظهار میدارند که قرار بـود
اسناد مورد اشاره سازمان ،تنها بعد از تکمیل پروژه تسلیم شود و چون بروز وقایعی ،هـارزا اینترنشـنال را وادار بـه
ترک ایران قبل از تکمیل پروژه نمود ،از ایفای آن تعهد معذورند.
 .323دو ادعای متقابل اخیرالذکر را دیوان جهت اظهارنظر کارشناسی به آقای کریـزل ارجـاع و سـؤال را بـه
صورت زیر انشا کرد:
« آیا هارزا اینترنشنال وظایفش را با استفاده از بهترین اطالعات فنی و طبق بهترین استانداردهای تفصیلی
متداول در رابطه با تسلیم نقشههای حرفهای اجرایی و نظـارت و تکمیـل کارهـای طـرک آبیـاری گتونـد،
بهویژه در رابطه با بی توجهی ادعایی پیمانکاران به مشخصات فنی که حسب ادعا منجر به نـامنظم بـودن
ضخامت پوشش کانالها و ایجاد گودالهای عمیق آب راکد در جوار کانالها و راههـای مواصـالتی و بـه
خطر انداختن ساختمانهای مختلف (پل  38+200و آبگذرها) گردیده ،انجام داده است؟»
الف) نظارت بر کارها

 .322تعهدات هارزا اینترنشنال راج به نظارت بر کار پیمانکاران در فاز سوم« » پروژه گتوند ،در پیوست شـماره
 0نامه مورخ اول آوریل  30( 3324فروردینماه )3101با سازمان مشخص گردیده و شامل موارد زیر میباشد:
 .4بارزسی و آزمایش مواد و مصالح به کار رفته و دستگاههای نصب شده در ساختمانهای متفاوت متعلق بـه
پروژه.
 .0نظارت و راهنمایی پیمانکاران و سازندگان و همچنین نظارت بر آنها از نظر اجرای صحیح کارها و تسلیم
گزارشهای مورد لزوم.
 .2نظارت بر کلیه آزمایشهای مورد لزوم که در آزمایشگاههای پیمانکاران باید انجام شود.
 .37نظارت بر کار کارمندان مقیمی که سازمان در اختیار مهندس ناظر گذارده.
 .321آقای کریزل در نحوه نظارت هارزا اینترنشنال بر کار پیمانکـاران ،غفلتـی مشـاهده نکـرده ،هرچنـد کـه
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خاطرنشان نمود که ناظران هارزا اینترنشنال در طول مدت نظارت خود ،مرتکـب اشـتباهاتی شـده بودنـد .ایشـان
میگوید که پیمانکاران از مشخصات مندر در قرارداد ساختمانی تخلفات آشکار و از ترمیم نقایصی که هارزا تذکر
داده بود امتناع کرده بودند .آقای کریزل نواقص موجود در پروژه را تـا حـدودی معلـول «کـافی نبـودن شناسـایی
مقدماتی خاک قبل از مناقصه» میداند و اشاره میکند که فقدان بررسی یا بررسی محدود خاک ،منجر به «نقص
و عدم انعطاف طرک هارزا» در بعضی از قسمتهای پروژه گردید .به عقیـده وی ،شکسـت جـدارههـای کانـال تـا
حدودی ناشی از وجود خاکهای سست بوده که در موق ریختن سیمان به داخل کانالها ریزش مـیکـرد .آقـای
کریزل معتقد است که وجود چنین خاکی میبایست موجب تهیه طرک دیگری برای کانالها میشد .موضوع برنامه
خاکشناسی و مسئولیت نواقص ادعایی دیگر در کارها بهنوبهخود در زیر مورد تحلیل قرار میگیرند.
جدارههای کانالهای

ب)

 .324یکی از نواقصی که مورد ادعای سازمان آب و برق میباشد این است که هارزا اینترنشنال نتوانسته ضخامت
پوشش بتونی کانالهای آبرسانی را یکنواخت کند .لکن خواهانها اظهار میدارند که هـارزا اینترنشـنال بـه نحـو
مقتضی بر کار پیمانکاران مربو نظارت کرده و عدم رعایت مشخصات قراردادی را مکررا هم به پیمانکاران و هم
به سازمان آب و برق گزارش داده است.
خواهانها نارسایی و عدم یکنواختی ضخامت پوشش کانالها را معلول کیفیت نازل کار پیمانکاران میدانند و
تأکید میکنند که چون هارزا این نقایص را به آنها گوشزد کرده ،بنابراین ،این قبل از قصورها را نمیتوان متوجه
هارزا دانست.
 .321خواهانها مدارکی در تأیید این استدالل خود ارائه نمودند که هارزا هیچگاه پوشش معیوب کانـالهـا را
نپذیرفته و تأیید ننموده و نیز قبول قطعی هیچیک از کارها و پرداخت نهایی بابت آنهـا را توصـیه نکـرده اسـت.
مدارک دیگری نیز ارائه شده ،مبنی بر اینکه هارزا اینترنشنال مکررا نواقص را به سازمان آب و برق و پیمانکاران
متذکر شده و اقداماتی جهت ترمیم آنها توصیه کرده است.
 .323براساس مدارک تسلیمی ،دیوان متقاعد شده است که هارزا اینترنشنال ،وظایف نظارت خود را در مـورد
جداره کانالها به نحو رضایبخشی ایفا نموده است.
ج) محل قرضهها ()Borrow Pits

 .327نقص دیگری که سازمان آب و برق مدعی است از عدم نظارت کافی هارزا اینترنشنال بر کارها ناشی شده،
مربو میشود به آنچه که سازمان «گودال های عمیق نامنظمی می نامد که در مجاورت تأسیسات آبیـاری ایجـاد
شده که باعث فرسایش اراضی مجاور و فرونشستن خاکریز کانالها و جم شدن آبهای راکد» و ایجـاد بیمـاری
شده است.
 .328طبق اظهار خواهانها ،گودالهای مجاور کانالها که پیمانکاران برای ساختن کانالهـا از خـاک آنهـا
«برداشت» میکردند ،نتیجه عمل نکردن پیمانکاران به دستورها و توصیههای وی میباشد .ظاهرا در ایـن قبیـل
ساختمانها استفاده از قرضههای خاک معمول است؛ لکن محل قرضـه بایـد در مراحـل بعـدی پـر شـوند .هـارزا
اینترنشنال اظهار میدارد که مکررا برای رف معایب ،برنامهای توصیه کرد و توصیههای خود را ضـمن تعـدادی از
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مراسالت خود در سالهای  3322و  3322به سازمان آب و برق ارسال داشته است و نسخ آن مراسالت به دیوان
تسلیم شده است.
 .323دیوان همچنین مالحظه میکند که طبق بخش 1ـ 8قسـمت ششـم مشخصـات فنـی سـد انحرافـی،
پیمانکار موظف بود مناطق ساختمانی و محل قرضهها را طبق مشخصات و به نحوی که روی نقشههـا مـنعکس
شد ویا طبق دستورهای صادره پاک و تسطیح کند.
 .311در مورد پوشش کانالها ،دیوان معتقد است که هارزا اینترنشـنال مسـئولیتهـای قـراردادی خـود را از
دیوان از طریق تذکر معایب به پیمانکار و توصیه کارهای ترمیمی ایفا نمود است .لذا هارزا اینترنشنال را نمیتـوان
مسئول قصور پیمانکاران در رعایت مشخصات قرارداد دانست.
د) پل

 .313سازمان آب و برق مدعی است که پی پل واق در کیلومتر  38/200کانال دیمچه شرقی به طـرز صـحیحی
حفاری نشده و «در نتیجه ،پل نشست کرده است» .خواهانها منکر مسئولیت بابت نشست کردن پل بوده و اظهار
میدارند که هارزا اینترنشنال ملزم نبود و کسی هم از روی انتظار نداشت که در کلیه مراحل ساختمانی همه پلها
نظارت کند.
خواهانها همچنین متذکر میشوند که اگر پیش از ساختمان پـل ،حفـاری محـل بـه طـرز صـحیحی انجـام
نگرفته ،در بازرسیهای بعدی این مطلب الزاما کشف نمیشد و حتی اگر کشف هم میشد ،پیمانکـار موظـف بـود
نقیصه را رف کند.
 .312آقای کریزل دلیل و مدرکی حاکی از اینکه قبـل از امضـای صـورتمجلس مـورخ  02ژوییـه03(3322
تیرماه ،)3108پل نشست کرده باشد ،نیافت .صورتمجلس یادشده متضمن «تحویل موقت» برخی کارهـا بـود کـه
پل را نیز شامل میشد و م شرو به این بود که برخی نواقص معین توس پیمانکـار مرتفـ شـود .در شـرک ایـن
نواقص ،ذکری از پل نشده بود و سازمان موضوع نشست کردن پل را ابتدا در نوامبر 3323بـه هـارزا اطـالع داد و
مدرکی نیز ارائه نداد که نشان دهد پل قبل از آنکه هارزا اینترنشنال ایران را ترک کند بهطور محسوسی نشسـت
کرده باشد .در نبود چنین دلیلی ،دیوان نمیتواند نتیجه گیرد که هارزا اینترنشـنال مـیبایسـت نقـص را کشـف و
تدابیری برای ترمیم آن پیشنهاد میکرد.
 .311بنابراین ،دیوان هارزا اینترنشنال را مسئول نشست پل نمییابد.
هـ) برنامه بررسی خاک

 .314همانطور که اشاره شد ،کارشناس منصوب دیوان نقایص پوششهای کانالها را تا حدودی معلول نارسـایی
برنامه بررسی خاک میداند .آقای کریزل همچنین نتیجه گرفت که مسئولیت نارسـایی برنامـه خاکشناسـی ،هـم
متوجه سازمان است و هم متوجه هارزا اینترنشنال .خواهانها هرگونه مسئولیتی را به موجب قرارداد انکار میکنند
و انتقاد آقای کریزل در مورد برنامه خاکشناسی را نیز رد کردهاند به ایـن دلیـل کـه  )3موضـوع در هـیچ ادعـای
متقابلی طرک نشده بود و در نتیجه ،کارشناس از حدود وظایف خود تجاوز کرده؛ و  )0کارشناس راج به میزان این
بررسی دچار سواتفاهم شده است.
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 .311در مورد دلیل اول ،تذکر خواهانها صحیح است که سازمان در دادخواست متقابل خود صریحا ذکری از
مطالعات خاکشناسی پروژه آبیاری گتوند نکرده است .در دادخواست مذکور ،ادعای متقابـل مربـو تحـت عنـوان
«دعوی مربوطه به کارهای که طبق مشخصات فنی ساخته نشده است» بوده و در آن ذکر شده است کـه :در اثـر
قصور و سهل انگاری و عدم نظارت دقیق ،پیمانکاران برابر مشخصات فنی ارائه شده عمل ننموده و شرکت خوانده
نیز برخالف واق اعمال انجام شده پیمانکاران را گواهی نموده است .از متن فوق و از لوایح بعـدی سـازمان آب و
برق به نظر می رسد که سازمان مدعی است که هارزا اینترنشنال دقت در رعایت مشخصات نکـرده اسـت .بـدین
ترتیب از یک طرف واقعیت دارد که در ادعای متقابل صریحا ادعا نشده که مطالعـات خاکشناسـی نـاقص بـوده و
موض نارسایی مطالعات خاکشناسی موضوعی بود که اولین بار توس آقای کریزل مطرک گردید.
 .313از طرف دیگر ،اساس ادعای متقابل را بهطور کلی میتوان ادعای مسئولیت هارزا اینترنشـنال بـه لحـاظ
غفلت وی و به خاطر نواقصی که بعدا در کار پیمانکاران پروژه یافت شده دانست و براساس این مفهوم وسـی تـر،
نقایص حاصله از مطالعات خاکشناسی ناکافی را میتوان در محدوده ادعای متقابل تلقی نمـود .ارتبـا دو مطلـب
بهقدری نزدیک است که دیوان معتقد است آقای کریزل حق داشت مدارک مربو به بررسی خاک را مورد مطالعه
قرار دهد .به هر حال ،با توجه به یافتههای دیوان در مورد مسئولیت هارزا اینترنشنال از نظر خاکشناسی که طبـق
قرارداد محدود بود و در زیر در میگردد ،ضرورتی ندارد که دیوان تعیین کند که آیا ادعای متقابل حاضـر شـامل
آن موضوع میشود یا خیر.
 .317در مورد تقسیم مسئولیت تهیه و تنظیم و اجرای برنامه به مطالعات خاکشناسی ،بند  4ماده شش قرارداد
مقرر میدارد:
«وزارت مخار تأمین اقالم زیر را تا حدود احتیاجات مهندس به عهده خواهد گرفت:
حفاری و نمونه برداری از خاک ،تجزیه خاک ،نقشهبرداری و مطالعات زمـینشناسـی و جغرافیـایی ،اطالعـات
آبشناسی ،مطالعات آبهای زیر زمینی ...،لوازم و تجهیزات و به کار انداختن آزمایشگاه .مهندس موظف اسـت کـه
برنامهها و مشخصات تفصیلی الزم جهت مطالعات و نقشهبرداریها و آزمایشهایی را که باید انجـام گیـرد بـرای
تصویب وزارت پیشنهاد کند و در تأمین خدمات تخصصی مربوطه به وزارتخانه کمک نماید و بر کار این مطالعـات
و نقشهبرداریها و آزمایشها نظارت کند».
بدینسان روشن است که اجرای برنامه بررسی خاک جزا مسئولیت هارزا اینترنشنال نبـوده و تنهـا مسـئولیت
وی این بود که برنامهای برای تصویب و اجرا به سازمان آب و برق پیشنهاد کند و پیشنهاد هم کـرده اسـت .ایـن
نتیجهگیری با مفاد بند  4ماده شش بیشتر تقویت میشـود کـه مقـرر مـیدارد« :در مـواردی کـه آزمـایشهـا و
مطالعات و نقشهبرداری به عهده وزارت یا سازمانهای دیگر دولتی بوده و نتایج آنها با جزئیـات و در زمـان الزم
برای حسن اجرای این قرارداد در اختیار مهندس گذارده نشود ،مسئولیت مهندس محدود خواهد بود» (نقل از متن
فارسی قرارداد).
 .318مدارک نشان میدهد که هارزا اینترنشنال برنامه بررسی خاک را به نحو کافی تنظیم نمود و سازمان به
آن برنامه اعتراضی نکرد .مدارک همچنین حاکی از آن است که سازمان آب و برق کلیه آزمایشهایی را که هارزا
اینترنشنال توصیه کرده بود انجام نداد .بنابراین« ،دیوان نتیجه میگیرد که ادعای متقابل مربو به برنامه بررسـی
خاک تا حدودی که سازمان آب و برق به نحو صحیح طرک کرده ،بیاساس بوده باید مردود شناخته شود.
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و) نقشههای اجرایی

 .313سازمان آب و برق در مورد ادعای متقابل خود راج به مطالبه نقشههای اجرایی و سایر اسناد نهـایی پـروژه
گتوند استدالل میکند که هارزا اینترنشنال ملزم بود طبق ماده  33ضمیمه  1وکالتنامه مورخ اول آوریل 30(3324
فرودین ماه  ،)3101این قبیل نقشهها را تسلیم نماید .سازمان مضافا استدالل میکنـد کـه شـرای فـورسمـاژور،
هارزا اینترنشنال را از تسلیم این مدارک معاف نمیسازد ،زیرا که این اسناد میبایست پیش از وقوع فـورسمـاژور
ادعایی تحویل میشد.
 .341در ماده  33قید شده که هارزا اینترنشنال میبایست« :پس از پایـان کارهـای سـاختمانی ،پـنج نسـخه
کامل از گزارش کارهای انجام شده و از جمله «نقشههای اجرایی» را تسلیم دارد .یک نسخه از گزارش باید قابـل
تکنیر باشد».
 .343روشن است که اسناد مورد بحث میبایستی فق پس از تکمیل کارهای ساختمانی تسلیم میشـدند .از
آنجا که شرای فورسماژور مان تکمیل این کارها شد ،لذا دیوان بر این نظر است که هـارزا اینترنشـنال از تهیـه
نقشههای اجرایی و گزارش نهایی معذور بوده است.
 .1ادعای متقابل مربوط به سد انحرافی

 .342پنجمین و آخرین ادعای متقابل سازمان آب و برق در رابطه با پروژه آبیاری گتونـد مربـو اسـت بـه سـد
انحرافی که در فرودست سد کارون و برای انحراف آب به پروژه گتوند ساخته شده است .سـد انحرافـی در فوریـه
 3322پس از سرریز شدن سیالب از کرانه چپ خاکی سد آسیب دید .سازمان آب و برق مسئولیت آن خسـارت را
متوجه هارزا اینترنشنال دانسته ،اظهار میکند که هارزا  )3به پرسنل سازمان کـه مسـئول نگاهـداری سـد بودنـد
آموزش کافی نداد؛  )0در برچیدن بقایای فراز بند (یا بند خاکی که در طول ساختمان سد انحرافی ساخته شده بود)
از کانال ورودی قصور کرده و موجب بسته شدن چندین دریچه سد گردیده است؛  )1دریچههای معیوب سـرریز را
که برای ممانعت از سیل قابل بازکردن نبودهاند ،تصویب نموده است.
 .341دیوان داوری موضوعات مطروک در این ادعاهای متقابل را ضمن دو سؤال زیر به آقای پینتو ارجاع کرد:
«( )3علل جم شدن بیش از حد آب که در سال  3322منجر به زیر سیل رفتن شبکه آبیاری گتوند شـد چـه
بود؟
( ) 0آیا هارزا اینترنشنال وظایف خود را در رابطه با طراحی سد آبرسانی گتوند ،نظارت بر عملیـات سـاختمانی
سد و ارائه راهنمای مربو به بهـره بـرداری از آن بـا اعمـال بهتـرین اطالعـات فنـی خـود و بـر طبـق بهتـرین
استانداردهای حرفهای متداول انجام داده است یا خیر؟»
در مورد سؤال اول ،آقای پینتو نتیجه گرفت که عامل اصلی و مسبب سرریز شدن آب سد در  ،3322کـاهش
ظرفیت سرریز سد در نتیجه شرای غیرعادی در بازکردن چهارده دریچه سد بود .آقای پینتو دریافت کـه در موقـ
وقوع سیل ،چهار دریچه عمال بسته بوده و ده دریچه باقیمانده نیز کامال باز نبودهاند .طبـق اظهـار سـازمان آب و
برق ،چهار دریچه مذکور به علت نقص کار موتورهای برقی آنها باز نشدند .سازمان مضافا اظهار مـیدارد کـه بـا
جوش دادن قطعات فلزی به دریچهها ،حداکنر میزانی که دریچههای باقیمانده میتوانست بـاز شـود بـه  0/0متـر
محدود شده بود.
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آقای پینتو همچنین دریافت که بقایای فرازبندها احتماال در کاهش ظرفیت تخلیه سرریز مؤثر بـوده و نتیجـه
گرفت که« :اگر کلیه دریچهها میتوانست به کار افتد ،سرریز آب سد قابل اجتناب میبود؛ حتی اگر ورودی کانـال
مانند سال  3322محدود میبود و دریچهها بیش از  0/0متر قابل باز شـدن نبـود و تمیـز کـردن نزدیکـی کانـال
بهتنهایی مان سرریز شدن آب نمیشد؛ زیرا چهار دریچه آب را به کمتر از جریـان حـداکنر و مـورد نظـر محـدود
میکرد .اگر ده دریچه ای که عمل نکرد کامال باز شده بود به علت محدودیت و بسته بودن چهار دریچه و شـرای
غیرعادی جریان سیالب احتماال آب از روی سد طغیان میکرد.
مسئولیت هریک از عوامل مشدده مذکور و سایر عواملی که سازمان نقل مـیکنـد در زیـر مـورد بحـث قـرار
میگیرد:
(الف) بقایای فرازبند

 .344دیوان مسئولیت برنچیدن بقایای فرازبند را متوجه پیمانکار میداند ،نه هارزا اینترنشنال .در بخش 22ـ 8/0از
قسمت ششم مشخصات فنی سد انحرافی قید شده که طرک و ساختمان کلیـه فرازبنـدها وظیفـه پیمانکـار اسـت.
بخش 0از قسمت ششم همچنین قید میکند که:
«کلیه فرازبندها ،پس از آنکه مورد استفاده خود را از دست دادند برچیده شده و در سطح اولیه خـود قـرار
داده خواهند شد  ...طریقه برچیدن کلیه فرازبندها منو به بازرسی توس مهندس خواهد بود»...
بدین ترتیب قرار بود پیمانکار فرازبند را بسازد و برچیدند ،منو به آنکه هارزا اینترنشنال کـار وی را بررسـی
کند .در رابطه با مطلب اخیر ،مدارک حاکی از آن است که هارزا اینترنشنال در نوامبر  3322به پیمانکـاران دسـتور
داده بود فرازبندها را برچینند .مدارک همچنین دال بر آن است که در ژوییـه  3323هـارزا متـذکر شـده بـود کـه
قسمتهایی از فرازبند که در سیالب دسامبر  3322از بین رفته بوده ،به نحو صحیح برچیده نشده و ظرفیت سرریز
را محدود میکنند .بنا به اظهار آقای پینتو ،سازمان آب و برق تصدیق کرده است که مقداری کار پاکسازی انجـام
گرفته بوده ،لکن این کارها خیلی مؤثر نبوده است.
 .341بنابراین ،دیوان معتقد است که هارزا اینترنشنال با مطل ساختن پیمانکار و سازمان آب و برق از نواقص
و همچنین توصیه اقدامات الزم جهت رف نواقص ،به وظایف خود بهعنوان ناظر عمل کرده است.
ب) زایدههای فلزی

 .343خواهانها وجود هرگونه زایده فلزی روی دریچههای سرریز را در طول مدتی کـه پرسـنل هـارزا در محـل
بودند ،منکر شدهاند .خواهانها مضافا انکار میکنند که هارزا اینترنشنال نصب هـیچ قطعـه معیـوبی را در سیسـتم
دریچه سرریز تصویب کرده باشد.
 .347در مورد زایدههای فلزی آقای پینتو متذکر گردید که سازمان آب و برق هیچگونه توضیحی در مورد این
قطعات نداده و بررسی مسئولیت وقوع آنها را غیرممکن ساخته است .سازمان همچنین هیچگونه مدرکی دال بـر
وجود این زایده های فلزی ،نه به آقای پینتو و نه به دیوان ارائه نداده است و در نبود مدرکی دال بر وجود آنهـا و
مسئولیت هارزا اینترنشنال ،ادعای متقابل حاضر باید مردود شناخته شود.
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ج) قطعات دریچه سرریز

 .348دیوان همچنین در مورد ادعای سازمان مبنی بر اینکه هارزا اینترنشـنال قطعـات معیـوب دسـتگاه دریچـه
سرریز را تصویب کرده ،مدرکی نیافته است .تنها قطعاتی را که سازمان بهعنوان معیوب معرفی کرده« ،موتورهـای
برقی» میباشند .معهذا چون سازمان جزئیاتی در مورد اینکه دقیقا کدام موتورها از کار افتاده ویا مـدرکی دال بـر
عیب موتورها ،در اختیار دیوان قرار نداده ،ادعای متقابل باید به لحاظ فقد دلیل مردود اعالم شود.
د) آموزش و اسناد و مدارک

 .343وظایف هارزا اینترنشنال در مورد آموزش در مـواد  38و  02ضـمیمه  0نامـه مـورخ اول آوریـل 30( 3324
فروردینماه  )3101سازمان آب و برق ذکر گردیده است .حدود این وظایف عبارت است از:
« .38پیشنهاد برنامه تأمین پرسنل و آموزش پرسنل ایرانی که توس مقـام مسـئول جهـت عملیـات آتـی در
اختیار مهندس قرار داده میشوند.
 .02تهیه جزوات و راهنماهای طرز بهرهبرداری از تأسیسات ،از جمله دستورالعملهای مربـو بـه تغییـرات و
نگهداری کارهای انجام شده».
 .311استدالل سازمان آب و برق این است که برنامه آموزشی هیچگاه ترتیب داده نشده و دسـتورالعملهـای
ماده  02تسلیم نگردید .خواهانها استدالل میکنند که هارزا اینترنشنال در سال  3322آموزش کارآموزان سازمان
را در مورد نحوه بهرهبرداری سد انحرافی آغاز کرده بود؛ لکن به علت عدم توانایی سـازمان آب و بـرق در تـأمین
کارآموز ،برنامه به کندی پیش میرفت .بهعالوه ،نامبردگان استدالل میکنند کـه هنگـامی کـه در ژانویـه 3323
ایران را ترک گفتند مسئولیت راهاندازی سد انحرافی هنوز با پیمانکـار بـود و لـذا آنهـا فرصـت تنظـیم و تـأمین
دستورالعملهای مشروک کتبی برای کارمندان سازمان را نداشتهاند .خواهانها مدارکی ارائـه کـردهانـد ،مبنـی بـر
اینکه هارزا اینترنشنال «برنامه بهرهبرداری و نگهداری» به سازمان آب و برق تسلیم نمـوده کـه در آن ،اهمیـت
وجود شخص واجد شرایطی که در کلیه اوقات جهت راهاندازی سد انحرافی حاضر باشد به سازمان آب و برق تذکر
داده شده بود.
 .313ضرورتی ندارد که دیوان اظهارات طرفین را بررسی کند؛ زیرا مدرکی دال بر اینکـه خسـارت موضـوع
شکایت ،در نتیجه آموزش نارسا ایجاد شده ،ارائه نگردیده است .بالعکس گزارش آقای پینتو حاکی از آن است کـه
مسائل ناشی از سد انحرافی ،معلول مشکالت فیزیکی و مکانیکی بوده و از خطای انسان ناشی نشده است.
هـ) طراحی

 .312هرچند سازمان بدوا در ادعای متقابل خود ،مدعی نواقص طرک سد انحرافـی گتونـد نشـده بـود ،معهـذا در
سپتامبر  3321چنین ادعاهایی به کارشناس منصوب دیوان ارائه نمود .نواقص ادعایی مربو به عدم تطبیـق سـد
انحرافی با توپوگرافی و شرای محلی است.
 .311دیوان داوری معتقد است که لزومی به احراز این امر نیست که آیا نواقص ادعایی طرک به نحو مقتضـی
بهعنوان قسمتی از ادعای متقابل سازمان در دیوان مطرک است یا خیر ،زیرا مانند اظهارات سازمان در مورد نارسـا
بودن آموزش و دستورالعمل ها ،مدارکی ارائه نشده که نقایص ادعایی را با سرریز شدن آب سد و خسارات ناشی از
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آن مرتب کند .عالوه بر این آقای پینتو نتیجه گرفت که هارزا اینترنشنال وظـایف خـود را در مـورد طراحـی سـد
انحرافی طبق ضواب قرارداد انجام داده و طرک انتخابی برای آن منطقه مناسـب بـوده اسـت .در پرونـده حاضـر،
مبنایی برای تردید در این نتیجهگیری وجود ندارد.
د) طرح عمرانی رود مارون

 .314همانطورکه اشاره شد ،طرک عمرانی رود کارون شامل سد مارون و طرک آبیاری بهبهان جایزان و خلفآبـاد
میشد .هارزا اینترنشنال در دسامبر ،3328با تسلیم گزارش تـوجیهی ،مرحلـه اول قـرارداد را در مـورد ایـن طـرک
عمرانی به انجام رسانید .سازمان آب و برق در  33اکتبر  33(3323مهرماه )3102به هارزا اینترنشنال اجازه داد که
کار تهیه اسناد قرارداد (مرحله دوم) و در 3نوامبر  32(3323آبانماه )3102بـه وی اجـازه داد کـه کـار نقشـههـای
ساختمانی (مرحله سوم) را آغاز نماید .هارزا اینترنشنال کار مرحله دوم را تا آخر  3324به پایان رساند؛ لکن سازمان
در آوریل  3320بعد از انجام مناقصه اولیه ای که منتهی به رد کلیه پیشنهادات شد ،از هارزا درخواست کـرد در آن
اسناد تجدیدنظر کند .معهذا سازمان در  02آوریل  13(3328فروردینماه  )3100به هارزا اینترنشنال اطالع داد که
بعد از اتمام کارهای نیمه تمام پروژه مارون به ادامه خدمت وی در آن پروژه نیازی نخواهد بود .هارزا مرحلـه دوم
کار را در اوت  3328و مرحله سوم«ب» آن را در مارس  3322تمام کرد.
 .311سازمان در رابطه با این کار چهار ادعای متقابل مطرک کرده است که عبارتند از )3( :نواقص ادعـایی در
طرک سرریز سد مارون )0( ،نواقص ادعایی در دریچههای تونل انحرافی و سیستم زهکشی )1( ،قصور ادعاییهارزا
اینت رنشنال در تسلیم اسناد محاسبات و گزارش نهایی مرحله دوم شبکه آبیاری بهبهان ،و ( )4ناتمام بودن ادعـایی
گزارش توجیهی هارزا اینترنشنال در مورد شبکه آبیاری حائزان و خلفآباد.
 .3سرریز سد مارون

 .313در اولین ادعای متقابل سازمان آب و برق در رابطه بـا طـرک عمرانـی رود مـارون ،ادعـا شـده کـه «تمـام
محاسبات (هارزا اینترنشنال) در مورد سرریز سد مارون ،اشتباه و خالف اصول علمی و عملی بوده» است .موضوع
مورد اختالف ،طرک هارزا اینترنشنال برای سرریز میباشد .در طرک اولیه که در  3324تکمیل شد ،از طرک سـرریز
سد کارون پیروی شده و مشخصات دقیق صیقل سطح بتون برای جلوگیری از ایجاد حفره یا خوردگی در آن مورد
استفاده قرار گرفته است .هارزا اینترنشنال پس از تجربه ای که از سد کارون بـه دسـت آورد پیشـنهاد کـرد طـرک
سرریز سد مارون اصالک و در آن وسایل هوادهی منظور شود.
 .317خواهانها اظهار میدارند که طرک مزبور مطابق با ضواب حرفهای و فنی رایج آن زمـان بـوده اسـت و
استدالل میکنند که در هر حال ،سازمان هرگز اقدام به اجرای پروژه نکرد .بنـابراین ،نمـیتوانـد در نتیجـه طـرک
مهندسی متحمل خساراتی شده باشد .خواهانها در تأیید موض خود اشاره میکنند که هیچگـاه قبـل از رسـیدگی
حاضر و از جمله در اطالعیه فسخ مورخ  02آوریل  13( 3328فروردینماه  )3100سازمان عدم رضایت خـود را از
طرک سد مارون به هارزا اینترنشنال اطالع نداده بود.
 .318دیوان از آقای پینتو سؤال کرد که :آیـا طـرک هـارزا اینترنشـنال بـرای سـرریز سـد مـارون و تغییـرات
پیشنهادی بعدی در مورد آن طرک با استفاده از کاملترین اطالعات و طبق بهترین استانداردهای حرفهای متداول
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در زمان تکمیل طرک و انجام تغییرات پیشنهادی تهیه شده است.
آقای پینتو در پاسخ نتیجه گرفت که:
فقدان پرههای هوادهی ( )aeration troughsدر طرک سرریز اولیه مارون ،کل طرک را از اعتبار نمیانـدازد؛
زیرا که در تهیه طرک از عالیترین استانداردهای حرفهای برای آن قبیل ساختمانها اسـتفاده شـده اسـت .بـه روز
کردن طرک سرریز با افزودن وسایل هوادهی ،به مفهوم یک تغییر اساسی در کل طرک نیست؛ زیرا وسایل هوادهی
کیفیاتی اضافی است که میتوان بدون تغییرات اساسی در طرک به سرریز اضافه نمود.
 .313دیوان با نتیجهگیری کارشناس منصوب خود مبنی بر اینکه طرک و اصالک سرریز سد کارون با ضواب
قرارداد در زمان پیشنهاد مطابقت داشته ،موافق است .با این نتیجهگیری در مورد طرک سرریز سد کارون ،دیوان در
مورد طرک مشابه آن در سرریز سد مارون نیز باید به نتیجه مشابهی برسد .در مورد اصالحات پیشنهادی و افزودن
پرههای هوادهی ،کارشناس اظهار داشت که «روش هوادهی ،به صورت بهترین راهحل فنی برای مقابله با احتمال
بروز مسائل ناشی از خوردگی با ایجاد حفره در آمده است» و مدرکی که خالف این نظر را ارائـه کنـد بـه دیـوان
تسلیم نشده است.
 .2دریچه تونل انحرافی و سیستم زهکشی

 .331دومین ادعای متقابل سازمان آب و برق در رابطه با طرک رود مـارون ایـن اسـت کـه هـارزا اینترنشـنال در
«نحوه طرک و محاسبات مربو به زهکشهای رود مارون و دریچه تونل انحرافی آن مطالعـات کـافی بـه عمـل
نیاورده» و«گزارش نهایی» خود را در مورد سیستم زهکشی و دریچه تونل به موق تسلیم نکرده است.
 .333در مورد دریچه تونل انحرافی ،دیوان پیمانکار را مسئول طرک دریچههای تونل انحرافـی مـیدانـد ،نـه
مهندس مشاور را.
در بخش 0ـ 8از قسمت ششم مشخصات فنی سد مارون قید شده است که:
«طبق مشخصات مندر در این بخش و به نحوی که در نقشهها معین شده هر پیمانکـار بایـد شـبکهای
شامل یک انحراف رود در طی مدت ساختمان طرک و بنا نموده و آنها را به راه اندازد و بعد از مرحله اجرا
و استفاده از تونل آن را برچیند ...مقاطعهکار میتواند طرک ارائه شده را پذیرفته و آن را تکمیل یـا اصـالک
کند ویا اینکه طرک دیگری را تهیه نماید».
بر این اساس ،مبنایی برای آنکه هارزا اینترنشنال را مسئول طرک دریچه تونل انحرافی دانست وجود ندارد.
 .332در مورد ادعای مربو به زهکشی سد مارون ،حدود ادعای متقابل مبهم است .سـازمان در دادخواسـت
متقابل خود به «زهکشهای سد مارون» اشاره کرده ،لکن در پاسخ خود به جوابیه خواهان ،بهطور کلی به طـرک،
محاسبات و نقشههای «شبکه زهکشی سد مارون» ایراد گرفتـه و شـبکه آبیـاری بهبهـان را جـزا آن محسـوب
میکند .صرفنظر از حدود ادعای متقابل از لحاظ ماهیت ،تنها ایراد مشخص سازمان به مقیاسـی اسـت کـه هـارزا
اینترنشنال در تهیه نقشههای پروژه به کار برده و ادعا میکند که مقیاس مزبور باعث ناهمگونی شده است.
 .331با توجه به قصور سازمان در ارائه مدرکی دال بر وجود نقایص در طراحی سیستم یا شبکه زهکشی سـد
مارون ،دیوان ضروری نمیبیند در مورد حدود ادعای متقابل سازمان (به هر صورت کـه تعریـف شـود) اظهـارنظر
کند .آقای کریزل کارشناس دیوان ،متذکر گردیده کـه سـازمان آب و بـرق هـیچگـاه در مـورد تحریفـاتی کـه در
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نقشههای هارزا اینترنشنال یافته ،توضیح نداده و کارشناس نامبرده نیز شخصا تحریفی در نقشـههـا نیافتـه اسـت.
آقای کریزل در مورد ادعاهای کلیتر نقایص طرک نتیجهگیری کرده است که:
«حدود کار سیستم زهکشی سد مارون را هر چه فرض کنیم در این رسیدگی کمترین اشارهای بـه نقـص
زهکشی نشده است .در نتیجه ،اثبات نگردیده که در سیستم زهکشی سد مارون از بهترین دانـش فنـی و
طبق بهترین ضواب پذیرفته حرفهای موجود در زمان پذیرش طرک استفاده نگردیـده اسـت .هـیچیـک از
مدارک موجود سبب نمیشود که دیوان نتیجهای خالف آن بگیرد».
 .334سرانجام دیوان اظهارات سازمان را نیز مبنی بر اینکه هارزا اینترنشنال گزارش نهایی سیستم زهکشـی
و دریچه تونل انحرافی را تسلیم نکرده ،بیاساس مییابد .در عین حال که سازمان آب و برق گزارش نهایی را که
ادعا میکند باید دریافت میکرده مشخص نکرده ،مدارک حاکی از آن است که هارزا اینترنشنال کلیـه اسـنادی را
که ملزم بود بابت مراحل دوم و سوم«ب» پروژه تسلیم کند مستقیما به سازمان یا واحدهایی کـه سـازمان تعیـین
کرده بود تسلیم نموده است .مدارک نشان میدهد که هـارزا اینترنشـنال در  32اوت 08( 3328مردادمـاه ،)3100
اسناد تجدیدنظر شده مناقصه را ارسال داشته و نقشههای ترسیمی ساختمان و نقشهها و سایر اسناد مربو به سد
مارون را در تمام مدت قرارداد تسلیم نموده است .فیالواق این اسناد را سه شرکتی هـم کـه سـازمان آب و بـرق
تعیین کرده بود بررسی کردند زیرا وصول آن مدارک را طـی نامـه مـورخ  03ژوئـن  13( 3323خردادمـاه )3182
اعالم داشتند .بدین ترتیب دیوان با نتیجهگیری آقای کریزل که ادعاهای سازمان را بیاساس یافته موافق است.
 .1کانالهای آبیاری بهبهان

 .331سازمان آب و برق طی ادعای متقابل بعدی خود به نحوی که در دادخواست متقابل آمده ،ادعا میکنـد کـه
هارزا اینترنشنال «اسناد محاسبات و گزارش نهایی مرحلـه دوم کانـال آبیـاری بهبهـان» را تسـلیم نکـرده اسـت.
سازمان در مراحل بعدی رسیدگی شکایت کرد که هارزا اینترنشنال «صورتهای محاسبه اصل نقشههای ترسیمی
شبکه آبیاری بهبهان یا نسخ قابل تکنیر نقشهها» را ارائه نداده است.
 .333دیوان بررسی و تحلیل این ادعای متقابل را با این نکته آغاز میکند که هیچیک از مفاد قرارداد ،هـارزا
اینترنشنال را ملزم به ارائه اسناد محاسبات خود نمیکند .در نتیجه ،مبنایی برای مطالبه آن اسناد در اینجـا وجـود
ندارد .در مورد شکایت سازمان آب و برق مبنی بر اینکه هارزا اینترنشنال نقشههایی تحویل داده کـه نقشـههـای
اصلی یا نسخ قابل تکنیر نبودهاند ،دیوان مالحظه میکند که در قرارداد تصریح نشده که اصل یا نسخ قابل تکنیـر
اسناد تسلیم شود .عالوه بر این طبق بند  0ماده چهار ،هارزا اینترنشنال ملزم بود کـه ده نسـخه از هـر گـزارش و
سندی را برای اظهارنظر و تصویب تسلیم نماید و سازمان میبایسـت ظـرف دو مـاه از تـاریخ وصـول درخواسـت
اصالک کند .اگر چنین درخواستی به عمل نمیآمد اسناد و گزارشها تصویبشده تلقی میگشت .مدارک حـاکی از
آن است که هارزا اینترنشنال ده نسخه سیاه و سفید از کلیه نقشههای ترسیمی مربوطه را در  1مـارس 30( 3322
اسفندماه  )3108و  02مارس  03( 3322اسفندماه  )3108تسلیم نموده و سازمان آب و برق تا مارس  3322یعنـی
به جای دو ماه مقرر در قرارداد تا دو سال بعد به نقشههای اوزالیدی اعتراض نکرد .نظر به اینکـه سـازمان آب و
برق ظرف مدت ،درخواست ننموده که نقشهها به شکل دیگری تسلیم شود ،چنین بایـد تلقـی کـرد کـه آنهـا را
پذیرفته است.
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 .337نهایتا در مورد اظهارات سازمان آب و برق مبنی بر عـدم تسـلیم «گـزارشهـای» مرحلـه دوم دیـوان
مالحظه مینماید که کلیه اسناد قرارداد پروژه بهبهان تسلیم و طبق دستور سازمان مورد تجدیدنظر واقـ شـده و
چون گزارش دیگری در آن مرحله از پروژه الزامی نبوده ،دیوان مبنایی برای شکایت سازمان آب و برق نمییابد.
 .4پروژههای آبیاری جایزان و خلفآباد

 .338سازمان آب و برق در آخرین ادعای متقابل خود مدعی است کـه «گـزارش مقـدماتی فـاز اول کانـالهـای
آبیاری جایزان و خلف آباد کامل نبوده و اطالعات داده شده در حد شناسایی است» .بنابراین ،دیوان از آقایان توونو
و پینتو خواست تحقیق کنند که:
«آیا هارزا اینترنشنال مدارک محاسبات و گزارشهای نهایی مربو به شبکه آبیاری بهبهان را تسلیم داشته و
آیا گزارش مقدماتی فاز اول پروژههای آبیاری جایزان و خلفآباد تسلیمی توس هارزا کامل و منطبق با کاملترین
اطالعات و عالیترین استانداردهای حرفهای متداول بوده است؟
 .333مرحله اول مطالعات توجیهی پروژههای جایزان و خلفآباد جزئی از گزارش توجیهی عمران رود مـارون
بود که هارزا اینترنشنال در  3382تسلیم کرده بود .سازمان آب و برق در همان زمان ایرادی به گـزارش نگرفـت.
بنابراین ،باید چنین تلقی کرد که طبق بند  0ماده 4قرارداد ،گزارش را پذیرفته است.
 .371بهعالوه ،دیوان نتیجهگیری کارشناسان منصوب خود را تأیید میکند .ایشـان معتقدنـد هرچنـد کـه در
گزارش توجیهی ،بحث مربو به پروژههای جایزان و خلفآباد به اندازه بحث مربو به پروژههای آبیاری بهبهـان
و شادگان مفصل نبوده:
«مختصر بودن مطالعات مقدماتی مربو به مناطق جایزان و خلـفآبـاد نتیجـه طبیعـی فقـدان دادههـای
توپوگرافی و نظم طبیعی اولویت آن قسمت از پروژه در برابر عمران کلی رود مارون بوده است».
بند  4ماده شش قرارداد تصریح میکند که «سازمان آب و برق مخـار تـأمین احتیاجـات ...نقشـهبـرداری و
مطالعات زمینشناسی و جغرافیایی ...مهندسی را به عهده خواهد گرفت» .ماده مزبور همچنین مسئولیت مهنـدس
را «در مواردی که ...مطالعات و نقشه برداری ...با جزئیات و در زمان الزم بـرای حسـن اجـرای قـرارداد در اختیـار
مهندس گذارده نشود» محدود کرده است .بدین ترتیب ،هرگونه نارسایی گزارش در قسمتهای مربو به جایزان
و خلفآباد متوجه سازمان بوده و هارزا اینترنشنال مسئولیتی از آن بابت ندارد.
هـ) سایر ادعای متقابل

 .373خواندگان عالوه بر ادعاهای متقابل مندر در دادخواست متقابل ضمن سایر لوایح خود ،ادعاهای متقابـل و
اظهارات جدیدی راج به تخلفات هارزا مطـرک کـردهانـد .مـن بـاب منـال در دفاعیـه دوم خـود کـه در بنـد 03
اکتبر 03( 3320شهریورماه  )3183ثبت گردید ،خواندگان بهعنوان یک ادعای متقابل جدید ادعا کردهاند که هـارزا
اینترنشنال در انتخاب محل های سد کارون و مارون گزارشات و مطالعات لرزه نگاری را کـامال مـورد توجـه قـرار
نداده است .سازمان آب و برق طی تذکاریه نهایی مورخ  31سپتامبر  00(3320شهریورماه  )3184خـود نیـز ادعـا
کرد که هارزا اینترنشنال درباره حرکت سد که در نتیجه آبگیری مخزن سد ایجاد میشـود مطالعـه کـافی نکـرده
است .سازمان همچنین وجه ضمانتنامه های بانکی را که هارزا اینترنشنال در رابطه با کار موضـوع قـرارداد افتتـاک
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کرده بود و همچنین پرداخت مالیاتها و حق بیمه اجتماعی را که ادعا میکند طلبکار است ،مطالبه کرده است.
 .372دیوان داوری طی قرار اعدادی مورخ  01فوریه  4(3321اسفندماه )3183خود ،ادعای متقابل مربو بـه
لرزه نگاری را طبق بند  1ماده  33قواعد خود به دلیل ثبت خار از موعد ،رد کرد .کلیـه ادعاهـای متقابـل دیگـر
خواندگان که در دادخواست متقابل مورخ  32مه 02( 3320اردیبهشتماه  )3183آنان منظـور نشـده نیـز بایـد بـه
()6
همین دلیل مردود اعالم شوند.
شش) بهره

 .371طبق ماده  32قرارداد ،سازمان آب و برق ملزم بود وجه آخرین صورتحساب را ظرف یک ماه پس از دریافت
صورتحساب بپردازد .صورتحساب مورخ  12ژوئن  3(3322خردادماه  )3103طی نامه مـورخ  34ژوییـه01( 3322
تیرماه )3103ارسال گردید و با در نظر گرفتن یک هفته برای رسید آن به سازمان ،صورتحساب باید در تـاریخ 03
اوت  12( 3322مردادماه  )3103پرداخت میشد.
 .374دیوان بر این نظر است که خواهانها محقند از این تاریخ بهره دریافت کنند و آن را به نرخ  30درصـد
در سال بهره ساده مقتضی میداند .در این رابطه دیوان مالحظه مینماید که مـاده  2مـتمم  3323قـرارداد ،نـرخ
بهره را مطابق نرخ جاری بانک اعتبارات صنعتی سازمان برنامه تعیین نموده است .خواهانها اظهار داشتند که نرخ
مزبور 30 ،درصد بوده و سازمان آب و برق مخالفتی با خواهانها ننمود.
هفت) هزینهها

 .371طی جریان رسیدگی به پرونده حاضر هریک از طرفین مبلغ 20.222دالر بابت هزینه کارشناسی به صـورت
علیالحساب به دیوان پرداخت نموده است .هزینه واقعی بالغ بر  381.431/24دالر گردیده و از مبلغ پیشپرداختی
مبلغ  8.028/02دالر نزد دیوان باقی مانده است .خدمات کارشناسی در درجه اول در نتیجه طرک تعدادی ادعاهای
متقابل که حاوی مسائل فنی و مهندسی بود ضرورت یافت .هزینههای مزبور بالشک هزینههایی است کـه طبـق
قواعد دیوان اساسا به عهده طرف دادباخته است و در اوضاع و احوال پرونده حاضر که خواهانها هم در ادعاهـای
خود و هم در ادعاهای متقابل برنده شدهاند ،دیوان معتقـد اسـت کـه هزینـههـای مزبـور را سـازمان آ ب و بـرق
خوزستان باید متحمل گردد .آنچه نزد دیوان باقیمانده باید به خواهانها پرداخت شود و حکمی معـادل باقیمانـده
مبلغ ـ 20.222/دالر باید به نف خواهانهـا صـادر گـردد .در مـورد کلیـه هزینـههـای دیگـر ،هریـک از طـرفین
هزینههای داوری مربو به خود را بهعهده خواهد گرفت.

 .6هرچند در دفاعیه مورخ  32مه  32( 3320اردیبهشتماه  )3183اختصارا به مالیاتها و حق بیمه اجتماعی بـهعنـوان دفـاع در مقابـل
ادعا اشاره شده ،در دادخواست متقابل ذکری از آنها نرفته است .در هر حال ،دیوان نظر داده است که صـالحیت رسـیدگی بـه ادعاهـای
متقابل کلی بابت مالیات و حق بیمههای اجتمـاعی را نـدارد (رجـوع شـود بـه :تـی سـی اس بـی اینکورپوریتـد و ایـران ،حکـم شـماره
334ـ342ـ ،0ص 43ـ 02( 42ژوئن  8/3320تیرماه 3184؛ اینترنشنال تکنیکـال بـورداکتس کورپوریشـن و سـایرین و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 338ـ120ـ ،0ص  02 ،03اکتبر  8/3320آبانماه .)3184
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هشت) حکم

به دالیل پیشگفته ،دیوان حکمی به شرک زیر صادر مینماید:
الف) سازمان آب و برق خوزستان ملزم است که از مبلغ هشت میلیون و چهارصد و شانزده هزار و هشتصـد و
پنج دالر و هشتاد و شش سنت ( 2.438.220/28دالر) امریکا ،به عالوه بهره ساده آن به میزان  30درصد در سال
(براساس  180روز) از  03اوت  12(3322مردادماه  )3103تا پایان روزی که کارگزار امانی دسـتور پرداخـت مبلـغ
حکم را به بانک امین از محل حساب تضمینی صادر کند ،به عالوه مبلغ هفتاد و هشت هزار و چهار صد و سیزده
دالر هفتاد و چهار سنت ( 22.431/24دالر) امریکا بابت قسمتی از هزینه کارشناسی بـه خواهـانهـا ،ریچـارد دی
هارزا ،جان ای اسکوویل و جر ئی .پبیچ بپردازد.
ب) ادعای سلب مالکیت از اموال شخصی و همچنین دوازده ادعای متقابل سازمان آب و برق که در رابطه بـا
قراردادهای مورد ادعا مطرک شدهاند از لحاظ ماهیت مردود اعالم میشوند .کلیه ادعاهای متقابل دیگـر بـه دلیـل
ثبت خار از موعد مردود اعالم میشوند.
) تعهدات فوقالذکر باید از محل حساب تضمینی به موجب بند  2بیانیه مورخ  33ژانویه  03( 3323دیمـاه
 )3103دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر ایفا گردد.
د) دبیر کل دیوان بایـد مبلـغ شـش هـزار و پانصـد و هشـتاد و شـش دالر و بیسـت و شـش سـنت امریکـا
( 8.028/08دالر) که معادل مانده پیشپرداخت هزینههای کارشناسی است بهعنوان بقیه هزینه کارشناسـی اسـت
بهعنوان بقیه هزینه کارشناسی به خواهانها ،ریچارد دی هارزا ،جان ای اسکوویل و جر ئی پبیچ بپردازد.
هـ) در مورد کلیه هزینههای دیگر ،غیر از هزینه کارشناسی ،هریک از طرفین هزینـههـای داوری مربـو بـه
خود را به عهده خواهد گرفت.
و) حکم حاضر ،جهت ابالغ به کارگزار امانی ،تسلیم ریاست دیوان میگردد.
الهه ،به تاریخ  2مه  3383برابر 3131/2/32
روبرت برینرـ رئیس شعبه دو
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
موافق با قسمتهایی و مخالف با سایر قسمتها
به شرح مندرج در نظریه مخالف

پرونده شماره  12332ـ شعبه سه
حکم شماره 233ـ12332ـ3
خواهان :تئودور الت
ادعای کمتر از  211.111دالر که توسط ایاالت متحده مطرح گردیده
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/2/38 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای جی .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا ،آقای دی .ام .پرایس ،قائممقام نماینده

راب ایاالت متحده امریکا ،آقای ام .اف .رابوین ،خانم ال .پی .بالک ،دستیاران نماینده راب .
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران ،آقای مختاری ،آقای محمدی،
مشاوران حقوقی نماینده راب  ،آقای غالمی ،دستیار نماینده راب  ،مشاور مالی نماینده راب
اول) مقدمه

 .3در  33ژانویه  03(3320دیماه  )3182ایاالت متحده امریکـا دادخواسـتی بـه منظـور طـرک ادعـای کـمتـر از
 002.222دالر از طرف تئودور الت («خواهان») علیه جمهوری اسالمی ایـران یـا بـهطـور اخـص علیـه صـنای
هواپیمایی ایران («خوانده» یا «صنای هواپیمـایی» یـا «ایاسـی») بـه ثبـت رسـاند .خواهـان خسـارتی بـه مبلـغ
 30.222/03دالر امریکا مطالبه میکند .این خسارت بابت چندین فقره پرداخت است کـه حسـب ادعـا از قـرارداد
استخدامی هجدهماهه وی با صنای هواپیمایی که از  32نـوامبر( 3322اول آذرمـاه  )3108آغـاز مـیشـده ،ناشـی
میگردد .جلسه استماع این پرونده در چهارم دسامبر  31( 3320آذرماه  )3184تشکیل گردید.
دوم) صالحیت
الف) طرفین

 .2خواهان مدعی است که از بدو تولد ،تبعه ایاالت متحده بوده است و در آن باره مـدارکی از جملـه شناسـنامه و
همچنین فتوکپی قسمت های مربوطه گذرنامه خود را ارائه داده و دیوان متقاعد شده اسـت کـه وی تبعـه ایـاالت
متحده امریکا بوده و طبق بند یک ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،خواهان واقعی میباشد.
 .1دیوان همچنین اظهارات خواهان را مبنی بر اینکه طبق الزام بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی
مستمرا مالک ادعا بوده است ،میپذیرد.
 .4راج به وابستگی هواپیمایی به سازمان صنای نظامی ایران که خود یکی از سازمانهای وزارت دفاع ملـی
است اعتراضی نشده است .بنابراین ،صنای نظامی به مفهوم بند  1ماده هفـت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی یـک
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«سازمان ،تشکیالت یا واحد تحت کنترل دولت ایران» میباشد.
ب) قید انتخاب مرجع رسیدگی

 .1خوانده اظهار میدارد که قرارداد استخدام حاوی قید انتخاب رسیدگی است که منظور بند  3ماده  0بیانیه حل و
فصل دعاوی را تأمین میکند .وی استدالل مینماید که ادعا «ناشی از قرارداد تعهدآور فیمابین اسـت کـه در آن
مشخصا رسیدگی به دعاوی مربوطه در صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران بوده» و بدین قرار از حیطـه
صالحیت دیوان خار است .خوانده به بند  03قرارداد استخدام استناد میکند که مقرر میدارد:
« .03اختالفات و قوانین حاکم بر آن :این قرارداد باید بهعنوان یک قرارداد ایرانی تلقی شود و بنابراین،
تاب قوانین کشور ایران بوده و طبق آن قوانین مورد تعبیر و تفسیر قرار خواهد گرفت.
اختالفات ناشیه از این قرارداد باید طبق مقررات ایاسی حل شوند ،مگر آنکه برای حل و فصـل آنهـا طبـق
قوانین ایران موجبات خاصی وجود داشته باشد».
خوانده استدالل میکند که طبق بند مذکور ،رسیدگی به اختالفـات ناشـی از قـرارداد اسـتخدام در صـالحیت
انحصاری دادگاههای ایران میباشد و اضافه مینماید که بند  03قرارداد مقرر میدارد که کلیه اختالفات ناشـی از
قرارداد استخدام باید طبق مقررات صنای هواپیمایی حل و فصل شوند که طبق اظهار خوانـده ،ایـن خـود حـل و
فصل اختالفات قراردادی را منحصرا مشمول صالحیت دادگاههای ایران مینماید.
 .3خواهان در پاسخ استدالل میکند که در بند  03قرارداد صـالحیت رسـیدگی بـه هـیچ دادگـاهی تفـویض
نگردیده و به طریق اولی ،صالحیت انحصاری به یک دادگاه ایرانی داده نشده است .مقررات صنای هواپیمایی نیز
صریحا در آن قید نگردیده .در بند مزبور به خ مشی صنای هواپیمایی اشاره شده اسـت .عـالوه بـر آن ،خواهـان
متذکر میگردد که خوانده نه آن مقررات را تسلیم و نه آنها را نقل کرده است.
 .7به نظر دیوان در بند  03قرارداد اشاره خاص به یک دادگاه صالحه ایرانی نشده است .بنابراین ،بنـد مزبـور
مشمول مفاد ناظر بر استننای مندر در بند یک ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی نمیشود (رجوع شود به :زوکور
اینترنشنال اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 004ـ 2دیوان عمومی ( 0نـوامبر34/3320
آبانماه  )3183که در  1Iran-U.S. C.T.R. 271نیز به طب رسیده است).
سوم) ماهیت
الف) قرارداد

 .8در 3328خواهان قرارداد استخدامی به مدت اولیه  32ماه با صنای هواپیمایی امضا کرد .سمت وی «تحلیلگـر
ارشد مرغوبیت» تعریف و برای کار در کارگاه شماره یک صنای هواپیمایی در فرودگاه مهرآباد استخدام شده بـود.
وظیفه نامبرده نظارت بر «تهیه اسناد الزم برای تعمیرات کلی هواپیماهای نظامی بود» .پس از انقضای مدت اولیه
قرارداد ،صنای هواپیمایی قرارداد خواهان را از دهم نوامبر  33( 3322آبانماه  )3308برای مدت هجده مـاه دیگـر
تمدید کرد .شرو قرارداد تمدید شده کال مشابه شرو قرارداد  3328بود.
 .3در قرارداد حقوق پایهای به مبلغ  3.432دالر در ماه به عالوه مبلغ  104دالر فـوقالعـاده خـار از کشـور،
مبلغ  028دالر فوقالعاده کاال و خدمات ،مبلغ 431دالر فوقالعاده مسکن و وسایل (آب و برق و گاز) تعیـین شـده
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بود .خواهان طبق مفاد قرارداد ترتیبی را انتخاب کرد که بنابر آن  02درصد حقوق پایهاش به حساب بانکی وی در
ایاالت متحده حواله و  02درصد باقیمانده و کلیه فوقالعادههای وی در محل به ریال پرداخت میشـد .در صـورت
خاتمه قرارداد ،اعم از آنکه یکی از طرفین آن را فسخ میکرد یا مدت قرارداد پایان مـییافـت ،مبـالغ یـا مزایـای
گوناگون دیگری نیز قابل پرداخت بود.
ب) فسخ قرارداد

 .31خواهان ادعا میکند که در  13دسامبر  32(3322دیماه  )3102یا مقارن آن تاریخ ،صنای هواپیمایی پرداخت
به موجب قرارداد را قط کرد .وی اظهار میدارد که از اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102گروه مسلحی از ورود
وی به محل کار جلوگیری کردند .این گروه به کارمندان خارجی اجازه ورود نمـیدادنـد و ایـن کـار تـا  32فوریـه
 03( 3323بهمنماه  )3102ادامه داشت.
 .33در  32فوریه  03( 3323بهمنماه  ،)3102خواهان نامهای به مدیر رواب صنعتی صنای هواپیمایی نوشت
و از جمله اظهار داشت:
« به علت مشکالت کنونی در ایران و تخلیه خارجیان از ایران ناگزیر استعفای خود را از این تاریخ تسـلیم
میدارم».
 .32خواهان اظهار میدارد که در بیستم فوریه ( 3323اول اسفندماه  )3102به دستور صـنای هواپیمـایی بـه
محل کار خود مراجعه کرد و حکم خاتمه خدمت و گذرنامه خود و اجازه خرو از کشور را دریافت نمود .در همـان
تاریخ ،خواهان نامه دیگری نیز شخصا به رئیس صنای هواپیمایی تسلیم کرد .وی در نامـه مزبـور ضـمن مطالـب
دیگر نوشته بود که:
«بدینوسیله به اطالع شما میرساند که من مجبورم قرارداد استخدام خود را با شرکت هواپیمایی ایران فسـخ
نمایم .به علل زیر:
 .3قصور ایاسی در پرداخت حقوق پاداش و کمک هزینه زندگی من در مدت  2هفته گذشته.
 .0وض غیرثابت کنونی ایران.
 .1عدم تأمین برای خارجیان از طرف ایاسی.
 .4تشویق همه خارجیان برای ترک محل در این موق از طرف ایاسی.
علل فوقالذکر مربوطه به تقصیری از طرف من نبودهانـد و از ایـن رو ،مـن ایـن خاتمـه قـرارداد را مشـمول
پاراگراف 31و پاراگرافهای فرعی «ب» و « » قرارداد استخدام بین اینجانب و ایاسی میدانم.
لذا من مدعی هستم که کلیه پرداختها ،حقوق ،پاداش ها ،کمک هزینه زندگی و هزینه سفر هـوایی خـودم و
همسر تحت تکفل من ،منجمله هزینه اجازه خرو او باید توس ایاسی به من پرداخت گردد .من درخواست دارم
که هر مبلغی به من تعلق میگیرد به بانک من در امریکا منتقل گردد.
 .31خواهان استدالل میکند که صنای هواپیمایی قبال در  32فوریه  03( 3323بهمنماه  )3102قرارداد را با
عدم پرداختهای مقرر نقض کرده بود و این نقض برای آنکه خواهان قرارداد را از ناحیه صنای هواپیمایی فسـخ
شده بداند کافی بود.
 .34خواهان اعتراف میکند که جز در مواردی که قرارداد در اثر«حوادث طبیعی یـا رویـدادهای بـینالمللـی»
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خار از «اختیار» هریک از طرفین خاتمه مییافت ،صـنای هواپیمـایی طبـق بنـدهای «1ب» و «31ب» و « »
قرارداد حق داشت هر موق بخواهد با اخطار پرداخت سی روز حقوق ،قرارداد را فسخ کند.
 .31خواهان اظهار میدارد که در اوضاع و احوال موجود قرارداد توس صنای هواپیمایی فسخ شده ،لکن ایـن
کار بدون دادن اخطار سی روزه انجام گرفته و فسخ قرارداد ناشی از «تقصیری» از ناحیه خواهـان نبـوده اسـت و
بنابراین ،وی حق دارد حقوق سی روز و حقوق و فوقالعادههای پرداخت نشده قبلی و وجوه دیگری که در اثر فسخ
قرارداد به وی تعلق میگرفته را دریافت کند.
 .33خوانده ادعای خواهان را مبنی بر اینکه قرارداد را فسخ کـرده ،رد و اسـتدالل مـیکنـد کـه قـرارداد بـا
استعفای داوطلبانه خواهان ،طبق نامه مورخ  32فوریه  03(3323بهمنماه  )3102فسخ گردیده و اضافه مینمایـد
که موضوعات مندر در نامه مورخ  02فوریه ( 3323اول اسفندماه  )3102خواهان ،نتیجه تعمق بعدی وی بوده و
در هر صورت ،مطالب آن نامه برای آنکه خواهان قرارداد را فسخ شده تلقی نماید ،کافی نبوده است.
 .37خوانده میپذیرد که در انتقال  02درصد حقوق خواهان به حساب بانکی وی در ایاالت متحده که بهطـور
معمول از طریق بانک صورت میگرفت تأخیر رخ داده ،لکن میگوید که تأخیر معلول اعتصـاب کارمنـدان بانـک
مرکزی ایران و خار از کنترل وی بوده است .خوانده اضافه میکند که وی جدا و بهطور مداوم سـعی کـرده کـه
حقوق کارمندان را پرداخت نموده و آنها را در جریان اوضاع قرار دهد.
 .38دیوان میپذیرد که در پرداخت حقوق خواهان تأخیر شده ،لکن معتقد است که علت تأخیر این بـوده کـه
علیرغم حسن نیت خوانده در انجام این کار حداقل تا آن حد که به حواله حقوق به ایاالت متحده مربو میشد به
طریق عادی مقدور نبوده است .اوضاع عادی کامال از هم پاشیده بود .لذا خواهان نمیتوانست سرکار خـود حاضـر
شود و خوانده نیز قادر نبود حقوق او را بپردازد .به هر حال ،به نظر دیوان ،تعیین اینکه آیا خوانده قرارداد را نقـض
کرده یا خیر ضروری نیست .برای منظور فعلی اعالم این نظر کافی اسـت کـه قـرارداد در  02فوریـه ( 3323اول
اسفندماه  )3102بدون آنکه تقصیری متوجه خواهان باشد ،فسخ گردید.
ج) وضع دریافتهای خواهان

 .33قبل از بررسی جزئیات ادعای مربو به خسارت ،دیوان باید براساس مدارک موجود نظر دهد که خواهان چـه
مبالغی دریافت کرده و چه تعهداتی در ازای آن مبالغ ایفا شده است.
 .21خواهان ادعا میکند که 02 :درصد حقوق پایه دیماه ( 00دسامبر 3322تا  02ژانویه  )3323که به ریـال
پرداخت میشده و کل حقـوق پایـه مـاههـای بهمـن و اسـفند ( 03ژانویـه  3323تـا  02مـارس  )3323و کلیـه
فوقالعادههای سه ماه مذکور را دریافت نکرده است .خواهان عالوه بر آن ،مبالغ دیگری که در نتیجه فسخ قرارداد
به وی تعلق میگرفته را مطالبه میکند.
 .23خوانده اظهار میدارد که «کلیه حقوق ماهانه و فوقالعادههای مقرر در قرارداد را تا  02فوریـه( 3323اول
اسفندماه  »)3102به خواهان پرداخته است .خوانده یک یادداشت داخلی اداره کـارگزینی و خـدمات اداری صـنای
هواپیمایی به تاریخ  2مارس  38( 3323اسفندماه  )3102را به دیوان تسلیم کرده که طی آن دستور داده شده کـه
حقوق و فوق العاده و بقیه مرخصی استعالجی و مرخصی استحقاقی ،هزینه اسـتقرار بعـد از برگشـت بـه مـوطن و
بهای بلیت هوایی مراجعت به ایاالت متحده و مالیات فرودگاه و کرایه بار با هواپیمـا بـه خواهـان پرداخـت شـود.
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خوانده به واریز مبلغ  0.123/10دالر که در فوریه  3323به حساب بانکی خواهان در ایالت متحده صورت گرفتـه،
اشاره میکند و اظهار میدارد که مبلغ مزبور معادل مبالغی است که در یادداشت داخلی ذکر گردیده و بابـت کلیـه
حقوق و مزایا و وجوه قابل پرداخت بابت فسخ قرارداد است که وی تا  02فوریه ( 3323اول اسـفندماه  )3102بـه
خواهان بدهکار بوده است.
 .22خوانده مضافا اظهار میدارد که در ژانویه  3323مبلغ  20.321ریـال بابـت قسـمتی از حقـوق و مزایـای
دیماه ( 00دسامبر  3322تا  02ژانویه  )3323خواهان را به حساب بانکی وی نزد بانک سپه واریـز نمـوده اسـت.
خوانده یک لیست پرداخت حقوق تسلیم نموده ،حاکی از آنکه قرار بوده وجهی به خواهان پرداخت شود .بهعالوه،
خوانده نامه مورخ 02ژانویه  12( 3323دیماه  )3102خود را که در آن بـه بانـک سـپه دسـتور داده شـده حقـوق
کارمندان نامبرده در لیست حقوق صنای هواپیمایی پرداخت شود را ارائه داده و منظور از این لیست آن اسـت کـه
خواهان نیز جزا کسانی است که نامش در آن لیست ذکر شده است.
 .21خواهان اعتراف میکند که مبلغ  0.123/10دالری را که به طریق الکترونیک به حسـاب وی در ایـاالت
متحده منتقل شده ،در فوریه  3323دریافت کرده است .وی اظهار میدارد که این مبلغ را بابت تسویه بدهی قبلی
صنای هواپیمایی ،یعنی بدهی بابت 02درصد حقوق پایه ماههای آبان ،آذرماه و دی ( 01اکتبر 3322تـا  02ژانویـه
 )3323که معموال به دالر پرداخت میشد ،تلقی کرده است .وی ادعا میکند که صنای هواپیمـایی پرداخـتهـای
مزبور را در مواعد مقرر انجام نداده و در نتیجه ،وقتـی مبلـغ  0.123/10دالر در فوریـه  3323بـه حسـاب وی در
ایاالت متحده منتقل گردید وی تصور کرد که پرداخت مزبور بابت تسویه بدهیهای ادعایی قبلی بـوده کـه جـزا
ادعای مطروک وی در دیوان نمیباشد.
 .24دیوان مالحظه میکند که مدرکی وجود ندارد که نشـان دهـد خواهـان اطالعیـه یـا نامـهای از صـنای
هواپیمایی دریافت کرده و صنای هواپیمایی به وی اطالع داده که انتقال الکترونیکی وجـه در فوریـه  3323بابـت
چه بوده است .مضافا آنکه مبلغ منتقل شده تقریبا معادل سه برابر  02درصد حقوق پایه سه ماه ،برابر مبلغی بوده
که خواهان خود را طلبکار میدانسته است .هرچند که منظور خوانده از انتقال آن مبلـغ ظـاهرا پرداخـت حقـوق و
مزایای باقیمانده و آخرین پرداختهای مقرر در یادداشت داخلی مورخ  2مارس  38( 3323اسـفندماه  )3102بـوده
باشد ،دیوان معتقد است که تحت شرای موجود ،خواهان حق داشته آن مبلغ را بابت ایفـای تعهـد قبلـی خوانـده
بداند.
 .21در مورد وجوهی که حسب ادعا به حساب بانکی خواهان در بانک سپه واریز شده ،دیوان مالحظه میکند
که علیرغم مدارکی که خوانده ارائه داده ،حاکی از آنکه صنای هواپیمایی دستور پرداخت مبلغ  20.321ریـال بـه
خواهان را صادر کرده ،دلیل کافی برای آنکه دیوان را متقاعد سازد که بانک سپه آن دستورها را اجرا کرده ،وجود
ندارد.
 .23بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که خوانده تعهد خود را نسبت به پرداخت وجوه قراردادی تـا آخـر آذرمـاه
(یعنی  03دسامبر )3322ایفا کرده و مضافا اینکه خواهان بابت ماه بعد ،یعنی دیماه ،معادل قیمت دالری حقـوق
خود را دریافت کرده است .مابقی حقوق خواهان به موجب قرارداد پرداخت نشده است؛ لکن در مـورد میـزان ایـن
حقوق بین طرفین اختالف وجود دارد.
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د) ادعا

 .27خالصه ادعای خواهان به شرک زیر است:
( )3حقوق و مزایا
(الف) بابت دیماه  00(3102دسامبر  3322تا  02ژانویه )3323
یک)  02درصد حقوق پایه (که معموال به ریال پرداخت میشده)
دو ) فوقالعاده خار از کشور
سه) فوقالعاده به صورت کاال و خدمات
چهار) فوقالعاده مسکن و وسایل
پنج) فوقالعاده خطر
(ب) بابت بهمنماه  03(3102ژانویه  3323تا  33فوریه )3323
یک) حقوق پایه
دو) فوقالعاده خار از کشور
سه) فوقالعاده به صورت کاال و خدمات
چهار) فوقالعاده مسکن و وسایل
پنج) فوقالعاده خطر
( ) بابت اسفندماه  02( 3102فوریه  3323تا  02مارس :)3323
مانند بند «ب» فوق
( )0وجوه قابل پرداخت بابت فسخ قرارداد
(یک) بابت بقیه مرخصی استعالجی
(دو) بابت بقیه مرخصی استحقاقی
(سه) فوقالعاده استقرار بعد از بازگشت به موطن
(چهار) پاداش خاتمه قرارداد
(پنج) جبران هزینه سفر متحمله
(شش) بابت بلیت هواپیمای خواهان و همسرش از تهران تا فرانکفورت
(هفت) انبارداری و تحویل اثاثه شخصی خواهان در ایاالت متحده
 .28الزم است که دیوان هریک از اقالم ادعا را جداگانه بررسی کند.

 222/02دالر
ـ 104/دالر
ـ 103/دالر
ـ 802/دالر
ـ 031/دالر
 0.004/02دالر
ـ 3.432/دالر
ـ 104/دالر
ـ 103/دالر
ـ 802/دالر
ـ 031/دالر
ـ 0.381/دالر
ـ 0.831/دالر
 3.182/02دالر
432/00
303/83
3.422/20
020/82
323/82
322/12

( )3حقوق و مزایا
(یک) حقوق و فوقالعاده خارج از کشور

 .23طرفین در مورد مبالغی که در قرارداد بهعنوان حقوق پایـه ( 3.432دالر) و فـوقالعـاده خـار از کشـور (104
دالر) قید شده بحنی ندارند ،لکن خواهان نهتنها حقوق و مزایـای خـود را تـا تـاریخ فسـخ قـرارداد ،بلکـه حقـوق
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اسفندماه ( 02فوریه  3323تا  02مارس )3323را نیز مطالبه کرده و اظهار میدارد که به جای اخطار سی روزه باید
سی روز حقوق دریافت کند .بند  » «31قرارداد در کلیه مواردی که قرارداد بدون آنکه تقصیری متوجـه کارمنـد
باشد لغو گردد ،مقرر میدارد که:
«صنای هواپیمایی به جای دادن سی روز اخطار قبلی سی روز حقوق به کارمند خواهد پرداخت .بهعـالوه
طبق بند «31د» طرفین این قرارداد میتوانند هریک بدون ذکر هیچ علتی و منحصـرا بـا دادن سـی روز
اخطار کتبی به طرف دیگر قرارداد را لغو نمایند .در چنین صورتی کارمنـد مـیتوانـد بـه تقاضـای صـنای
هواپیمایی تا آخرین روز ختم قرارداد به کار خود ادامه داده و حقوق دریافت کند».
 .11در مورد الزام دادن اخطار سی روزه ،دیوان تشخیص میدهد که در آن شرای برای طرفین دشوار بود که
طبق قرارداد اخطار مقرر را به طرف دیگر بدهند و هیچ مدرکی هم دایر بر این وجود ندارد که صنای هواپیمایی از
خواهان درخواست کرده باشد بعد از فسخ قرارداد ،مدت سی روز کارکند .بالعکس مدارک حـاکی از آن اسـت کـه
صنای هواپیمایی از خواهان چنین درخواستی نکرده است .دیوان مالحظه مینمایـد کـه بـا توجـه بـه مشـکالت
دسترسی به محل کار و عدم امکان پرداخت حقوق بهطور مرتب ،مشکل بود که به چنین درخواستی جامـه عمـل
بپوشاند .دیوان بر این نظر است که چون قرارداد بدون آنکه تقصیری متوجه خواهان باشد فسـخ شـده ،خواهـان
حق دارد طبق بند  » «31قرارداد به جای اخطار سی روزه ،سی روز حقوق دریافت کند .بنـابراین ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که خواهان حق دارد حقوق پایه و فوقالعاده خار از کشور سه ماه مـذکور در بنـد  02یـک فـوق ،یعنـی
مبلغ 4.824/02دالر را دریافت نماید و حکمی بابت مبلغ مذکور صادر میکند.
دو) تغییر در وضع ت هل (خواهان)

 .13خواهان استدالل میکند که از  00نوامبر ( 3322اول آذرماه  )3102حقوقی که به وی تعلق مـیگرفتـه کـال
تغییر کرده است .خواهان در آن تاریخ ضمن استفاده از مرخصی خـود در ایـاالت متحـده ازدوا کـرد .وی اظهـار
میدارد که فوقالعاده کاال و خدمات و مسکن و وسایل و سایر پرداختها یعنی کرایه هواپیما و فوقالعاده استقرار
بعد از برگشت که ادعا میکند در زمان فسخ قرارداد به وی تعلق میگیرد ،باید تعدیل شود.
 .12خوانده استدالل میکند که خواهان مقید به انتخاب اولیه خود در امضای قرارداد بهعنوان یک فرد مجرد
است و استدالل میکند که طبق بند  02قرارداد ،هر تغییری در قرارداد باید با توافق طرفین باشد و کتبا به اطـالع
برسد و خواهان ازدوا خود را رسما به صنای هواپیمایی اطالع نداده و بنابراین ،حق ندارد ادعای هیچگونـه وجـه
اضافی یا فوقالعاده جهت همسر خود بنماید.
 .11دیوان داوری تصمیم در این مورد که آیا خواهان ازدوا خود را رسما به اطالع صنای هواپیمایی رسـانده
یا خیر را ضروری نمیداند و متذکر میگردد که راج به اینکه خواهان طبق قرارداد میتوانسته وض تأهل خود را
تغییر دهد اعتراض نشده است .دیوان نتیجه میگیرد که این استنبا که اگر قرارداد ادامه مییافت حقوق خواهان
به اقتضای تغییر در وض تأهل تغییر میکرد و آن تغییر از تاریخ ازدوا وی عطف به ماسبق میشد ،منطقی است.
(سه) فوقالعاده کاال و خدمات

 .14خواهان ادعا میکند که از  13اکتبر  3( 3322آبانماه  )3102میزان فوقالعاده کاال و خدمات از نرخ قراردادی
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 028دالر به  013دالر در هر ماه افزایش یافته و به عالوه فوقالعاده ماهانه یک کارمنـد متأهـل  103دالر بـوده
است.
 .11دیوان مالحظه میکند که یکی از فیش های حقوق تسلیمی خواهان که تـاریخ آن  0دسـامبر 33( 3322
آذرماه  )3102است نشان میدهد که این فوقالعاده به  013دالر افزایش یافته بود و مستند ادعای خواهان مبنـی
بر اینکه میزان فوقالعاده کارمند متأهل  103دالر است تنها سوگندنامه وی میباشد و در نبود هیچگونه مـدرکی
برخالف این رقم ،دیوان ادعای وی را منطقی دانسته و حکمی جهت پرداخت فوقالعاده کاال و خدمات طـی سـه
ماه مذکور به میزان  103دالر در ماه یعنی جمعا به مبلغ  3.222دالر صادر میکند.
خوانده استدالل میکند که بند  31مزبور در موقعی که کارمند شخصـا اسـتعفا دهـد صـادق نیسـت و چـون
خواهان با استعفای خود به قرارداد پایان داده ،حق ندارد به جای اخطار سی روزه ،سی روز حقوق دریافت کند.
(چهار) فوقالعاده مسکن و وسایل

 .13خواهان ادعا میکند که میزان فوقالعاده مسکن و وسایل (که در قرارداد  431دالر ذکـر شـد) بـرای کارمنـد
متأهل  802دالر بود .مستند این ادعا نیز شهادت خود خواهان میباشد.
(پنج) فوقالعاده خطر

 .17در نبود هیچگونه مدرک معارض این رقم ،دیوان ادعای خواهان را معقول شمرده و حکمی به مبلغ  802دالر
در ماه بابت فوقالعاده مسکن سه ماه مذکور ،جمعا به مبلغ  32،282دالر به نف وی صادر میکند.
 .18خواهان ادعا میکند که در اکتبر 3322مدیریت صنای هواپیمایی بخشنامهای صادر و به کارمنـدان خـود
اطالع داد که به علت ناآرامی داخلی در ایران ،فوقالعاده به میزان  30درصد حقـوق پایـه بـه کارمنـدان پرداخـت
خواهد شد .این فوقالعاده بین کارمندان صنای هواپیمایی بهطور خصوصی به «فوقالعاده خطر» معروف بود.
 .13خوانده اظهار میدارد که خواهان مستحق دریافت فوقالعاده خطر نبوده و بخشنامهای که نـامبرده اشـاره
میکند هرگز صادر نگردیده است .خوانده مضافا استدالل میکند که طبق بند چهار «الف» قرارداد ،هر تغییری در
قرارداد باید کتبا صورت گیرد و در نبود چنین اصالحیه ای درباره «فوقالعاده خطر» ،خواهـان نمـیتوانـد ادعـایی
بابت آن اقامه نماید.
 .41دیوان مالحظه میکند که در فیشهای حقـوق مـورخ  13اکتبـر 3( 3322آبـانمـاه  )3102و  0دسـامبر
 33(3322آذرماه  )3102که خواهان تسلیم کرده ،وجهی بابت «فوقالعاده خطر» پرداخـت نشـده اسـت .بـه نظـر
دیوان ،خواهان در توجیه این قسمت از ادعا مدرک کافی ارائه نداده و لذا این قسمت ادعا بـه دلیـل فقـد مـدارک
مردود میباشد.
( )2پرداختهای پایان خدمت
(یک) و (دو) مرخصی استعالجی و استحقاقی استفاده نشده

 .43خواهان اظهار میدارد که طبق بند  » «32قرارداد استحقاق دارد معادل  02درصد حقوق مرخصی استعالجی
استفاده نشده خود را دریافت کند و میگوید که تا  02مارس  03( 3323اسفندماه  )3102جمعـا  02روز مرخصـی
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استعالجی داشته و وی حق دارد بابت  32روز آن ،حقوق دریافت کند .وی مضافا استدالل میکند کـه طبـق بنـد
«32الف» قرارداد ،بابت هر ماه خدمت یک روز مرخصی با حقوق به وی تعلق میگیرد و میگوید که تا  02مارس
 03(3323اسفندماه )3102جمعا سه روز مرخصی استحقاقی داشته و حقوق آن سه روز باید به وی پرداخت گردد.
 .42خوانده استدالل میکند که چون خواهـان «اسـتعفا» داده ،حـق مطالبـه حقـوق مرخصـی اسـتعالجی و
استحقاقی را ندارد و استدالل میکند که این حقوق فق به کارمندانی که طبـق مقـررات بـا دادن اخطـار اسـتعفا
میدهند یا کارمندانی که بدون تقصیر به خدمتشان خاتمه داده میشود تعلق میگیرد.
 .41منطبق با نظر قبلی دیوان دایر بر آنکه قرارداد بدون تقصیر خواهان فسخ شده ،دیوان نتیجـه مـیگیـرد
طبق بند  » «32قرارداد ،خواهان حق دارد  02درصد حقوق مرخصی استعالجی خود را دریافت کند .عالوه بر آن،
هرچند پرداخت حقوق مرخصی استفاده نشده صریحا در بند «32الف» تحویز نشده ،معهذا دیوان مالحظه میکنـد
که خوانده در یادداشت داخلی مورخ  2مارس  38( 3323اسفندماه  )3102خود «پرداخت بابت مرخصی استعالجی
و استحقاقی استفاده نشده» را پیشبینی کرده است.
 .44در مورد نرخ پرداخت بابت مرخصی استعالجی و استحقاقی ،خواهان اظهار مـیدارد کـه در تعیـین نـرخ
روزانه باید حقوق پایه و کلیه فوقالعادههای وی منظور شود .خوانده اسـتدالل مـیکنـد کـه تنهـا حقـوق پایـه و
فوقالعاده خار از کشور باید در نظر گرفته شود .دیوان مالحظه میکند که فوقالعادههای کاال و خدمات و مسکن
و وسایل که خواهان در محاسبه نرخ روزانه منظور مینماید ،هزینههایی میباشـند کـه کارمنـد ،کماکـان چـه در
مرخصی استعالجی و چه در مرخصی ا ستحقاقی ،متحمل میشود .بنابراین ،دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه مبنـای
صحیح نرخ روزانه غرامت ،حقوق پایه ماهانه به عالوه کلیه مزایا یعنـی  )0.202×30( ÷082=308/30دالر در روز
میباشد.
 .41دیوان مالحظه میکند در گواهی آخـرین «حقـوق و مزایـا» کـه خوانـده تسـلیم کـرده ،ایـام مرخصـی
استعالجی متعلقه به خواهان جمعا  33/0روز ذکر شده است .بهعالوه ،خواهان حق دارد معـادل  3/00روز حقـوق
که به جای اخطار فسخ سی روزه به وی تعلق میگرفته و مجموعا  02/20روز حقوق دریافت کند .بنابراین ،دیوان
حکم به پرداخت مبلغ 308/30( =3.138/23دالر) × ( )02/20÷0دالر به خواهان صادر میکند.
 .43در مورد حقوق مرخصی استحقاقی مورد مطالبه خواهان ،دیوان مالحظه میکند که خوانده میپذیرد کـه

از آن بابت  روز حقوق بدهکار است .بهعالوه ،ظرف مدت اخطار سی روزه ،یک روز مرخصـی اسـتحقاقی بـه

7
خواهان تعلق میگرفته و لذا مرخصی استحقاقی وی جمعا به  2روز بالغ میشود .تحت این عنوان ،دیوان حکم
8

به پرداخت مبلغ  × 308/30 =184/23دالر به خواهان صادر مینماید.

(سه) فوقالعاده استقرار بعد از بازگشت به موطن

 .47خواهان مبلغ  42.400ریال بابت فوقالعاده استقرار بعد از بازگشت به موطن مطالبه میکند طبق جدول «ب»
قرارداد فوقالعاده مزبور در صورتی به کارمند تعلق میگیرد که «حداقل  32ماه تمام خدمت کرده باشد» .بهعالوه،
خواهان مبلغ  02.002ریال دیگر بابت همین فوقالعاده جهت همسرش مطالبه کند.
 .48خوانده اظهار میدارد که فوقالعاده استقرار بعد از بازگشت به موطن به خواهان تعلق نمیگیرد ،زیـرا وی
هجده ماه خدمت قراردادی خود را تکمیل نکرده است.
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 .43دیوان مالحظه میکند که کارمند موقعی استحقاق دریافت فوقالعاده استقرار بعد از بازگشت به موطن را
پیدا میکند که حداقل هجده ماه خدمت کرده باشد .چون خواهان هجده ماه دوم مأموریت خود را طی مـیکـرده،
دیوان نتیجه میگیرد که وی استحقاق دریافت فوقالعاده را دارد .مضافا خوانده در یادداشت داخلی مورخ  2مـارس
 38( 3323اسفندماه  )3102خود این قلم را بهعنوان یکی از موارد استحقاق خواهان ذکـر کـرده اسـت .در مـورد
 02.002ریال دیگری که خواهان جهت همسر خود مطالبه کرده ،دیوان مالحظه میکند که جدول «ب» قـرارداد
برای یک همسر فوقالعاده پیشبینی کرده است و چون خواهان قرارداد را بهعنوان یک فرد مجرد امضا کـرده ،از
این بابت مبلغی در قراردادش قید نشده است .دیوان منطبق با نظر قبلـی خـود در مـورد اثـر تغییـر وضـ تأهـل
خواهان ،نتیجه میگیرد که خواهان میتواند فوقالعادهای هم برای همسر خود مطالبه کند و در نبـود هـیچ دلیـل
معارضی با رقم ادعا شده ،دیوان نتیجه میگیرد که مبلغ اضافی مورد مطالبه ،یعنی مبلغ  02.002ریال (که تقریبـا
معادل 12درصد میزان مقرر برای کارمند است) مبلغ معقولی میباشد .خواهان این مبلغ را به نرخ 22/02ریـال بـه
ازای هر دالر تبدیل کرده و مبلغ  303/83دالر مطالبه میکند .به دالیلی که در بندهای  03و 82زیر ذکر میشود
دیوان بابت فوقالعاده استقرار بعد از بازگشت به موطن ،حکمی به مبلغ  303/83دالر به نف خواهان صادر میکند.
(چهار) پاداش پایان خدمت

 .11خواهان مبلغ  3.422/20دالر بابت پاداش پایان خدمت قراردادی مطالبه میکند .جـدول «د» قـرارداد حـاکی
است بعد از خاتمه رضایتبخش خدمت مربو به یک قرارداد هجده ماهه ،پاداشی معادل پـنج درصـد حقـوق پایـه
کارمند به وی پرداخت میگردد .خواهان اظهار میکند که طبق این ماده ،حق دارد  0درصد حقوق پایه خود بابـت
 33ماه تا  00اکتبر  12(3322مهرماه  )3102را بهعنوان پاداش خدمت مربو به قرارداد دریافت کند .طبق اظهـار
وی پاداش مزبور از  00اکتبر  12(3322مهرماه  )3102به بعد به  32درصد حقوق پایه کارمند افزایش یافته است.
 .13خوانده استدالل میکند که پاداش پایان خدمت قابل پرداخت نیست؛ زیرا خواهان هجـده مـاه مأموریـت
خود را بهپایان نرساند.
 .13دیوان مالحظه میکند که طبق جدول «د» قرارداد در صورتی که قسمتی از کار قرارداد تکمیل و قرارداد

بدون تقصیر کارمند فسخ شود« ،به کارمند به نسبت دوره قرارداد برای هر سی ( )12روز ،پاداش خاتمه انجـام

کار پرداخت گردد».
در نتیجه ،از نظر هماهنگی با نظر قبلی دیوان ،مبنی بر اینکه قرارداد بدون تقصیری از ناحیه خواهان ،فسـخ
گردیده ،دیوان معتقد است که خواهان حق دارد بابت مدت پانزده ماه تا  02مـارس  03( 3323اسـفندماه )3102
پاداشی متناسب با میزان مقرر دریافت کند .به نظر دیوان ،خواهان برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکـه میـزان
پاداش پایان خدمت از  00اکتبر  12( 3322مهرماه )3102به  32درصد افزایش یافته ،دلیل کافی ارائه نداده است.
بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان حق دارد مبلغ  3،280/20دالر بابت پاداش خـدمت قـراردادی دریافـت
کند (در مورد شر پرداخت به ریال ،به دالیل مذکور در بندهای  03و  82زیر ،دیوان معتقد است کـه ایـن مبلـغ
باید به دالر پرداخت گردد).

حکم شماره 233ـ10332ـ3



111

(پنج) و (شش) هزینه سفر

 .11خواهان طبق بند « 2د» و «هـ» قرارداد ،مبلغ  020/82دالر بابت جبـران هزینـه سـفر متحملـه بـه منظـور
تحصیل اجازه خرو همسرش و همچنـین جمعـا مبلـغ  323/82دالر بابـت بهـای بلیـت هواپیمـا جهـت خـود و
همسرش از تهران به فرانکفورت مطالبه میکند.
 .14خوانده استدالل میکند که هزینه سفر خواهان قابل پرداخت نیست ،زیرا خواهان قبل از تکمیل مأموریت
هجده ماهه خود استعفا داده است .خوانده مضافا اظهار میدارد که چون خواهان رسما تغییر وض تأهل خود را بـه
اطالع صنای هواپیمایی نرسانده ،حق مطالبه هزینه سفر جهت همسر خود را ندارد.
 .11دیوان مالحظه میکند که بند  » «31قرارداد مقرر میدارد که:
«در مواردی که قرارداد بدون آنکه تقصیری متوجه کارمند باشد لغو گردد صنای هواپیمایی حتیاالمکـان
سعی خواهد کرد به کارمند برای عزیمت از ایران کمک کنـد و کلیـه ترتیبـات برگشـت بـه نحـوی داده
میشود که گویی کارمند مأموریت اولیه خود ...را با موفقیت به پایان رسانده است».
در بند « 2د» و «هـ» قرارداد ،هزینه حمل و نقل کارمند و وابستگان حائز شرای وی برای برگشت ...از جمله
پرداخت هزینه مسافرت هوایی کامل وی پیش بینی شده است .عالوه بر این ،بحنی نیست که خوانده بهای بلیـت
هواپیما جهت قسمت دوم سفر برگشت خواهان و همسرش ،یعنی از فرانکفورت به ایاالت متحده را پرداخته است.
بنابراین ،دیوان حکمی به مبلغ  323/82دالر بابت جبران بهای بلیت و مبلغ  020/82دالر بابت هزینه سفر به نف
خواهان صادر میکند.
(هفت) هزینه انبارداری و تحویل اثاثه منزل

 .13خواهان مبلغ  322/12دالر بابت جبران هزینه انبارداری و تحویل وسـایل شخصـی خـود در امریکـا مطالبـه
میکند .بندهای  0و 1جدول «د» قرارداد مقرر میدارد که صنای هواپیمـایی هزینـه انبـارداری اثاثـه خواهـان در
ایاالت متحده و هزینه تحویل اثاثه در داخل ایاالت متحده را پس از فسخ قرارداد بپردازد.
 .17خوانده استدالل میکند که هزینه انبارداری مقرر در جدول «د» تنها مـوقعی قابـل پرداخـت اسـت کـه
کارمند مأموریت خود را تکمیل کرده باشد.
 .18دیوان بر این نظر است که خواهان محق است هزینههایی را که بابـت انبـارداری و تحویـل اثاثـه خـود
متحمل شده دریافت نماید .دیوان مدارک تسلیمی خواهان مبنی بر اینکه کل هزینه متحمله بالغ بر  322/12دالر
بوده است را میپذیرد.
چهار) ارز مورد استفاده در پرداخت

 .13دیوان مالحظه میکند که در بعضی موارد ،پرداخت مبالغ استحقاقی در قرارداد به ریال ذکر شده است .بـرای
منال ،میزان فوقالعاده استقرار بعد از بازگشت به موطن و پاداش خدمت قـراردادی بـه ریـال تعیـین و در قـرارداد
صریحا قید شده که وجوه مزبور به ریال پرداخت گردد .در پرونده حاضر ،دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه خوانـده بـا
اقدامات و طی لوایح خود بهطور ضمنی تصدیق کرده است که کلیه وجوه استحقاقی بـه موجـب قـرارداد بـه دالر
قابل پرداخت میباشد .دیوان همچنین مالحظه میکند که خوانده ترتیبی داده که کلیه مبالغی کـه طبـق قـرارداد
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مدیون بوده ،به دالر بهطور الکترونیک به حساب بانکی خواهان در ایاالت متحده منتقل گردد.
 .31دیوان الزم نمیبیند نرخ صحیح تبدیل را در مورد پاداش خدمت مربو به قرارداد تعیین کند .هرچند که
در قرارداد پاداش مذکور به ریال ذکر شده ،محاسبه آن براساس حقوق پایه است که به دالر تعیین شده اسـت .در
مورد فوقالعاده استقرار بعد از بازگشت به موطن ،دیوان نرخ  22/0ریال مورد اسـتفاده خواهـان در محاسـبه مبلـغ
 303/83دالر مورد ادعا را مناسب میداند .این نرخ با نرخ تبـدیل معمـول در زمـان فسـخ قـرارداد مطابقـت دارد.
(رجوع شود به:
International Financial Statistics Supplement on Exchange Rates at 64
)(International Monetary Fund 1985
پنج) بهره و هزینه

 .33خواهان بهره کل مبلغ مورد ادعا را به عالوه  3/0درصد مبلغ حکم بابت هزینههایی کـه بـرای تنظـیم ادعـا
متحمل شده مطالبه میکند.
 .32در مورد بهره با استفاده از اصولی که در پرونده مککالو اند کامپنی اینک و وزارت پست تلگراف و تلفـن
و سایرین (بندهای  32تا 321حکم شماره 000ـ23ـ 1مـورخ  00آوریـل  0 ،3328اردیبهشـتمـاه  )3180اعـالم
گردیده و با در نظر گرفتن اینکه دیوان در مورد مقصر بودن خوانده در فسخ قرارداد ،نظـری ابـراز نکـرده ،مقـرر
میگردد که بهره مبلغ حکم به نرخ  2/0درصد در سال از  03مارس ( 3323اول فروردینماه  )3102محاسبه شود.
 .31در مورد هزینهها ،دیوان این قسمت از ادعا را رد کرده و مقرر میدارد که هریک از طـرفین هزینـههـای
داوری مربو به خود را تقبل نماید.
شش) حکم

 .34به دالیل پیشگفته،
دیوان داوری حکمی به شرک زیر صادر میکند:
(الف) خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است که مبلغ دوازده هزار و ششصد و هفده دالر و دوازده سنت
( 30.832/30دالر) به عالوه بهره ساده به نرخ  2/0درصـد در سـال (براسـاس 180روز) از 03مـارس ( 3323اول
فروردینماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم به بانـک امـین را از حسـاب تضـمینی
بدهد به خواهان ،تئودور الت ،بپردازد .تعهد مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیانیه
مورخ  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103دولت جمهوری اسالمی دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
(ب) مابقی ادعا از لحاظ ماهیت مردود اعالم میشود.
( ) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
(د) بدینوسیله حکم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  8مه  3383برابر با 3131/2/38
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
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چارلز ان .براوئر

الحاق کامل به حکم ،هرچند اینجانب ترجیح میدادم که دیوان )3 :رأی به پرداخت هزینههـای مـورد درخواسـت
دهد ،زیرا بدیهی است که حداقل  3/0درصد از مبلغ حکم (یعنی  23/08دالر) میبایستی خر شده باشـد (رجـوع
شود به :بند  13حکم شماره 001ـ33231ـ 3مـورخ  38آوریـل  02 ،3328فـروردینمـاه  )3180در پرونـده رانلـد
استوارت کوهلر و جمهوری اسالمی ایران؛ و  )0نرخ بهره را  32درصد تعیین نماید (رجوع شود به :بندهای  322و
 324حکم شماره 000ـ23ـ 1مورخ  00آوریل  0 ،3328اردیبهشتماه  )3180در پرونده مککالو اند کامپنی اینک
و وزارت پست و تلگراف و تلفن و به بندهای  00تا  02نظر موافق و مخالف قاضی براوئـر در همـان مـورد؛ زیـرا
صدور حکم مبنی بر اینکه اقدام خوانده قانونی یا غیرقانونی بوده ارتباطی با تعیین نرخ بهره ندارد.
بهنام خدا
پرویز انصاری معین
موافق با بخشی و مخالف
با بخشی دیگر

پرونده شماره 12332ـ شعبه سه
حکم شماره 233ـ12332ـ3
خواهان :تئودور الث
ادعای کمتر از  211.111دالر که توسط ایاالت متحده امریکا مطرح گردیده
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/1/34 :
تصحیح حکم

 .3متن انگلیسی حکم به شرک زیر تصحیح میگردد:
(یک) در سطر  ،02صفحه یک به جای « »A. Gholamiباید « »H. Gholamiنوشته شود.
(دو) در سطر  ،12صفحه یک به جای « »A. Tarasoliباید « »A. Tavasoliنوشته شود.
 .0دیوان همچنین متن فارسی حکم را به شرک زیر تصحیح مینماید:
(یک) در سطر  1صفحه  ،0به جای مختاری ،باید نعمت اهلل مختاری نوشته شود.
(دو) در سطر  4صفحه  ،0به جای محمدی ،باید ابوالحسن محمدی نوشته شود.
(سه) در سطر  8صفحه  ،0به جای غالمی ،باید حسن غالمی نوشته شود.
(چهار) در سطر  2صفحه  ،0به جای ترسلی ،باید ارسالن توسلی نوشته شود.
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
بهنام خدا
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین

پرونده شماره  148ـ شعبه دو
حکم شماره 237ـ148ـ2
خواهان :ا.اچ.اف.آی( .آهفی) پالنین

اسوشییتس اینکورپوریتد

خواندگان :دولت ایران ،شرکت خانهسازی ایران و وزارت بهداری و رفاه اجتمـاعی (بهـداری و
بهزیستی) دولت ایران
تاریخ3131/2/38 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقا برت ا .آگست ،آقای جان هلوم ،آقای کارل شنکر ،وکالی خواهان ،آقای تـامس کـرین،

نماینده خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران ،آقای اکبر شیرازی ،مشاور
حقوقی نماینده راب  ،آقای یحیی ابوالفتوک ،وکیل شرکت خانه سازی ایران ،آقای علی اصغر ناظم بوشهری ،آقـای
حسن نقشینه ،آقای میر فرامرز طبایی بیدگلی ،نمایندگان شرکت خانهسازی ایران،
سایر حاضران :خانم جیمیسون ام .سلبی ،قائم مقام نماینده راب ایاالت متحده امریکا ،خـانم جوسـلین سـموئلز،
مشاور حقوقی قائممقام نماینده راب
اول) ادعاها

 .3خواهان ،آهفی پالنینگ اسوشییتس اینکورپوریتـد («آهفـی») کـه سـابقا بـه مـدیکال پالنینـگ اسوشـییتس
اینترنشنال اینک («ام.بی.ا.آی») مشهور بود ،شرکتی است که در ایالت دلهور تشکیل شده و بر مبنای چهار فقـره
ادعا از خواندگان مطالبه خسارت میکند .در اولین ادعا که علیه شرکت خانهسازی ایران («خانـهسـازی») مطـرک
گردیده ،مبلغ  433.022دالر امریکا ،به اضـافه بهـره بابـت نقـض ادعـایی قـرارداد منعقـده در سـال  3322بـین
ام.پی.ا.آی .و خانهسازی جهت انجام خدمات برنامهریزی پزشکی در رابطه با مرکز پزشکی که قرار بـود در تبریـز
احداث شود («قرارداد تبریز») مطالبه شده است .طی دومین ادعا ،که آن هم علیه خانهسازی اسـت ،خسـارتی بـه
مبلغ  21.222دالر امریکا به اضافه بهره بابت نقض ادعایی قرارداد منعقده بین ام.پی.ا.آی و خانـهسـازی در سـال
 3328جهت انجام خدمات برنامهریزی پزشکی به منظور تهیه برنامههای عادی و ضواب فضایی معمـاری جهـت
استفاده در طراحی درمانگاهها در برابر  42.423دالر امریکا به اضافه بهره ،بهعنـوان خسـارت از دولـت جمهـوری
اسالمی ایران («دولت ایران») جهت مصادره ادعایی اموال متعلق به خواهان در ایران مطالبه گردیده و در ادعـای
چهارم که ایضا علیه دولت ایران است خسارتی به مبلغ  00.002دالر امریکا جهت مصادره ادعایی حسـاب بـانکی
خواهان ،در بانک اعتبارات ایران ،که حسب ادعا  3.323.224ریال موجودی داشته ،خواسته شده است .کـل مبلـغ
خسارات مورد ادعای خواهان  223.082دالر امریکا به اضافه بهره اسـت .خواهـان همچنـین طالـب هزینـههـای
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داوری است.
 .2خانهسازی اظهار میدارد که هیچیک از قراردادهای منعقده با خواهان را نقض نکرده و مدعی است که این
ام.پی.ا.آی .است که به دلیل عدم اجرای کار طبق قرارداد و تحویل کار ناقص ،طـرف مقصـر بـه شـمار مـیرود.
بهعالوه ،خانهسازی ادعای متقابلی بابت بدهیهای ادعایی مالیاتی به مبلغ 40.422.322ریال و حق بیمه اجتماعی
به مبلغ  40.041.412ریال مطرک ساخته است.
 .1وزارت بهداری و بهزیستی دولت ایران («وزارت بهداری») وجود هرگونه رابطه حقوقی بین آن وزارتخانه و
خواهان را تکذیب و ادعا میکند که هیچیک از ادعاها متوجه وی نیست.
 .4دولت ایران سلب مالکیت از اموال خواهان در ایران را انکار میکند و مدعی است که خواهان اقدامی برای
وجوه برداشت تودیعی در حساب بانکی اش در ایران به عمل نیاورده است .دولت ایران همچنین هزینههای مربو
به داوری را مطالبه مینماید.
 .1استماع پرونده در تاریخ  02می  2( 3324خردادماه  )3181برگزار شد.
دوم) صالحیت

 .3ا.ا .ا.ف.آی( .آهفی) که بیش از تاریخ  33سپتامبر  02(3322شهریورماه  )3108به ام.پی.ا.آی .معروف بود ،یک
شرکت ایالت دلهور است که تماما متعلق به امریکن هاسپیتال ساپالی کورپوریشن («ا.ا .اس.سی») کـه شـرکتی
است در ایالت ایلینوی ،میباشد .خواهان مدارکی از جمله گواهینامههای حسن شهرت و نسخ وکالتنامههـای حـق
رأ ی صادره در طول مدت ذیرب ارائه نموده که دیوان را متقاعد ساخته است که ادعاهای آهفی در پرونده حاضـر،
ادعاهایی است که طبق تعریف ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی به یک تبعه ایاالت متحده تعلق دارد.
 .7مدارک مربو به خانهسازی ثابت میکند که شرکت مزبور تماما متعلق به سازمان تأمین اجتمـاعی ایـران
است و لذا طبق بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،مشمول تعریف ایران میباشد .در این کـه دو خوانـده
دیگر نیز مشمول تعریف ایران میشوند ،بحنی نیست.
 .8خانهسازی به این دلیل که قیود انتخاب دادگاه مندر قراردادهای مورد بحـث بـه موجـب بنـد  3مـاده دو
بیانیه حل و فصل دعاوی صالحیت را از دیوان سلب میکند ،به صالحیت دیوان ایراد گرفته است.
 .3قید مربو در قرارداد تبریز ،یعنی ماده  03آن ،به شرک زیر است:
«تمامی اختالفاتی که بین طرفین این قرارداد از اجرای این قرارداد ویا تفسیر و تعبیـر شـرای آن حاصـل
گردد که نتوان بهطور دوستانه از طریق مذاکره و مکاتبه حل و فصل گردد ،اول به کمیتـهای متشـکل از
عالیترین مقام سازمان اجرایی (و یا قائم مقام نامبرده) و نماینده ا.پی.ا.آی .برای حل و فصل ارجاع خواهد
شد.
چنانچه نامبردگان نتوانند اختالف مزبور را بر مبنای قرارداد و قوانین و مقررات مربوطه حـل و فصـل
نمایند ،موضوع به دادگاه صالحه طبق قوانین ایران ارجاع خواهد شد».
متن این ماده فق متضمن آن است که اختالفات ،چنانچه به طریق دوستانه بین طرفین حل و فصل نشـود،
از طریق دادرسی در دادگاه حل و فصل گردیده و به اختالفات صرفنظر از آنکه چه دادگـاهی بـدانهـا رسـیدگی
کند ،طبق قوانین ایران رسیدگی خواهد شد .دیوان داوری بر این نظر است که رسیدگی بـه ادعاهـای مطـروک در
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پرونده حاضر ،که از قرارداد تبریز ناشی میشوند ،در حیطه صالحیت دیوان میباشـد .مطـابق بـا تصـمیم متخـذه
دیوان عمومی در تاریخ  0نوامبر  34( 3320آبانماه  )3183در بخش دوم قرار اعدادی شماره 8ـ 3در پرونده گیس
اند هیل اینکورپوریتد و شرکت تولید و انتقال نیروی ایران (توانیر) و سایرین (چاپ مجـدد در)1 Iran-U.S. C.T.R. 236 :
ماده  03قرارداد تبریز ،شرای مقرر در قید استننای بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی را تحقق نمیبخشد.
()1
 .31قید انتخاب مرج رسیدگی در ماده  33قرارداد درمانگاهها به شرک زیر است:
«تمام اختالفات ناشی از این قرارداد و تفسیر ویا اجرای آن از طریق داوری مطابق قوانین ایران در تهران
حل و فصل خواهد شد».
داوری شق دیگری در برابر ارجاع دعوا به دادگاه است .شر قراردادی که در آن رجوع به داوری پـیشبینـی
شده ،شر ناظر بر «صالحیت انحصاری» هیچ دادگاهی نیست ،حتی با وجودی که در قوانین ایران ،امر داوری تا
حدی کنترل دادگاههای ایران است ،م الوصف چنین کنترلی نمیتوانـد خصـلت ویـژه داوری را عنـوان وسـیلهای
برای حل و فصل نهایی اختالفات بدون توسل به طرک دعوا در دادگاهها از بین ببرد (رجوع شود به :بخـش سـوم
گیبس اند هیل در باال).
 .33از این رو ،دیوان بر این نظر است که ماده  03قـرارداد تبریـز و مـاده  33قـرارداد درمانگـاههـا مشـمول
استننای صالحیت بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل نمیشود .بنابراین ،دیوان نسبت به ادعاهـای مبتنـی بـر ایـن
قراردادها صالحیت دارد.
 .32در رابطه با ادعای سوم که متضمن مصادره ادعایی توس دولت ایران است هیچگونه مسـأله صـالحیتی
مطرک نیست.
 .31در مورد ادعای چهارم ،خواهان مدعی شده است که دولت ایران در نوامبر  3323موجودی حساب بـانکی
آهفی بانک اعتبارات را مصادره کرده است .معذلک خواهان ثابت نکرده است کـه پـیش از  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103اقدامی جهت برداشت وجه از آن حساب به عمل آورده یا ایـنکـه دولـت ایـران از پرداخـت وجـه
ممانعت کرده است .صرف حق دریافت وجه از حساب بانکی ،طبـق مفهـوم بنـد  3مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،ادعای پابرجا محسوب نمیشود (رجوع شود به :هارزا انجنییرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،حکم
شماره 33ـ32ـ 12 ،0دسامبر 3/3320دیماه  ،3183چاپ مجدد در  .)1 Iran-U.S. C.T.R. 499لذا این ادعـا
در تاریخ  33ژانویه 03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده و بایستی به دلیل عدم صالحیت ،مردود شناخته شود.
 .34شرکت خانهسازی ادعاهای متقابلی بابت مالیات و حقوق بیمه اجتماعی که حسب ادعا طبق قراردادهـای
تبریز و درمانگاهها آهفی بدهکار بوده ،مطرک ساخته است .در رابطه با بدهیهای ادعایی بابت مالیات و حقوق بیمه
اجتماعی ،قراردادها فق مشخص میسازند که چه طرف مسئول پرداخت انها است .لکن تعهد پرداخت این قبیل
مالیات ها و حقوق بیمه اجتماعی ،از قراردادها ناشی نشده ،بلکه از قـوانین مالیـات تـأمین اجتمـاعی ایـران ناشـی
میشود.
 .1گرچه بین متن ]انگلیسی[ ماده  33تسلیمی خواهان با متن تسلیمی خوانده از همان ماده ،اختالفات جزئی به چشم میخورد ،بـا ایـن
حال ،این اختالفات در نظر دیوان درباره این موضوع بیتأثیر است .متن (انگلیسی) که در فوق نقل شده ،متنی اسـت کـه خوانـده تسـلیم
کرده است.
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 .31لذا دیوان بر این نظر است که مسئولیت آهفی بابت این قبیل مالیاتها و اقسا بیمه اجتماعی باید ناشـی از اجـرای
قوانین ایران تلقی شود ،نه ناشی از قراردادها .بند  3ماده دو بیانیه ،صالحیت دیوان را محدود به ادعاهای متقابلی نموده کـه از
همان قرارداد ،معامله یا رویداد موضوع ادعا ناشی میشود .لذا ادعاهای متقابل در پرونده حاضر از صالحیت دیوان خار است و
باید مردود شمرده شود (ئی.سی.اس.سی .اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 334ـ342ـ 38 ،0مارس/3324
 08اسفندماه  ،3180چاپ مجدد در.)5 Iran-U.S. C.T.R. 160, 173 :
سوم) ماهیت
الف) ادعای اول

 .33در  33مارس  02( 3322اسفندماه  )3108ام.پی.ا.آی .و شرکت خانهسازی قـرارداد تبریـز را منعقـد سـاختند.
طبق این قرارداد ،ام.پی.ا.آی .میبایست خدمات تخصصی برنامهریزی پزشکی در رابطه بـا احـداث یـک مجتمـ
بزرگ درمانی در تبریز ارائه دهد .این خدمات که شامل انجام مطالعـات و تهیـه گزارشـات و بررسـی نقشـههـای
معماری میشد ،قرار بود در دو مرحله انجام شود .قیمت کـل قـراردادی مرحلـه اول ،کـه شـامل مطالعـات طـرک
شماتیک میشد ،در تاریخی که باید پرداخت میگردید برابر معادل ریالی مبلـغ  3.300.222دالر امریکـا بـود کـه
می بایستی در چهار قس مساوی پرداخت شود .قیمت کل قراردادی مرحلـه دوم .یعنـی مرحلـه توسـعه طـرک ،در
تاریخی که باید پرداخت میشد برابر معادل ریالی 120.222دالر امریکا بود که میبایستی در پـنج قسـ مسـاوی
پرداخت گردد .مبالغ پیشپرداخت ،که عبارت از قس اول هر مرحله بود ،میبایسـت در ازای آزاد شـدن دو فقـره
ضمانتنامه بانکی ،متعاقب تصویب کار در هر مرحله تأدیه گردند .بهعالوه ،طبق قرارداد ،خانهسازی حق داشـت از
هر پرداخت  32درصد بهعنوان «تضمین حسن انجام کار» کسر کند .قرار بود وجهالضمان دریافتی حداکنر پـس از
تصویب گزارشات و کارهایی که می بایست برای هر دو مرحله تسـلیم و اجـرا شـود ،بـه خواهـان مسـترد گـردد.
خانهسازی میتوانست ،به صالحدید خویش ،با دادن اخطار دوماهه بـه ام.پـی.آی .قـرارداد را فسـخ کنـد .در ایـن
صورت ،خانهسازی مکلف بود حقالزحمه کلیه کارهایی را که پیش از تاریخ فسخ انجام شده ،بپردازد.
 .37خواهان کارهای مربو به مرحله اول را تکمیل نمود و گـزارش نهـایی آن مرحلـه در تـاریخ  00آوریـل
(3322دوم اردیبهشت  )3102به تصویب خانهسازی رسید .گرچه از جانب کارکنان انتقاداتی به عمل آمده ،بـا ایـن
حال ،خود شرکت پیش از شروع رسیدگی به دعاوی در مورد این که کار ناقص بوده ،اطالعی بـه خواهـان نـداده
بود .شرکت خانهسازی کار مرحله اول را تصویب و از وزارت بهداری درخواست کرد که وجهالضمان حسـن انجـام
کار مربو به آن مرحله را آزاد کنـد .در تـاریخ  3ژوییـه  32( 3322تیرمـاه  )3102خانـهسـازی کتبـا از خواهـان
درخواست کرد که کار مرحله دوم را آغاز و صورتوضعیتها و سایر گزارشها را جهت تصویب خانهسـازی تهیـه
نماید .در  04ژوییه  0( 3322مردادماه  )3102شرکت خانهسازی نامه دیگری به خواهان تسلیم و از وی درخواست
نمود که «خدمات مرحله دوم تهیه طرک را طبق مفاد قرارداد شروع و برنامه ...تهیه طرک را با توجه به تـاریخ ایـن
ابالغ تهیه و جهت تصویب به این شرکت ارسال فرمایند» .در تاریخ  33اکتبـر  33( 3322مهرمـاه  )3102آهفـی
نامهای از خانه سازی دریافت نمود که طی آن به آهفی تذکر داده شده بود که کلیه کارها را تا اطالع ثانوی متوقف
سازد.
 .38آهفی بابت خدماتی که انجام داده کلیه چهار فقره پرداخت مرحله اول منهای  0/0درصد مالیات مسکوره
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و منهای  08.002دالر امریکا بابت  32درصد وجهالضمان حسن انجام کـار ،کـه فقـ از دو فقـره از چهـار فقـره
پرداخت کسر شده ،را دریافت کرد .آهفی بابت خدمات مرحله دوم هـیچ حـقالزحمـه ای دریافـت ننمـود و حتـی
پیشپرداختی را که به وسیله ضمانتنامه بانکی تأمین گردید و نامبرده طی صورتحسـاب مـورخ هفـتم اوت 3322
( 38مردادماه  )3102تقاضای پرداخت کرده بود ،دریافت نکرد .خواهان که مدعی است کلیه کارهای مرحله اول و
 30درصد کار مرحله دوم را بهطور صحیح انجام داده ،مبالغ زیرا را مطالبه میکند:
( 08.002 )3دالر امریکا بابت مبلغ مکسوره از پرداختهای مرحله اول که متعاقبا آزاد نشده است؛
( 108.002 )0دالر امریکا بابت  30درصد بهای قراردادی مرحله دوم؛
( )1مبلغ  20.222دالر امریکا بابت مبلغ ضمانتنامه بانکی مرحله دوم ،که حسب ادعـا بـهطـور غیرقـانونی از
ضمانتنامه مذکور برداشت شده است؛ و
( 30.222 )4دالر امریکا بابت هزینههای حمل اسباب و اثاثه کارکنان آهفی از ایران ،متعاقـب تعلیـق قـرارداد
توس خانهسازی.
خواهان مدعی است که طبق قرارداد تبریز استحقاق دارد که کال مبلغ  032.030دالر امریکا دریافت کند.
 .33شرکت خانهسازی تصدیق میکند که مبلغ  08.002دالر مکسوره از پرداختهای مرحله اول ضب شـده
و مدعی است که به دلیل نواقصی که در کار ام.پی.ا.آی .وجود داشته ،خانهسازی حق داشـته کـه مبلـغ مزبـور را
ضب کند .خانهسازی مضافا مدعی است که در رابطه با مرحله دوم هیچگونـه حـقالزحمـهای بـه خواهـان تعلـق
نمیگیرد .خانهسازی از ضمانتنامه بانکی  20.222دالری برداشت ننمود و طبق قـرارداد ،تعهـدی بـرای پرداخـت
هزینههای انتقال مورد ادعا ندارد.
 .3وجهالضمان حسن انجام کار مرحله اول

 .21در رابطه با تقاضای خواهان جهت پرداخت مبلغ  08.002دالر امریکا که خانهسازی بـهعنـوان وجـهالضـمان
حسن انجام کار مرحله اول کسر کرده ،دیوان داوری بر این نظر است که مبلغ مزبور باید به خواهان پرداخت شود.
گرچه خانه سازی مدعی شده است که عدم پرداخت این مبلغ به علت نواقصی بوده که در کار خواهان وجود داشته،
هیچ دلیل و مدرکی نیست که شرکت خانهسازی تا هنگام طرک این ادعا در دیوان ،یعنی تقریبا چهار سال پـس از
تکمیل کار ،شکایتی از این بابت کرده باشد ،برعکس ،چندین ماه پس از آنکه خواهان کار مرحلـه اول را تکمیـل
نمود ،خانهسازی تأیید کرد که کارکرد آن مرحله را تصویب کرده است .شرکت یاد شده طی نامه مـورخ  30اکتبـر
 01( 3322مهرماه  )3102خود به وزارت بهداری ،نهتنها متذکر گردیده که کار خواهان مورد تصویب قرار گرفتـه،
بلکه از آن وزارتخانه درخواست کرده که وجه الضمان حسن انجـام کـار مرحلـه اول را کـه از مبـالغ پرداختـی بـه
ام.پی.ا.آی .کسر شده بود به نامبرده مسترد نماید.
 .2پرداختهای مرحله دوم

 .23در رابطه با تقاضای خواهان جهت پرداخت  30درصد مبلغ قابل پرداخـت مرحلـه دوم قـرارداد تبریـز ،دیـوان
داوری معتقد نیست که خواهان استحقاق دریافت کل مبلغ مدعیٰبه را دارد ،گرچه خواهان مدعی است که  20تا
 30درصد کار کل مورد لزوم مرحله دوم را تکمیل کرده است؛ با این حال ،ادله و مدارک منبـت ایـن ادعـا اساسـا
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شامل یادداشتهای داخلی وقت آهفی مبنی بر برآورد درصد کار انجام شده است .خواهان صورتحسابهایی بابت
اقسا دوم و سوم مرحله دو به شرکت خانهسازی تسلیم نمود .همانطور که در مـاده  33قـرارداد مقـرر گردیـده،
هریک از این صورتحسابها بابت  02درصد حقالزحمه مرحله دوم بود .موعد پرداخت قس دوم ،پایان یک سـوم
مدت پنج ماهه مرحله دوم و موعد پرداخت قس سوم پایان دو سوم آن مدت بود .م ذلک این صورتحسابها کـه
یک روز تفاوت تاریخ دارند ،سه ماه پس از توقف قرارداد تسلیم گردیده و من باب توجیه تنها به ذکر ایـن مطلـب
اکتفا شده که موعد مقرر در قرارداد جهت پرداخت اقسا  ،منقضی شده است.
 .22خواهان همچنین اسنادی را که حسب ادعا طبق مرحله دو تکمیل شده بـه دیـوان تسـلیم کـرده اسـت.
خانه سازی این اسناد را بررسی نموده و نقد و ارزیابی مشروحی در آن باب نزد دیوان به ثبت رسانده و در آن اظهار
نموده است که خواهان فق  03درصد کار پیشبینی در مرحله دو قرارداد را انجام داده است .دیوان داوری پس از
ارزیابی ادله و مدارک تسلیمی هر دو طرف ،رقمی تعیین کرده و معتقد اسـت آن رقـم بـرآورد منصـفانه از میـزان
الزحمه ای است که خواهان استحقاق دارد بابت خدماتش در رابطه با مرحله دوم قرارداد تبریز دریافـت نمایـد.

حق
دیوان داوری توجـه کـافی بـه ایـن واقعیـت داشـته اسـت کـ ه گرچـه خواهـان طبـق قـرارداد ملـزم بـه تسـلیم
صورتوضعیتهای ماهانه به خانهسازی بوده ،با این حال ،نامبرده دلیل و مدرکی دال بر اینکه چنین گزارشهایی
را تسلیم نموده ،ارائه نکرده است؛ هرچند که پس از استماع پرونده ،نسخهای از متن گزارش مربو به ماه سپتامبر
 3322را که برای استفاده داخلی خواهان بوده ،به دیوان تسلیم نمود .عالوه بر این ،با اینکه شرکت خانهسازی در
نامه مورخ  04ژوییه  0( 3322مردادماه  )3102خود صریحا از خواهان خواسته بود کـه برنامـه کـار مرحلـه دوم را
طبق قرارداد تسلیم نماید ،هیچ دلیل و مدرکی نیست که خواهان چنین سندی را تسلیم کرده باشد .مضافا خواهان
اسناد نقشههای مرحله دوم را تا زمانی که دیوان در جریان رسیدگی ها وی را ملزم بدان نمود ،بـه خوانـده تسـلیم
نکرده بود .با در نظر گرفتن کلیه ادله و مدارک موجود و پس از کسر  0/0درصد کـه بـه هـر صـورت از هرگونـه
پرداختی کسر میگردید ،دیوان بر این نظر است که خواهان مستحق دریافت خسارتی به مبلـغ  328.130/02دالر
امریکا است.
 .1ضمانتنامه بانکی مرحله دو

 .21خواهان همچنین ضمن ادعای اینکه خانهسازی منغیرحق از ضمانتنامه مفتوحه جهت تضمین پیشپرداخت
مرحله دو برداشت کرده ،حال آنکه هیچگونه پیشپرداختی داده نشده اسـت ،مبلـغ  20.222دالر امریکـا مطالبـه
میکند.
خانهسازی هرگونه برداشتی از ضمانتنامه بانکی یا وصول مبلغ  20.222دالر امریکا را انکار مـیکنـد .در
 .24
واق  ،لزومی نداشته که شرکت خانهسازی خود از اعتبار اسنادی برداشت کند؛ زیرا به ترتیبـی کـه مبادلـه صـورت
گرفته بود ،بانک ایرانیان (بانک تجارت فعلی) اعتبار اسنادی سیتیبنک اینترنشـنال («سـیتیبنـک») را در اختیـار
داشت و بهنوبهخود به نف خانهسازی اعتبار اسنادی صادر کرده بود.
 .21در جریان رسیدگی ،خواهان ادله و مدارکی حاوی مکاتبات ،دستورات پرداخت و قبضهـای رسـید ارائـه
کرد که نشان میداد وی در آوریل  3322مبلغ  20.222دالر امریکا بابت اعتبار اسـنادی کـه حسـب ادعـا در 32
مارس  02( 3322اسفند  )3102توس خانهسازی دریافت شده ،به سیتیبنـک پرداخـت کـرده اسـت .در سـپتامبر
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 3323در پاسخ به استفسار جدید بانک تجارت ،سیتی بنک به بانک تجارت اطالع داد که وجوه اعتبـارات اسـنادی
که در  3322برداشت شده بود در همان موق به حساب مسدودی واریز شده و وجـوه مزبـور در تـاریخ  32ژوییـه
 02( 3323تیرماه  ،)3182به موجب دستور شماره  30023رئیس جمهوری ایاالت متحده و بخشهای 010 ،031
و  010 ،003عنوان شماره  13مجموعه قوانین فدرال به ترتیب مقرر در ترتیبات حل و فصل فیمـابین ایـران
ایاالت متحده به فدرال رزرو بانک نیویورک منتقل گردید .سپس سپردههای مزبور که در مؤسسات بانکی امریکـا
واق در ایاالت متحده موجود بود ،طبق بند  8بیانیه عمومی مورخ  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103جهت تأمین
وجه حساب تضمینی مفتوک طبق بند  2آن بیانیه مورد استفاده قرار گرفت و مابقی به ایران منتقل شد.
 .23دیوان داوری نتیجه میگیرد که:
یک) پیشپرداختی که با ضمانتنامه بانکی تضمین شده بود ،هرگز طبق قرارداد پرداخت نشد؛
دو) قانونا برداشت از ضمانتنامه بانکی فق در موردی مجاز بوده که ام.پی.ا.آی .از انجام کار خـودداری کـرده
باشد؛
سه) ام.پی.ا.آی .هرگز از اجرای کار خودداری نکرده ،بلکه به وی دستور داده شده که کارها را متوقف کند؛
چهار) به دالیل نامعلومی از محل اعتبار اسنادی برداشـت شـده آهفـی آن را پرداختـه و سـرانجام در جریـان
موافقتنامههای الجزیره ،وجه اعتبار اسنادی به دولت ایران پرداخت گردیده است.
لذا دیوان بر این نظر است که خواهان مستحق دریافت وجه اعتبار اسنادی از دولت جمهوری اسالمی ایـران
است.
 .4هزینه انتقال کارمندان

 .27خواهان همچنین مبلغ  30.222دالر امریکا بابت هزینه انتقال کارکنانش از ایران مطالبه مینماید.
ادله و مدارک تسلیمی خواهان جهت اثبات این ادعا عبارت از چند صورتحساب از مؤسسه حمل و نقـل بابـت
کرایه حمل هوایی به نام نماینده خواهان در ایران است که مجموع آنها  00درصد بیش از میـزان مـورد مطالبـه
است .معذلک خواهان دلیل و مدرکی ارائه نکرده که هزینههای مزبور با هزینههای پرسنل یا نظـارت مربـو بـه
قرارداد تبریز ،که مبنای هر ادعایی در این زمینه میباشد ،مرتب است .لذا ادعا بابت هزینه انتقال کارمندان باید به
علت فقد دلیل مردود شناخته شود.
ب) ادعای دوم

 .28در تاریخ  38ژوئن  08( 3328خردادماه  )3100ام.پی.ا.آی .و خانهسازی قراردادی منعقد ساختند که طبـق آن
قرار بود ام.پی.ا.آی .خدمات برنامهریزی پزشکی در رابطه با برنامه احداث درمانگاهها در سراسـر ایـران («قـرارداد
درمانگاهها») را انجام دهد .قیمت قرارداد  31.222.222ریال بود که میبایست در چهار قس پرداخت شود .طبـق
قرارداد ،خانهسازی حق داشت بهعنوان وجهالضمان حسن انجام کار ،از هر پرداخت  32درصـد کسـر کنـد و کـل
مبالغ مکسوره را ظرف  12روز پس از تصویب پرداخت اسناد نهایی مربو به قرارداد به آهفی مسترد دارد.
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 .23در هفتم اوت  38( 3322مردادماه  )3102ام.پی.ا.آی .اسناد نهایی کار انجام شده طبق قرارداد درمانگاهها
را تسلیم کرد .خانهسازی هرگـز آخـرین صورتحسـاب بـه مبلـغ  4.320.222ریـال( )2را پرداخـت ننمـود و مبلـغ
 3.122.222ریال معادل  32درصد وجهالضمان حسن انجام کار را که از وجوه پرداختی به ام.پی.ا.آی .کسـر کـرده
بود ،آزاد نکرد .خانه سازی اکنون مدعی است که عدم پرداخت (قس آخر) بـه خواهـان و آزاد نکـردن  32درصـد
وجه الضمان حسن انجام کار به دلیل نواقص موجود در کاری بوده که خواهان طبق قرارداد درمانگاهها انجـام داده
بود.
 .11دیوان پس از بررسی ادله و مدارک نتیجه میگیرد که خواهان حق دارد بابت مبالغ پرداخت نشـده طبـق
قرارداد درمانگاهها غرامت دریافت کند .دلیل و مدرکی حاکی از اینکه خوانده پیش از طرک این ادعا راج به وجود
نواقص جدی در کار انجام شده طبق قرارداد ،اطالعیهای به خواهان داده باشد ،در دست نیست .عالوه بر این ،ادله
و مدارک ارائه شده به دیوان راج به نواقص ادعایی ،صرفا استنباطی است و به نظر میرسد که مبین تغییرات در
خ مشی مربو به درمانگاه باشد .از این رو ،دیوان نتیجه میگرد که خواهان استحقاق دریافت مبلـغ 22.340/00
()3
دالر امریکا که معادل  0.431.222ریال است را دارد.
ج) ادعای سوم

 .13خواهان ادعا مینماید که دفتر کار وی در تهران در سپتامبر  3323توس کمیته انقالب از جانب دولت ایران،
اشغال و به دنبال آن اسباب و اثاثه و تجهیزاتی که اکنون بیش از  42.222دالر امریکا تقویم شده ،مصادره گردید.
 .12معذلک خواهان ادله و مدارکی که ثابت کند دولت ایران مسئول از بین رفتن این اموال در تهـران بـوده،
تسلیم نکرده است .تنها مدرک مورد استناد خواهان در تأییـد ادعـای مصـادره شـدن امـوالش ،سـوگندنامه مـدیر
فروشهای بینالمللی آهفی است ،مبنی بر اینکه مالک ایرانی محل دفتر ضمن تمـاس تلفنـی بـا او بـه نـامبرده
اطالع داده که اشخاص مجهولالهویهای که خود را «نمایندگان کمیته انقالبی» معرفی میکردند دفاتر مورد اجاره
را اشغال نموده و اموال آهفی را تصرف کردهاند .دیوان داوری این سوگندنامه را بهعنوان مبنایی که بتـوان دولـت
ایران را بابت ادعای مصادره مسئول شناخت کافی نمیداند .لذا این ادعا باید به علت فقـد دلیـل مـردود شـناخته
شود.
چهارم) بهره

 .11برای جبران خساراتی که خواهان در اثر تأخیر در پرداختها متحمل شده به نظر دیوان پرداخت بهره ساده به
خواهان بابت مبالغی که قابل پرداخت تشخیص داده شده ،منصفانه میباشد .قرارداد تبریز مقـرر مـیدارد کـه بـه

 .2این مبلغ معادل  0/0درصد مالیاتهای مسکوره و  32درصد مبلغ ناخالص مسکوره بهعنوان وجهالضمان حسن انجام کار است .رویـه
قراردادی طرفین این بود که خانهسازی از کلیه پرداختهای ریالی به ام.پی.ا.آی  0/0درصد مالیات کسر کند.
 .3در اینجا هر دالر به نرخ  22/420ریال ،یعنی نرخ رسمی تسعیر دالر در سپتامبر  3322که موعد آخرین پرداخت بـود ،بـه کـار رفتـه
است؛ چه دیوان بر این نظر است که در آن موق  ،خواهان محتمال ریالهـایی را کـه طبـق قـرارداد قابـل پرداخـت بـود در ایـران نگـاه
نمیداشت.

حکم شماره 234ـ178ـ2



123

پرداختهایی که موعدشان منقضی شده بهره به نرخ ساالنه  8درصد تعلق خواهد گرفـت .تصـمیم دیـوان داوری
اینا ست که بابت مبالغی که آهفی طبق قرارداد تبریز طلبکار شناخته شده ،به نرخ قراردادی یادشده ،بهره پرداخت
شود :در قرارداد درمانگاهها هیچ گونه شرطی برای پرداخت بهره وجود ندارد و لذا دیوان بر این نظر است که نسبت
به مبالغ بدهی طبق آن قرارداد به نرخ  30درصد در سال بهره پرداخت شود .ضمانتنامه بانکی ،گرچه طبق شرای
قرارداد تبریز الزم بوده ،با این حال ،بهعنوان سند جداگانهای به نف بانک ایرانیان صادره شـده اسـت .در قـرارداد
تبریز تنها وجوهی که از موعد برداشت آن به آهفی بیش از سی روز منقضی میشـد ،مشـمول بهـره مـیگردیـد.
بنابراین ،دیوان بر این نظر است که بابت مبلغی که بهطور غیرقانونی از ضمانتنامه بانکی برداشت شده ،بهرهای به
نرخ  30درصد پرداخت شود.
پنجم) هزینهها

 .14هر طرف هزینههای داوری خود را متحمل خواهد شد.
ششم) حکم

به دالیل پیشگفته،
دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
(الف) شرکت خانهسازی ایران ملزم است مبالغ زیر را به خواهان آهفـی پالسـتیک اسوشـییتس اینکورپوریتـد
بپردازد:
( )3پنجاه و شش هزار و دویست و پنجاه دالر امریکا ( 08.002دالر) ،به اضافه بهره ساده به نرخ سـاالنه (بـر
مبنای  180روز)  8درصد از تاریخ  30اوت  03( 3322مردادماه .)3102
( )0یکصد و شش هزار و سیصد و دوازده دالر و پنجاه سنت امریکا ( 328.130/02دالر) ،به اضافه بهره ساده
به نرخ  8درصد در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  02ژانویه  02( 3323دیماه .)3102
( )1هفتاد و هفت هزار و چهل و دو هزار دالر و پنجاه و سه سنت امریکا ( 22.340/01دالر) ،به اضـافه بهـره
ساده به نرخ  30درصد در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  2سپتامبر  38( 3322شهریورماه .)3102
(ب) دولت ایران ملزم است مبلغ هفتاد و پنج هزار دالر امریکا ( 20.222دالر) به اضافه بهره ساده به نرخ 30
درصد در سال (بر مبنای 180روز) از تاریخ  02آوریل  03( 3322فروردینماه  ،)3103به خواهان ،آهفـی پالنینـگ
اسوشییتس اینکورپوریتد ،بپردازد.
( ) بهره کلیه مبالغ باال از تاریخ مصرک فوق تا پایان روزی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را بـه
بانک امین بدهد ،محاسبه خواهد شد.
(د) ادعاها بابت هزینه انتقال کارمندان به علت فقد دلیل از لحاظ ماهیت رد میشود.
(ه) ادعای سوم به علت فقد دلیل از لحاظ ماهیت رد میشود.
(و) ادعای چهارم و ادعای متقابل به دلیل عدم صالحیت رد میشوند.
(ز) هریک از طرفین هزینههای داوری خویش را متحمل خواهد شد.
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( ) تعهدات مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بند  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر اسقا خواهد شد.
( ) بدینوسیله حکم مزبور ،جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  8مه  3383برابر با  38اردیبهشتماه 3131
ویلهم ریپاخن ـ رئیس شعبه دو
بهنام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
موافق با قسمتهایی و
مخالف با سایر قسمتها

پرونده شماره  422ـ شعبه سه
حکم شماره 232ـ422ـ3
خواهان :ریموند جوزف خوبیار
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/1/34 :
حکم
اول) سوابق امر

 .3در  32ژانویه  02( 3320دیماه  ) 3182خواهان ،ریمونـد جـوزف خوبیـار ،دادخواسـتی علیـه دولـت جمهـوری
اسالمی ایران («ایران») تسلیم و مبلغ  234.222دالر امریکا بهعنوان غرامت اموال منقول و غیرمنقولی کـه ادعـا
میشود ایران از آنها سلب مالکیت کرده ،مطالبه نمود.
 .2در  30اکتبر  02( 3320مهرماه  )3183دیوان به خوانده دستور داد تا  1فوریه  04( 3321بهمنمـاه )3183
دفاعیه خود را تسلیم نماید .خوانده در آن تاریخ ،تقاضای تمدید مهلـت کـرد و مهلـت وی تـا  38مـی 08( 3321
اردیبهشتماه  )3180تمدید شد.
 .1در  38می  08( 3321اردیبهشتماه  )3180خوانده از دیوان تقاضا کرد تا اخذ تصـمیم دیـوان عمـومی در
مورد پرونده «الف» 32رسیدگی به پرونده حاضر به حالت تعلیـق درآیـد .دیـوان در  2ژوئـن  32( 3321خردادمـاه
 )3180با این تقاضا موافقت کرد.
 .4دیوان طی دستور مورخ  02ژوئن  2( 3320تیرماه  )3184خود تصـمیم شـماره 10ــ «الـف»32ــ دیـوان
عمومی مورخ  8آوریل  32( 3324فروردینماه  )3181در پرونده «الف» 32را به شرک زیر به اطالع طرفین رساند:
«صالحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف (اتباع ایران و ایاالت متحـده) علیـه ایـران را در
مواردی دارد که تابعیت غالب و مؤثر خواهان طی دوره ذیرب (از تاریخ ایجاد ادعا تا  33ژانویه 03/3323
دیماه  )3103تابعیت ایاالت متحده بوده است».
 .1بر این اساس ،دیوان برنامه زمانی تسلیم مدارک و لوایحی درخصـوص تابعیـت غالـب و مـؤثر خواهـان را
تعیین کرد و به خواهان برای ثبت این قبیل مدارک تا دوم سپتامبر  33(3320شهریورماه  )3184مهلت داد.
 .3خواهان لوایح مقرر را در تاریخ مذکور ثبت ننمود .دیوان طی دسـتور مـورخ  32اکتبـر  08( 3320مهرمـاه
 )3184خود ،مهلت ثبت مدارک وی را تا  02دسامبر  03( 3320آذرماه  )3184تمدید نمود و متذکر شـد کـه اگـر
خواهان بدون ارائه دلیل کافی ،مهلت مزبور را رعایت نکند ،دیوان اقدام طبق ماده  02قواعد خود را مورد بررسـی
قرار خواهد داد.
 .7خواهان در تاریخ مذکور ،نه الیحه مورد درخواست را ثبت نمود و نه تقاضای تمدید مهلت کرد.
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دوم) دالیل صدور حکم

 .8خواهان در دادخواست خود که تنها مدرک تسلیمی وی بوده ادعا میکند که تبعه ایاالت متحده است .با توجـه
به تصمیم دیوان عمومی در پرونده «الف» 32از خواهـان درخواسـت شـد مـدارک منبـت تابعیـت غالـب و مـؤثر
امریکایی خود را تسلیم نماید .دستور فوقالذکر دیوان رعایت نگردید و مدارک درخواستی تسلیم نشد.
 .3بنابراین ،دیوان داوری براساس مدارک موجود و طبق بند  1ماده  02قواعد خـود بـر ایـن نظـر اسـت کـه
خواهان طبق مدلول بند یک ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی از عهده اثبات تابعیت امریکایی خود بـر نیامـده
است.
سوم) حکم

 .31به دالیل پیشگفته،
دیوان داوری حکمی به شرک زیر صادر میکند:
بدینوسیله ادعای ریموند جوزف خوبیار علیه دولت جمهوری اسالمی ایران بـه دلیـل فقـد صـالحیت مـردود
اعالم میشود.
هریک از طرفین مسئول تقبل هزینههای داوری خود میباشد.
الهه ،به تاریخ  34خردادماه  3131برابر با  4جوئن3383
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان .براوئر

پرویز انصاری معین
موافق ،با توجه به قابل پذیرش نبودن دعاوی
اتباع مضاعف (رجوع کنید به:
پرونده «الف» 38نظر مخالف پرویز انصاری
مورخ  1تیرماه  24 ،3134ژوئن )3381

پرونده شماره 128ـ شعبه سه
حکم شماره234ـ128ـ3
خواهانهـا :فـورد ارواسـپیس انـد کامیونیکیشـنز کورپوریشـن و ارونوترانیـک اورسـیا سرویسـز
اینکورپوریتد
خواندگان :نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،نیروی زمینی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت
دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/4/31 :
حکم

حاضران
از جانب خواهانها :آقای مارک مک کال ،وکیل ،آقای کارل ولف ،نایب رئیس و مشاور کل فـورد ارواسـپیس

اند کامیونیکیشنز کورپوریشن ،آقای هیو دی .برسلین ،فورد ارواسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
از جانب خواندگان :آقای دکتر جعفر نیاکی به نیابت از طرف نماینده رابـ جمهـوری اسـالمی ایـران ،آقـای
محمد تقی نادری ،مشاور حقوقی نماینده راب جمهوری اسالمی ایـران ،آقـای محمـد مسـلمی ،آقـای ابوالفضـل
طوسی ،نمایندگان نیروی زمینی ،آقای عبدالحسین فاطمی ،وکیل وزارت دفاع ،آقای حسن کالنتر کاشـی ،مشـاور
وزارت دفاع ،خانم شیرین ارشادی ،نماینده بانک مرکزی ،آقای محمد رضا مشـایخ ،آقـای محمـد رئیسـی ،آقـای
محمد تقی سرابی ،نمایندگان وزارت دارایی
سایرحاضران :آقای جان کروک ،نماینده راب متحده امریکا
آقای م .گالنس ،مشاور حقوقی نماینده راب ایاالت متحده امریکا
آقای علیرضا مالک ،نماینده بانک ملت
اول) کلیات پرونده

 .3دعاوی مطروک در پرونده حاضر ،مبتنی بر چهار موافقتنامه متفاوت و سه گروه معاملـه براسـاس سـفارشهـای
خریــدی اســت کــه طــی ســالهــای  3320تــا  3322بــین فــورد ارواســپیس انــد کامیونیکشــنز کورپوریشــن
(«فوردارواسپیس») یا ارونوترانیک اورسیز سرویسز اینکوپوریتد («ارونوترانیک») از یک طرف و مقامات نظـامی از
طرف دیگر منعقد گردیده بود .دو فقره از دعاوی مزبور برای مبالغی است که حسب ادعا بابت کارهای انجام شـده
بر ذمه است و دو فقره از دعاوی مبتنی بر پارهای شرو ناظر بر تعدیل نرخ ارز و سه ادعای باقیمانده بابت برخـی
مواد و لوازمی است که حسب ادعا به موجب تعدادی سفارش خرید تحویـل شـده اسـت .جمـ مبلـغ مـورد ادعـا
 188.222دالر امریکا است .خواهان ،ارونوترانیک ،مضافا تقاضا دارد تعدادی ضمانتنامه بانکی که در رابطـه بـا دو
موافقتنامه مورد بحث صادر شده ،آزاد و نامبرده از تعهدات مربوطه مبرا گردد .خواهانها مضافا بهره و هزینههـای
داوری را نیز مطالبه میکنند .ادعاهای متقابلی نیز از طرف بعضی از خواندگان اقامه شده است.
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دوم) سوابق امر

 .2خواهانها ،فورد ارواسپیس و ارونوترانیک در 32دسامبر 08( 3323آذرماه  )3182دادخواسـتی علیـه خوانـدگان،
نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران («نیـروی هـوایی») ،نیـروی زمینـی جمهـوری اسـالمی ایـران («نیـروی
زمینی») ،وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران («وزارت دفاع») و بانک مرکزی ایـران («بانـک مرکـزی») و
دولت جمهوری اسالمی ایران («ایران») تسلیم نمودند.
 .1در مورد موافقتنامهای که بهعنوان مبنای یکی از دعاوی مطروک مورد اسـتناد قـرار گرفتـه ،یعنـی قـرارداد
شماره  321مورخ  03اوت  2( 3328شهریورماه  )3100منعقده بـین ارونوترانیـک و «دولـت شاهنشـاهی ایـران»
(«قرارداد پیسسیتر») ،شعبه سه دیوان در  13مارس  33( 3320فروردینماه « )3183منحصـرا از نظـر اسـتماع و
اتخاذ تصمیم در مورد اینکه ادعاهای مبتنی بر قراردادهایی که حاوی شروطی در مورد حل و فصل اختالف است
در حیطه شمول بند یک ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی قرار میگیرند یا خیر» از خود (به نف دیـوان عمـومی)
سلب صالحیت کرد.
 .4در پنج نوامبر  34( 3320آبانماه  ،)3183طی قرار اعدادی شماره 303ـ 8دیوان عمومی نظر داد که «ماده
 3قرارداد پیسسپتر منعقد فیمابین ارونوترانیک اورسیز سرویسز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایـران در
حیطه شمول استننای مندر در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی قرار نمیگیرد» .لهذا پرونده امـر «جهـت
ادامه رسیدگی به شعبه سوم عودت داده شد».
 .1خواهانها ضمن اظهاریه مورخ  2فوریه  32( 3321بهمنمـاه  )3183خـود بـه دیـوان اطـالع دادنـد کـه
ارونوترانیک در  32ژانویه  02( 3321دیماه  )3183احضاریهای دریافت داشته است ،مبنی بر اینکه وزارت دفـاع
به خاطر نقض ادعایی قرارداد پیسسپتر ،دعوایی علیه وی در دادگاه عمومی تهران مطرک کرده است .خواهـانهـا
طی همان اظهاریه و به موجب ماده  08قواعد دیوان از دیوان درخواست نمودند که دستوری جهت لغو یـا توقیـف
دارسی در دادگاه ایران را صادر نماید.
 .3در بیستم اکتبر  02( 3321مهرماه  )3180دیوان داوری قرار موقتی به شماره 02ــ303ــ1صـادر و ضـمن
سایر موضوعات «از دولت درخواست نمود که به منظور متوقف کردن اقدامات قضایی در دادگـاه عمـومی تهـران
راج به قرارداد پیسسپتر» حداقل تا  12روز پس از جلسه استماعی که برای رسیدگی به درخواست قـرار موقـت
خواهانها تشکیل میشود ،کلیه اقداماتی را که مقتضی باشد به عمل آورد.
 .7متعاقب جلسه استماعی که در سوم مه  31( 3324اردیبهشت ماه( )3181توأم با استماع مقدماتی و استماع
برخی موضوعات صالحیتی) تشکیل گردید ،دیوان در چهارم ژوئن  34( 3324خردادماه  )3181قرار موقت شـماره
1ـ303ـ 13را صادر و «از دولت جمهوری اسالمی ایران و بهویژه وزارت دفاع ملی آن تقاضا کـرد کلیـه اقـدامات
الزم را به عمل آورند تا جریان دعوایی که اکنون در شعبه  32دادگاه عمومی تهران ،توس وزارت دفاع یادشده در
رابطه با قـرارداد شـماره  321مـورخ  03اوت  2( 3328شـهریورماه  )3103علیـه ارونوترانیـک اورسـیز سرویسـز
اینکورپوریتد راج به پروژه  0پیسسپتر اقامه گردیده تا دستور ثانوی دیوان داوری توقیف گردد».
 .8دیوان متذکر میشود که بانک ملت که بهعنوان جانشین بانک تجارت خارجی ایران در دعوا حضور داشته
و ادعا میکند که خوانده واقعی در این پرونده است ،در  30دسامبر  04( 3321آذرماه  )3180ادعای متقابلی علیـه
ارونوترانیک اقامه و در اول فوریه  30( 3324بهمنماه  ،)3180ارونوترانیک پاسخی به ادعای مزبور تسـلیم نمـود.
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در بیستم فوریه ( 3324اول اسفندماه  )3180بانک ملت «تکمله» دادخواسـت متقابـل خـود را تسـلیم نمـود و در
چهارم آوریل  30( 3324فروردینماه  ،)3181ارونوترانیک به آن پاسخ داد .لوایح دیگری نیز توس ارونوترانیـک و
بانک ملت به دیوان تسلیم شده است.
 .3طرفهای دعوای حاضر ،لوایحی درباره کلیه موضوعات پرونده تسلیم نمودهاند .در چهارم اکتبـر 30(3320
مهرماه  )3184جلسه استماعی درباره کلیه موضوعات پرونده تشکیل گردید که طرفین و بانک ملت در آن حضـور
یافته ،استدالالت شفاهی خود را ارائه دادند.
سوم) موضوعات شکلی

 .31خواهانها در دادخواست خود از بانک مرکزی بهعنوان خوانده نام بردهاند؛ زیـرا (بـه نظـر ایشـان) « ...بانـک
مرکزی متعهد است تعهدات دولت ایران را در مورد حفظ تجدید ذخیره حساب تضمینی ایفا نماید» .در  02فوریـه
 2( 3324اسفندماه  )3180خواهانها پیشنهاد نمودند ادعاهای خود علیه بانک مرکـزی را مسـترد دارنـد و تقاضـا
کردند که نام بانک مرکزی از فهرست خواندگان حذف شود .بانک مرکزی طی اعتراض به این تقاضـا کـه در 32
آوریل  03( 3324فروردینماه )3181به ثبت رسید ،ادعا کرد که دادخواست خواهانها حاوی «تعدادی ادعای ارزی
علیه بانک مرکزی میباشد» .بانک مرکزی در جلسه استماع حاضر شد و شفاها استدالالتی ارائه داد .دیوان معتقد
است آنطور که خواهانها ادعای خود را تنظیم کردهاند ،ادعایی علیه بانک مرکزی در مورد موضوع دعوای حاضر
اقامه نگردیده (و بانک مزبور نیز ادعایی مطرک ننموده) و در نتیجه ،به نظر دیوان ،بانک مرکزی در دعوای حاضـر
یک خوانده واقعی نیست.
 .33در لوایحی که به بانک ملت مربو میشود موضوعات خاصی مطرک شده که نظر به رابطه نزدیکی کـه
با واقعیات این پرونده دارند ،در هر مورد با ادعاهای قراردادی مرتب با آنها مورد رسیدگی قرار میگیرنـد (رجـوع
شود به :پاراگرافهای 08ـ 14و 23ـ.)82
 .32در تاریخ سوم اکتبر  33(3320مهرماه  ،)3184یعنی یـک روز قبـل از جلسـه اسـتماع کلیـه موضـوعات
پرونده ،نیروی زمینی دفاعیه مکملی تسلیم نمود و خواهانها در جلسـه اسـتماع روز  4اکتبـر  30( 3320مهرمـاه
 ) 3184به این دلیل که دفاعیه مزبور خار از موعد تسلیم شده ،به ارائه آن اعتراض کردند .دیوان از لحاظ رعایت
تساوی و انصاف نسبت به طرفین تصمیم گرفت هیچ الیحه جدیدی را در مراحل آخر رسیدگی نپذیرد .در نتیجـه،
دیوان الیحه غیرمجاز مورخ  1اکتبر  33(3320مهرماه  )3184نیروی زمینی را مورد بررسی قرار نداده اسـت و بـه
همین دلیل نیز ادعای مالیاتی وزارت دارایی را که در جلسه استماع مطرک گردید نمیپذیرد.
چهارم) صالحیت

 .31خواندگان ایراد گرفتهاند که خواهانها تابعیت ایاالت متحده و مالکیت مستمر ادعاهای خود را به مفهوم بنـد
 3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی اثبات ننمودهاند ،لکن خواندگان هیچ مدرکی در تأیید اظهارات خود تسـلیم
نکردهاند.
 .34دیوان داوری طی قرار موقت شماره 13ـ303ـ 1مورخ  4ژوئن  34(3324خردادمـاه  )3181نظـر داد کـه
خواهانها علیالظاهر تابعیت امریکایی خود را اثبات کردهاند.
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 .31از تاریخ صدور قرار مزبور تاکنون ،خواهانها مدارک مفصلی در مورد تابعیت و مالکیت مسـتمر ادعاهـای
خود تسلیم کردهاند.
 .33دیوان پس از بررسی مدارک تسلیمی به این نتیجه رسیده است که خواهانها تابعیت امریکایی و مالکیت
مستمر ادعاهای خود را در پرونده حاضر را اثبات کردهاند.
 .37دیوان داوری طی قرار موقت شماره 13ـ303ـ 1خود که در  4ژوئـن  34(3324خردادمـاه  )3181صـادر
نموده مضافا متذکر گردید که «در مورد توجه دعوا به خواندگان در این پرونده هیچگونه تردیدی ابراز نشـده» و از
آن زمان تاکنون نیز تردیدی ابراز نشده است .بر این اساس ،دیوان معتقد است که هریک از خواندگان ،شرای بند
 0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را احراز کرده است.
 .38در رابطه با برخی ضمانتامههای بانکی مورد اختالف ،ادعاهایی مطرک شده که طی آنهـا و همچنـین در
لوایح بانک ملت ،پاره ای موضوعات صالحیتی عنوان گردیده که در هـر مـورد تـوأم بـا ادعاهـای مربوطـه مـورد
رسیدگی قرار گرفتهاند (رجوع شود به :پاراگرافهای 08ـ 14و 23ـ.)82
 .33با توجه به مراتب فوق ،برای دیوان محرز است که ادعاهای مطروک در این پرونده به مفهوم بند  3مـاده
دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ناشی از دین یا قرارداد میباشند.
 .21در پاراگرافهای بعدی ،ادعاهای مطروک توس دو خواهان و همچنین ادعاهـای متقابـل مطـروک علیـه
ایشان بهطور جداگانه مورد رسیدگی واق خواهند شد.
ادعاهای ارونوترانیک

 .23خواهان ،ارونوترانیک ،سه دسته ادعای جداگانه علیه وزارت دفاع ،نیروی هوایی و نیروی زمینی و ایران (کـه
مجتمعا بهعنوان «خواندگان» نیز مورد اشاره قرار گرفتهاند) براساس موافقتنامههای مختلف اقامه کرده اسـت کـه
این ادعاها و ادعاهای متقابل مربو ذیال مورد رسیدگی واق میشوند.
الف) ادعاهای مبتنی بر دو قرارداد به شماره 71/11

 .22دیوان بدوا به ادعاها و ادعاهای متقابلی رسیدگی میکند که مبتنی بـر دو قـرارداد مسـتقل ،ولـی مـرتب بـا
یکدیگر است و سپس به ادعاها و ادعاهای متقابل مربو به یک فقره ضمانتنامه بانکی صادره به موجب یکـی از
آن قراردادها میپردازد .ادعای بهره و همچنین موضوع نوع ارزی که حکم حاضر باید به آن صادر شـود ،جداگانـه
در زیر مورد بحث قرار میگیرند (رجوع شود به :پاراگرافهای هشتم و نهم).
الف) ادعاها

 .21در  38مارس  00(3320اسـفندماه  )3101خواهـان ،ارونوترانیـک ،کـه در آن زمـان فیلکواوورسـیز سرویسـز
اینکورپوریتد نام داشت ،دو قرارداد به شماره  20/01با نیروی زمینی منعقد کرد .طبـق اولـین قـرارداد کـه عمومـا
«قرارداد تجهیزات» نامیده شده ،ارونوترانیک ملزم گردید در ازای مبلغ  182.234دالر امریکا در ده نقطه در ایران،
«شبکه اصلی خطو تلفنی مستقیم» ارائه کند .ظاهرا طرفین اختالفی در این مورد ندارند که تا  38مه 08( 3323
اردیبهشتماه  )3102کلیه وسایل الزم بابت قرارداد تجهیزات بـه اسـتننای «یـک دسـتگاه زنـگ و سـه عدسـی
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کهربایی» به ایران تحویل داده شده بود .طبق آخرین لوایح خواهان ،ارزش این وسـایل مفقـوده جمعـا  333دالر
امریکا بود .ارونوترانیک طبق قرارداد تجهیزات ،پول خود را تماما دریافـت کـرد و در  2اکتبـر  38( 3322مهرمـاه
 )3108نیروی زمینی دستور لغو ضمانتنامه های ارائه شده توس ارونوترانیک در مورد قـرارداد تجهیـزات را صـادر
نمود.
 .24طبق قرارداد دوم یا قرارداد «تکمیلی» که عموما «قرارداد خدمات» نامیده شده ،ارونوترانیک ملزم گردید
ده شبکه اصلی خطو تلفنی مستقیم را در ازای دریافت مبلغ  34.002.331ریال نصب نماید .بحنی نیست که 00
درصد مبلغ ،یعنی  1.084.202ریال از مبلغ قرارداد ،طبق بند  3ماده  2قرارداد خـدمات بـه ارونوترانیـک پرداخـت
گردید .مضافا طرفین توافق دارند که در تاریخ  03نوامبر  2(3322آذرماه  )3108حدود قرارداد خدمات تقلیل یافتـه
و قرار شد ،به جای ده شبکهای که بدوا مورد نظر بود هشت شبکه اصلی خطو تلفنی مستقیم نصب گردد.
 .21ادعایی که خواهان ،ارونوترانیک ،اکنون مطرک کرده ،بابت  20درصد بقیه ،یعنی مبلغ  32.834.320ریالی
است که حسب ادعا پرداخت نشده و بر ذمه باقی است .خواهان در شرک ادعایش ،مبلغ ریالی را با استفاده از نـرخ
تبدیل رایج ادعایی در تاریخی که ارونوترانیک کار خود را تکمیل شده تلقی میکرد ،به مبلغ  301.324دالر امریکا
تبدیل کرده است .بدین ترتیب و پس از کسر قیمت وسایل تحویل نشده مذکور در پاراگراف  01فوق ،ارونوترانیک
مبلغ  301.221دالر امریکا به عالوه بهره متعلقه مطالبه میکند.
 .23در اساس ،اختالف طرفین بر سر این موضوع است که آیا قرارداد خدمات تماما انجام شـده یـا خیـر و در
صورتی که تماما انجام شده ،چه مبلغی بابت خدمات خواهان (بر ذمه خواندگان) است که باید پرداخت گردد.
 .27خواهان مطالبی به شرک زیر ایراد مینماید:
در قرارداد خدمات مقرر گردیده که ارونوترانیک در نقاطی که نیروی زمینـی انتخـاب مـیکنـد شـبکه اصـلی
خطو تلفنی مستقیم را نصب کند .ارونوترانیک در نتیجه تأخیرهایی که نیروی زمینی مسـبب آن بـود ،نتوانسـت
کار خود را به موق انجام دهد و نصب شبکه اصلی خطو تلفنی مستقیم در هشت نقطـهای کـه نیـروی زمینـی
انتخاب کرده بود در ژوییه  3322به پایان رسید و یکی از شبکهها مورد آزمایش قرار گرفت .قصور نیـروی زمینـی
در تأمین مدارهای عملیاتی برای اتصال نقا مختلف که طبق مفاد قرارداد بر عهده وی بود ،مان شد که خواهان
«آزمایشهای نهایی» را در بقیه شبکههای نصب شده انجام دهد .به موجب شر خاصی که بعدا به قرارداد اضافه
و جزا قرارداد خدمات محسوب گردید ،یک سال بعد از شروع نصب در اولین نقطه ،مسئولیت آزمایش شبکههـا از
ارونوترانیک به نیروهای زمینی منتقل میگردید و چون کار نصب هشت شبکه اصلی خطـو تلفنـی مسـتقیم در
ژوییه  3322تکمیل شده بود ،خواهان از  00ژوییه  13( 3322تیرماه  )3102به بعد ،طبق قـرارداد خـدمات ،دیگـر
تعهدی از نظر اجرای کار نداشت و در نتیجه خواهان ،ارونوترانیک ،حق دارد حقالزحمه خدماتی را که انجـام داده
دریافت نماید.
 .28خوانده ،نیروی زمینی ،ادعا را کال انکار میکند .در مورد قرارداد تجهیـزات ،خوانـده اظهـار مـیدارد کـه
وسایل مفقوده ،در راهاندازی شبکه اصلی خطو تلفنی مستقیم نقش اساسی داشته و بنابراین ،ارزش ادعـایی آن،
یعنی  333دالر امریکا ضابطه مناسبی در مورد ارزش آن نمیباشد .در مورد قرارداد خدمات خوانده ،نیروی زمینی،
اظهار می دارد که تأخیرهای حاصله در اجرای قرارداد از ناحیه وی ناشی نشده ،بلکه ارونوترانیک مسبب آن اسـت.
مضافا نیروی زمینی ادعا میکند که ارونوترانیک ،طبق شرو قرارداد ،تجهیزات را به صورت نصب شده و آزمایش
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شده تحویل نداده و نیروی زمینی نمیتواند متعهد به پرداخت وجه بابت این قبیل کارهـای ناتمـام باشـد .خوانـده
مضافا اظهار می دارد که هر مبلغی که برذمه او باشد باید در حکم صادره به ریال ذکر شود و نـه بـه دالر امریکـا.
ایراد اخیر ذیال بهطور جداگانه مورد بحث واق میگیرد.
 .23در مورد قرارداد تجهیزات ،دیوان متذکر میشود که طرفین با آزاد کردن ضمانتنامه در موق خـود ،قبـول
کردند که قرارداد کامال اجرا شده است .اقرار خواهان به عدم تحویل برخی وسـایل و کسـر ارزش آنهـا از مبلـغ
ادعاهای مطروک ،اینک نمیتواند علیه وی مورد استناد قرار گیرد .در مورد ارزش وسایل تحویل نشده ،دیوان دلیلی
نمییابد که ارزشگذاری خواهان را نپذیرد.
 .11در مورد قرارداد خدمات دیوان بدوا متذکر میشود که طرفین قبول دارند که حدود قرارداد تقلیل یافتـه و
قرار شد که شبکه خطو تلفنی مستقیم فق در هشت نقطه نصب شود .مسأله دیگری که باقی میماند مسئولیت
آزمایش نهایی شبکهها است .در مورد نحوه اجرای قرارداد توس طرفین در طـول عمـر قـرارداد خـدمات ،دیـوان
متذکر میشود که تأخیرهای حاصله در کار ارونوترانیک که مورد ادعای نیروی زمینی است (برخالف تأخیر نیروی
زمینی در تهیه مدارهای عملیاتی الزم برای اجرای آزمایش شبکه) ماهیتا کلی بوده و هیچ دلیل و مدرکی در تأیید
آن ارائه نشده است .در واق  ،مؤید ادعای خواهانها دایر بر اینکه نیروی زمینی مسبب تأخیرها بوده ،این واقعیـت
است که در  03نوامبر  2( 3322آذرماه  )3108دو نقطه از ده نقطهای که در اصل برای نصب در نظر گرفته شـده
بود حذف گردید .در این مورد دیوان متذکر میشود که خوانده ،نیروی زمینی ،تعبیر ارونوترانیک از قرارداد خدمات
را مبنی بر اینکه مسئولیت آزمایش نهایی شبکه ،یک سال پس از شروع نصب شبکه خطـو تلفنـی مسـتقیم در
اولین نقطه ،از ارونوترانیک به نیروی زمینی منتقل گردید ،صراحتا رد نمیکند .گرچه مدارک تسـلیمی بـه دیـوان
اجازه نمیدهد که تاریخ دقیق شروع نصب اولین شبکه توس ارونوترانیک را تعیـین نمایـد ،معهـذا دیـوان مسـلم
میداند که این کار بایستی مدتی قبل از ژوییه  3322صورت گرفته باشد .بنـابراین ،دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه
مسئولیت آزمایش نهایی شبکهها میبایست همانطور که ارونوترانیک مدعی است حداکنر تا  00ژوییه 13( 3322
تیرماه  ) 3102به نیروی زمینی منتقل شده باشد .در نتیجه و براساس مراتب فوق ،دیوان بـر ایـن نظـر اسـت کـه
ارونوترانیک تعهدات خود بابت قرارداد خدمات را در  00ژوییه  13( 3322تیرماه  )3102به نحو کامـل انجـام داده
بود.
 .13دیوان باید سپس تعیین کند که ارونوترانیک به موجب قرارداد خدمات چه مبلغ طلبکار است .مانده بدهی
به موجب قراردادی که بدوا نصب شبکه خطو تلفنی مستقیم را در ده نقطه پیشبینی کـرده بـود32.834.320 ،
ریال است .هیچ مدرکی دال بر اینکه قرار بوده بهای قرارداد متناسب با تقلیل حدود قرارداد خـدمات (بـه هشـت
نقطه) کاهش یابد ،وجود ندارد ویا مدرکی ارائه نشده که دیوان براساس آن بتواند بهای کاهش یافتـه را محاسـبه
کند و مدرکی نیز وجود ندارد که خواهان ،ارونوترانیک ،با تقلیل مبلغی که به موجـب قـرارداد عایـد وی مـیشـد،
موافقت کرده باشد .دیوان در مورد دو نقطه ای که حذف شد با توجه به کیفیات پرونده حاضر ،منطقی میداند کـه
هزینهای که ارونوترانیک عمال متحمل شده ،بهعالوه سودی متناسب با آن ،به وی پرداخـت شـود .بـا توجـه بـه
مراتب فوق ،دیوان مقرر میدارد که خواهان ،ارونوترانیـک ،حـق دارد  22درصـد مبلـغ قـرارداد یعنـی کـال مبلـغ
 33.422.312ریال را به عنوان مبلغ تسلیمی قرارداد بابت هشت شبکه خطو تلفنی مسـتقیمی کـه عمـال نصـب
کرده دریافت نماید و از مابقی قرارداد نیز حق دارد  02درصد یعنی  3.400.233ریال دریافـت کنـد .از کـل مبلـغ
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حاصله یعنی  30.211.203ریال ،باید مبلغی که قبال پرداخت گردیده ،یعنی  1.084.202ریال کسر شود .بنـابراین،
مانده بدهی به  3.082.031ریال بالغ میشود .از مبلغ دالر امریکا که بعدا مقرر خواهد شد بابت سایر ادعاها (رجوع
شود به :پاراگراف  04زیر) به خواهان پرداخت شود ،الزم است مبلغ  333دالر امریکا بـرای جبـران ارزش وسـایل
تحویل نشده به موجب قرارداد تجهیزات کسر گردد.
ب) ادعاهای متقابل در مورد هزینههای دیگر

 .12خواندگان ،نیروی زمینی و وزارت دفاع ،هر دو ادعاهای متقابلی بابت بازپرداخت تمامی مبلغ قرارداد تجهیزات،
یعنی مبلغ  182.234دالر امریکا و همچنین جبران هزینههای مشخص نشـده دیگـری بابـت «بیمـه» و «سـایر
هزینهها» ،جمعا به مبلغ  832.381ریال (طبق اظهار نیروی زمینی) یا  18.222دالر امریکـا (طبـق اظهـار وزارت
دفاع) اقامه کرده اند .دالیل مورد استناد این است که ارونوترانیک طبق اقرار خود قرارداد تجهیزات را بهطور کامـل
اجرا نکرده است .خوانده ،نیروی زمینی ،مضافا ادعای متقابلی بابت بازپرداخت  00درصد یعنی  1.084.202ریـالی
که قبال طبق قرارداد خدمات پرداخته ،مطرک کرده است .خواهان ،ارونوترانیک ،این ادعاهای متقابل را رد میکند.
 .11نظر قبلی دیوان مبنی بر رد ادعاهای خواندگان ،حـاکی از آنکـه ارونوترانیـک قراردادهـای تجهیـزات و
خدمات را بهطور کافی اجرا نکرده ،در مورد این ادعاهای متقابل نیز تعیینکننده بوده ،در نتیجه ،ادعاهـای متقابـل
مزبور رد میشود.
ج) ضمانتنامه بانکی

 .14قرارداد خدمات حاوی قیودی در مورد الزام به صدور ضمانتنامه حسن انجـام کـار مـیباشـد .در ایـن رابطـه،
خواهان ،ارونوترانیک ،خواستار صدور حکم اعالمی (برای آزاد شدن ضـمانتنامه) بـوده ،از نیـروی زمینـی ادعـای
خسارت میکند .مضافا همانطور که در زیر بحث میشود ،خواهان در یکی از مراحل بعدی رسیدگی درصدد برآمد
که ادعاهایی مستقیما علیه بانک ملت که ادعاهای متقابلی مطرک کرده بود ،اقامه نماید .دیوان پس از شرک ماوق
و ارائه نظرات خود در آن باره ،بهنوبهخود این ادعاها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک) شرح ماوقع

 .11خواهان ،طبق الزام ماده  2قرارداد خدمات ،از طریق بانک تجارت خارجی ایران (که بانک ملـت جانشـین آن
گردیده) (اختصارا «بانک») در  38مارس  00( 3320اسـفندماه  )3101ضـمانتنامهای بـه شـماره  230/34را (کـه
حاوی شماره  0128نیز میباشد) («ضمانتنامه») به میزان  32درصد مبلغ قرارداد یعنی  3.408.222ریال بـه نفـ
نیروی زمینی صادر کرد .طبق قرارداد خدمات ،قرار بود که ضماننتنامه حسن انجام معامله «تا پایان انجام تعهـد و
نصب سیستم خطو تلفنی مستقیم نگهداری شود» .روی ضمانتنامه قید شده که ضمانتنامه تـا  38مـارس 3322
( 00اسفندماه  )3108معتبر است ،لکن «به درخواست نیروی زمینی ،قابل تمدید خواهد بود».
 .13ارونوترانیک برای تضمین وجه ضمانتنامه چهار سفته هریک به مبلغ  422.222ریال در وجه بانک صـادر
کرد و  32درصد مبلغ ضمانتنامه (یعنی  340.822ریال) در  03مـارس  3( 3320فـروردینمـاه  )3104نـزد بانـک
ودیعه سپرده ،در سند بدهکار مربو به ودیعه ذکر شده که این مبلغ «بهعنوان تضمین ضمانتنامه حسن انجام کار
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شماره  »...0128در حساب امانی نگهداری و وجه آن پس از آزاد شدن ضمانتنامه از طرف نیروهای زمینی مسترد
خواهد شد.»...
 .17در تاریخ  38مارس  08( 3322اسفندماه  )3102بانک به ارونوترانیک اطالع داد که نیروی زمینـی وجـه
ضمانتنامه را در  03فوریه  0( 3322اسفندماه  )3102مطالبه نموده است .متعاقبا به ارونوترانیک اطالع داده شد که
بانک در مارس  3322مبلغ  3.408.222ریال به نیروی زمینی پرداخته است .مدرکی وجود ندارد که نیروی زمینی
اعتبار ضمانتنامه را بعد از تاریخ انقضای مذکور در ضمانتنامه تمدید کرده باشد؛ لکن در اینکه ضمانتنامه در موق
مطالبه معتبر بوده ،اختالفنظری وجود ندارد.
 .18متعاقبا به ارونوترانیک اطالع داده شد که بانک بابت چهار سفته ،دعوایی به مبلـغ  3.822.222ریـال بـه
عالوه بهره متعلقه و هزینهها ،در دادگاه عمومی تهران علیه ارونوترانیک اقامه کرده و از شـعبه  32دادگـاه ،حکـم
غیابی به تاریخ  30( 82/4/03ژوییه  )3323و به مبلغ  3.323.003ریال علیه «فیلکو فورد تهـران» (کـه بـه نظـر
خواهان منظور همان ارونوترانیک است) («حکم») تحصیل کرده است .هیچیک از طرفین ادعا نکـرده کـه مبلـغ
محکومبه پرداخت شده است.
 .13در 30دسامبر  04( 3321آذرماه  )3180بانک که ادعا میکند خوانـده واقعـی پرونـده اسـت ،دادخواسـت
متقابلی علیه ارونوترانیک تسلیم نمود .در دادخواست بدوا خساراتی بـه مبلـغ  00.022دالر امریکـا کـه در نتیجـه
مطالبه ضمانتنامه وارد شده ،مطالبه گردیده که حسب ادعا معادل مبلغ  3.408.222ریال به عالوه بهـره متعلقـه و
هزینهها است .بانک در یک اصالحیه بعدی و بدون ذکر جزئیات ،ادعای متقابلی مطـرک و یـک رقـم کلـی برابـر
 0.221.233ریال را بابت «بهره متعلقه» و «کارمزد» که هم در رابطه با ضـمانتنامه حاضـر و هـم دو ضـمانتنامه
مورد اختالف موضوع قرارداد پیسسپتر متحمل شده ،مطالبه نمود (رجوع شود به :پاراگرافهای 23ـ 82زیر).
 .41ارونوترانیک به دنبال اظهاریههای بانک اعالم کرد که بانک را خوانده واقعی پرونده میشناسـد و اضـافه
نمود که ادعای متقابل بانک باید در ماهیت رد شود.
دو) درخواست صدور حکم اعالمی

 .43خواهان طی دادخواست خود از دیوان تقاضا کرده که اعالم نماید« :هرگونه دینی بابت ضمانتنامه منـدر در
پاراگراف ( 31یعنی شرک واقعیات در دادخواست) باید به وسیله خواندگان یا فیمابین آنان پرداخت ،ایفا یـا اسـقا
شده و ارونوترانیک از ایفای آن بریالذمه گردد» .ارونوترانیک در لوایح بعدی خود توضیح داد که خواستار «ابطـال
ضمانتنامه خدمات و سفتههای مربوطه میباشد.»...
الف) ادعای مطروح علیه نیروی زمینی

 .42دیوان مقدمتا معتقد است تا آنجا که ادعای حاضر به بریالذمه شدن از خود ضمانتنامه مربو است ،پرداخت
وجه ضمانتنامه توس بانک به نیروی زمینی ،واقعیتی است مسلم که خواسته مورد تقاضا را منتفی میسازد.
 .41در مورد ادعای مطروک علیه نیروی زمینی راج به برائت از هرگونه دینی بابت ضمانتنامه ،دیوان اعـالم
میدارد که با توجه به نظر دیوان در مورد اجرای قرارداد خدمات توس خواهان ،مطالبـه وجـه ضـمانتنامه توسـ
نیروی زمینی موجه نبوده و نامبرده حق داشته پولی را که به دنبال مطالبه ضمانتنامه از بانک دریافت کـرده نگـه
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دارد .در نتیجه ،به نظر دیوان ،نیروی زمینی متعهد است کلیه اقدامات الزم را برای آزاد نمودن ارونوترانیک از هـر
تعهد احتمالی در رابطه با وجهی که نیروهای زمینی دریافت داشته ،معمول دارد.
ب) ادعای مربوط به بانک

 .44عالوه بر ادعاهای مطروک علیه نیروی زمینی ،ارونوترانیک بعدا درصدد طرک ادعای مستقلی علیه بانک برآمد.
همان طور که اشاره شد ،خواهان تقاضا دارد از هرگونه تعهد ناشی از مطالبه وجه ضمانتنامه توس نیروی زمینی و
بهویژه چهار سفتهای که برای تضمین تعهد خود به بانک داده مبرا گردد.
 .41ارونوترانیک در دادخواست خود بهصراحت نامی از بانک در میان خواندگان نمیبرد ،لکن در شرک واقعیات
مورد استناد خود ،هم به بانک و هم به تعهدات خود در قبال بانک اشاره میکند .همانطور که قبال متذکر گردیـد
خواهان در اسناد بعدی مشخصا تأکید نمود که بانک در پرونده حاضر جزا خواندگان است؛ لکن دیوان پرداختن به
این مطلب را ضروری نمیداند که آیا خواهان ادعای خود علیه بانک را بهموق مطرک کرده یا خیر ،زیرا ادعا در هر
صورت مردود است.
 .43دیوان متذکر میگردد که طبق حکم (صادره از دادگاه تهران) تعهـد ارونوترانیـک در مقابـل بانـک ،چـه
براساس سفتهها و چه غیر از آن ،عینا در حکم منظور شده است .نتیجتا برائت از سفتهها و نیز از تعهد اصـلی کـه
سفتهها جهت تضمین آن صادر شده بود ،اینک تنها با برائت از خود حکم امکانپذیر است و همانطـور کـه ذیـال
شرک داده میشود ،دیوان نمیتواند چنین خواستهای را مورد حکم قرار دهد .به هر حال ،روشن است که سـفتههـا
دیگر معتبر نبوده و نمیتوانند مستقل از حکم مزبور ،مبنای تعهد دیگری قرار گیرند.
سه) ادعای مربوط به حکم (دادگاه عمومی تهران) و خسارات

 .47ارونوترانیک دو ادعای دیگر به صورت تخییری در مورد حکم (صادره توس دادگـاه عمـومی تهـران) و نیـز
ادعایی در ارتبا با ودیعهای که نزد بانک سپرده مطرک میکند.
 .48در اولین ادعای تخییری ،ارونوترانیک تقاضا کرده که ضمن صدور حکمی به نیروی زمینـی دسـتور داده
شود که حکم تحصیل شده توس بانک علیه ارونوترانیک از دادگاه عمومی تهران را اجرا کند .با اینکه دیوان نظر
داده که نیروی زمینی وظیفه دارد ارونوترانیک را از هرگونه تعهد ناشی از مطالبه منغیرحق ضمانتنامه بریالذمـه
نماید ،با این حال ،دیوان بهزحمت میتواند مبنایی برای صدور دستور اجرای حکم صادره توس یک دادگاه ایرانی
به نیروی زمینی بیابد؛ در حالی که خود نیروی زمینی طرف آن دعوا نبوده است.
 .43دومین ادعای تخییری ،آنطور که دیوان استنبا میکند ،ادعای خسارتی است به مبلغی که کافی بـرای
پرداخت مبلغ محکومٌبه باشد .خواهان توضیحی راج به دالیل مورد استناد راج به ادعای حاضر ارائه نداده .دیوان
وظیفه دارد که تعیین نماید آیا واقعیات ادعایی در صورت ثبوت ،تشکیل مبنای حقوقی برای چنین ادعایی میدهد
یا خیر.
 .11تا آنجا که ادعا بر خود حکم صادره (از دادگاه عمومی تهران) مبتنی است ،مسـلما بایـد مـردود شـناخته
شود .هرچند که حکم مزبور میتواند بهعنوان واقعیتی جهت احراز میزان تعهد فعلی ارونوترانیک در قبال بانک بـه
کار رود ،لکن نمیتواند منشأ مستقلی برای ادعای خسارت علیه نیروی زمینی باشد.
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 .13تا آن جا که ادعا ،به صورت ادعای خسارت ناشی از نقض قرارداد از ناحیه نیـروی زمینـی یعنـی مطالبـه
منغیرحق (وجه ضمانتنامه) است ،باید آن را مردود شناخت .حکم دادگاه عمـومی تهـران ،تعهـدی اسـت کـه در
نتیجه مطالبه منغیرحق ضمانتنامه توس نیروی زمینی برای ارونوترانیک ایجاد شـده .معهـذا چـون هنـوز اجـرا
نگردیده ،رأی مزبور نمیتواند اینک به عنوان زیان معین و مسلمی برای ارونوترانیک تلقی شـود کـه بتـوان حکـم
خسارت در مورد آن صادر کرد.
 .12معذلک دیوان متوجه است که بانک میتواند در آینده حکم اجرای رأی صادره را تحصیل کند و بنابراین،
دیوان معتقد است که نیروی زمینی ،مسئول است هر خسارت یا دینی را که ارونوترانیـک احتمـاال در اثـر مطالبـه
وجه ضمانتنامه یا رأی صادره در آینده محتمل شود ،جبران نماید.
 .11ارونوترانیک مضافا ادعای خسارتی علیه نیروی زمینی به میزانی معادل مبلغ ودیعه مطـرک کـرده ،اظهـار
میدارد که چون مطالبه ضمانتنامه توس نیروی زمینی منغیرحق بوده ،بنابراین ،ارونوترانیک حـق دارد خسـارتی
به مبلغ  340.822ریال معادل  32درصد ودیعه خود نزد بانک (که با استفاده از یک نرخ تبدیل مناسب ادعایی بـه
 0.212دالر امریکا بالغ میشود) دریافت کند.
 .14دیوان این ادعای مطروک علیه نیروی زمینی را می پذیرد ،اما نـه بـه دالیلـی کـه خواهـان بـدان اسـتناد
میکند .با توجه به یافتههای دیوان در مورد ایفای تعهدات قرارداد خدمات توس خواهان ،دیوان معتقد اسـت کـه
نیروی زمینی ملزم بوده موجبات آزاد شدن ودیعه را فراهم کند ،اما چنین نکرده است .بنابراین ،حکم خساراتی بـه
مبلغ (و ارز) مورد ادعای خواهان یعنی  0.212دالر امریکا به نف خواهان صادر میشود و دیوان پیرو نتیجهگیـری
قبلی خود (رجوع شود به :پاراگراف  13فوق) مقرر میدارد که مبلغ  333دالر امریکا بابت دین خواهان به خوانـده،
کسر شود .بنابراین ،مبلغی که باید به خواهان پرداخت شود  3.308دالر امریکا است.
چهار) ادعاهای متقابل بانک

 .11به طوری که در فوق شرک داده شد ،بانک ادعای متقابلی مطرک و استرداد وجه پرداختی بابت ضمانتنامه را به
عالوه بهره و کارمزد از ارونوترانیک مطالبه میکند .دیوان درباره موضوع اساسی صالحیت خود نسبت بـه ادعـای
متقابل حاضر تصمیمی نمیگیرد ،زیرا ادعای مزبور به هر صورت پذیرفته نیست.
 .13همانطور که در باال شرک داده شد ،بانک ادعای متقابل خود علیه ارونوترانیک را اقامه ننمود ،مگر بعد از
تحصیل حکم در مورد چهار سفته صادره بابت تضمین همان تعهدی که مبنای ادعای متقابل را تشکیل میدهـد.
بانک مختار بوده که ادعای خود علیه خواهان را یا در دیوان ،به صورت ادعای متقابل ،ویا در یک دادگـاه داخلـی
تعقیب نماید (رجوع شود به :ئی ـ سیستمز اینکورپوریتد و ایران ،قرار موقت شماره 31ـ122ــ دیـوان عمـومی (4
فوریه  30/3321بهمنماه  )3183که در صفحه  57ـ  2 Iran-U.S. C.T.R. 50به طب رسیده اسـت) .بـدین
ترتیب ،پس از آنکه بانک تصمیم گرفت ادعای خود را در دادگاه عمومی تهران تعقیب کند ،دیگر از طرک مجـدد
آن در دیوان ممنوع گردید .مضافا اینکه حکم مزبور ،ادعای مطروک در مورد سفتهها را بـه یـک دیـن مبتنـی بـر
حکم تبدیل کرده است .بنابراین ،ادعای متقابل در واق  ،درخواستی است از دیوان برای اجرای حکم دینی که بعـد
از  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103ایجاد شده و درخواست مزبور صرفا به همین دلیل ،بهطور مسـلم از حیطـه
صالحیت دیوان خار است .بنابراین ،ادعای متقابل بانک مردود شناخته میشود.

حکم شماره 231ـ128ـ3



137

ب) ادعاهای مبتنی بر قرارداد پیسسپتر

 .17در تاریخ  03اوت  2( 3328شهریورماه  )3100خواهان ،ارونوترانیک ،و «دولت شاهنشاهی ایـران» قـراردادی
به نام «قرارداد پیسسپتر» امضا نمودند که به موجب آن ،ارونوترانیک تعهـد کـرد در رابطـه بـا تأسیسـات پسـت
فرماندهی دو پایگاه نیروی هوایی در چاهبهار و امیدیه برخی تجهیزات و خدمات را ارائـه دهـد و در ازای آن قـرار
شد مبلغ  402.321دالر امریکا و مبلغ  3.022.202ریال یا (طبق نرخ تبدیل رایج ادعـایی) جمعـا مبلـغ 023.242
دالر امریکا دریافت کند .ارونوترانیک اکنون از نیروی هوایی ،مانده ادعایی آن مبلغ را مطالبه میکند .ارونوترانیک
همچنین حقالزحمه برخی «کارهای اضافی» را که انجام داده و آزاد شدن ضمانتنامههای بـانکی را درخواسـت و
بهره مبالغ مورد ادعا را نیز مطالبه مینماید .ادعای بهره و موضوع ارز مبلغ حکم ،جداگانه در زیر مورد بحـث قـرار
میگیرند (رجوع شود به :پاراگرافهای هشتم و نهم).
 .18مقدمتا دیوان داوری متذکر میشود که در رابطه با این قرارداد ،طی قرار اعدادی شماره 8ـ303ــ دیـوان
عمومی ،صادره در  30نوامبر  04( 3321آبانماه  ،)3183مقرر داشت که هیچیک از قیود ناظر بر انتخاب دادگاه ،از
دیوان سلب صالحیت نمیکند .هرچند خوانده ،وزارت دفاع ،مجددا درباره این موضوع به بحث و استدالل پرداخته،
نظر دیوان قطعی و الزامآور است .با توجه به اینکه دلیل دیگری برای مستننا کردن صالحیت دیوان وجود نـدارد،
دیوان نسبت به ادعای حاضر و نیز ادعای متقابل مربو به عدم ایفای تعهدات قراردادی کـه وزارت دفـاع مطـرک
نموده ،صالحیت دارد .دیوان متذکر میشود که موضوع این ادعا و ادعای متقابل بدین ترتیب از حیطـه صـالحیت
هر دادگاه دیگر و از جمله دادگاهی که دادرسی تا به حال در آن متوقف شده ،خار است (رجوع شود به :صفحات
32ـ 3متن انگلیسی قرار موقت شماره 13ـ303ـ 1که در پاراگراف  2فوق بدان اشاره شد).
الف) مانده مطالبات

 .13طرفین قبول دارند که قرارداد پیسسپتر را هر دو عمدتا اجرا کـردهانـد؛ لکـن خواهـان ،ارونوترانیـک ،برخـی
قسمتهای کار را انجام نداده است .بدین ترتیب ،اختالف اساسا بر سر ارزش کار انجام نشده و در نتیجه ،بـر سـر
این است که آیا خواهان پولی طلبکار است یا خیر.
 .31خواهان مطالب زیر را عنوان میکند:
ارونوترانیک عمدتا کلیه مواد و خدمات مقرر در قرارداد پیسسپتر را تأمین نمود و در واق در  32اکتبر 3322
( 08مهرماه  )3102نیروی هوایی شاهنشاهی کار انجام شده در چاهبهار را فق به شر آنکه نقایص جزئی رفـ
شود ،قبول کرد .ارونوترانیک بابت کار خود هنوز مبلغ  2.021دالر امریکا و  3.204.340ریال طلبکار اسـت؛ لکـن
ارونوترانیک نتوانست تعهدات خود بابت قرارداد پیسسپتر را بهطور کامل ایفـا کنـد .رفـ چنـد نقیصـه در پایگـاه
چاهبهار «حداکنر مستلزم یک روز کار توس دو نفر بود» و مبلغ  011دالر امریکا نیز وسیله الزم داشت و تکمیـل
کار در پایگاه امیدیه مستلزم یک هفته آزمایش نهایی به وسـیله دو نفـر و نصـب قطعـاتی بـه ارزش  3.048دالر
امریکا بود .رویهمرفته ،ارزش خدمات انجام نشده به  2.203دالر امریکا بالغ میشد .بنابراین ،ارزش کـل مـابقی
کارهایی که به موجب قرارداد باید اجرا میشد بالغ بر  3.822دالر امریکا است که پس از کسر این مبلغ و تبـدیل
مبالغ ریالی متعلقه به نرخ رایج ادعایی ،ارونوترانیک بدین ترتیب مبلغ  04.310دالر امریکا بـهطـور خـالص بابـت
کارهایی که به موجب قرارداد پیسسپتر انجام داده ،مطالبه میکند.
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 .33خواندگان بهطور کلی اظهار میدارند که بنا بر اقرار خواهان ،تنها قسمتی از قرارداد پیسسپتر اجـرا شـده
است .در مورد ارزش کارهای انجام نشده ،خواندگان ارقام مختلفی ارائه میدهند .خوانـده ،وزارت دفـاع ،از طریـق
ادعای متقابل خود ،هزینه تکمیل کار را  83.210دالر امریکا برآورد میکند ،بدون آنکه نحوه محاسبه این مبلغ را
مشخص نماید .وزارت دفاع در دادخواستی که در ارتبا با این پروژه به دادگاه عمومی تهران تسلیم نموده ،تقریبـا
معادل  00.222دالر امریکا بهعنوان غرامت کار تکمیل نشده از ارونوترانیک مطالبه کرده است .طبق نظر خوانـده،
نیروی هوایی ،ارزش خدمات انجام نشده در ارتبا با کارهای انجام شده در پایگاه امیدیه به  08.103دالر امریکـا
بالغ میشود.
 .32خواهان اظهار داشته است که کار را در هر دو پایگاه فیالواق به اتمام رسانیده و دیـوان بـه ایـن نتیجـه
رسیده (و مطلبی خالف این نتیجه نیز از طرف هیچیک از خواندگان عنوان نشده) که اظهار خواهان بدین طریـق
تأیید میشود که به استننای جزا نسبتا کوچکی از وجه دالر امریکای قرارداد ،خواهان کلیه وجه مزبور و نیز تقریبا
یک پنجم وجه ریالی آن را (که خود قسمت کوچکتر کل قیمت قرارداد بوده) دریافت نموده است .در مورد ارزش
مـیگیـرد کـه
مابقی کاری که باید طبق قرارداد پیسسپتر انجام و موادی که باید تحویل میشـد ،دیـوان نتیجـه 
مدارک عمدتا برآوردهای ارونوترانیک را تأیید میکند .طبق قرارداد پیسسپتر قرار بود تمامی قیمت مـواد بـه دالر
امریکا پرداخت شده و حقالزحمه خدمات ارائه شده 02 ،درصد به دالر امریکا و  02درصد به ریال پرداخت گـردد.
دیوان با توجه به شرو قراردادی فوق نتیجه میگیرد که ارزش  02درصد خدمات انجـام نشـده کـه  2.203دالر
امریکا برآورد شده باید با مطالبات ریالی تهاتر شود .با اعمال نرخ تبدیلی که حسب ادعای خواهان در زمان ذیرب
رایج بوده ،یعنی  22/40ریال به ازای هر دالر امریکا ،دیوان نتیجه میگیرد کـه بـدهی خوانـده ،وزارت دفـاع بـه
ارونوترانیک بابت قرارداد پیسسپتر مبلغ  0.031/02دالر امریکا و 3.022.282ریال است.
ب) کارهای اضافی

 .31خواهان ،ارونوترانیک ،بابت دو قلم «کار اضافی» که در مورد قرارداد پیسسپتر انجام داده مبلـغ  44.222دالر
امریکا مطالبه میکند.
 .34خواهان در تأیید اظهارات خود به چندین مدرک استناد میکند .طـی نامـه مـورخ  13دسـامبر 32(3322
دیماه  )3108شرکت مخابرات ایران «به امضای ک .کالنتری ـ مدیر اجرایی پروژه  0پـیسسـپتر از ارونوترانیـک
درخواست شد برای بعضی ساختمان ها نگهبان شب استخدام کرده و برای مذاکره درباره هزینه مربـو بـا وزارت
دفاع تماس گیرد» .شخص دیگری بهنام م .تانیرـ مهندس پروژه نیز نامه را امضا کرده است .مضافا بهطوری کـه
در صورتجلسه رسمی نشست مورخ  33ژانویه  03( 3322دیماه  )3108که با حضور آقـای م .تـانیر برگـزار شـد،
مندر است از ارونوترانیک درخواست شده بود که «اصالحیه قرارداد»ی در مورد کارهای اضافی مربو به نصـب
یک «تابلوی تقسیم نیرو» تسلیم نماید .ارونوترانیک اعالم بهایی در مورد کارهای اضافی قـرارداد پـیسسـپتر بـه
مبلغ  44.222دالر امریکا بابت هر دو قلم کار تسلیم نمود .اصالحیه رسمی قرارداد پیسسپتر توس طرفین امضـا
نشد ،لکن کار انجام گردید و ارونوترانیک از آن بابت مبلغ  44.222دالر امریکا طلبکار است.
 .31خواندگان در عین حال که ایرادی به این موضوع نگرفتهاند که کار مورد بحث را خواهان بـه درخواسـت
آنان انجام داده و منصفانه بودن حقالزحمه کار انجام شده را نیز مورد سؤال قرار ندادهاند ،امـا بـه ایـن دلیـل کـه
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اعالمبهای مورد اشاره خواهان هرگز به نیروی هوایی واصل نگشته ،اصالحیه کتبی قرارداد به صورتی که حسـب
اظهار در پیوست  8قرارداد پیسسپتر مقرر گردیده ،به امضا نرسیده ،ادعا را رد میکنند.
 .33دیوان متذکر میشود که پیوست  8قرارداد پیسسپتر حاوی شروطی در مورد فرم مقرر برای اصالحیههـا
و موافقتنامههای دیگری که بین طرفین منعقد میشود ،میباشد .لکن به نظر دیوان اینگونه شـرو قـراردادی را
نمیتوان به نحوی تفسیر کرد که همان اثر مورد ادعای خواندگان را داشته باشد .منظور از این شرو ظاهرا ایـن
است که هیچ ادعایی بابت کار اضافی که عمال سفارش داده نشده یا صورت نگرفته مطرک نشـود و بهـای چنـین
کاری طبق روش معینی مورد توافق قرار گرفته یا تعیین گردد .لکن مسلم است که کار مزبور سفارش داده شده و
انجام نیز شده است .مضافا اینکه مبلغ اعالم شده توس خواهان بهعنوان رقم معقول یا نـوع ارزی کـه آن مبلـغ
بدان ذکر شده ،مورد ایراد واق نشده است .با این کیفیات ،دیوان نتیجه میگیرد که ادعا باید بـه مبلـغ و نـوع ارز
درخواستی یعنی  44.222دالر امریکا پذیرفته شود.
ج) ضمانتنامههای بانکی

 .37ارونوترانیک طبق مفاد قرارداد پیسسپتر به بانک ملت (کنونی) دستور داد که دو ضـمانتنامه بـانکی بـه نفـ
«دولت شاهنشاهی ایران» صادر نماید .ضمانتنامه اول به شماره  0424و به مبلغ  02.820دالر امریکا بـه منظـور
تضمین «حسن انجام اجرای قرارداد» پیس سپتر توس ارونوترانیک صادر شد که به موجب ماده 0ـ 2آن« ،خریدار
موظف (بود) در صورتی که کارها بهطور صحیح انجام شده باشد (ضمانتنامهها را)  4هفته پس از خاتمه کار مربو
آزاد نماید» .ضمانتنامه دوم به شماره  0420و به مبلغ  23.803دالر امریکا برای تضمین وجه پیشپرداختی که به
همان مبلغ طبق قرارداد پیسسپتر به ارونوترانیک پرداخت شده بود ،صادر گردید .در ماده 0ـ 2قرارداد پـیسسـپتر
قید شده که «در هر صورت ،ضمانتنامه بانکی پیشپرداختها تا  4هفتـه پـس از واریـز مبلـغ پـیشپرداخـت آزاد
میشود».
 .38نظر به اینکه خواهان کار موضوع قرارداد را کامال انجام داده و خوانـده طلبـی بابـت پـیشپرداخـت بـه
ارونوترانیک ندارد ،خواهان اکنون درخواست میکند که از این ضمانتنامهها بریالذمه اعالم شود.
 .33با توجه به یافته های دیوان در مورد نحوه انجام کارهای موضـوع قـرارداد پـیسسـپتر توسـ خواهـان،
ضمانتنامههای شماره  0420و  0424بالاثر بوده و نیروی زمینی باید موجبات مبرا کردن ارونوترانیک را از تعهدات
موضوع آن ضمانتنامهها فراهم آورد.
 .71بانک ملت در لوایح خود ادعا کرده است که پس از مطالبه وجه ضمانتنامهها توس طرف حسـاب آن دو
ضمانتنامه ،کل مبلغ آنها پرداخت گردید .بانک ملت اظهار میدارد که حق دارد با طرک ادعـای متقابـل ،اسـترداد
مبالغ پرداختی را به عالوه «بهره متعلقه» و «کارمزد» متحمله مطالبه کند.
 .73دیوان متذکر میشود که طبق مدارک تسلیمی ،هم مطالبه وجه ضمانتنامهها و هم پرداخـت وجـه آنهـا
بعد از  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103صورت گرفته است .بر این اساس ،دیوان معتقد است که بـههـیچوجـه
صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل بانک ملت را نداشته ،بنابراین ،آنها را مردود اعالم میکند .با توجه به این
نظر ،دیوان اتخاذ تصمیم در مورد اهلیت بانک ملت برای طرک ادعای متقابل مطروحه را ضروری نمیداند.
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ج) ادعاهای غرامت ناشی از نوسان نرخ ارز

 .72خواهان ،ارونوترانیک ،دو قرارداد ،یکی به شماره 321ـ 04و دیگری بدون شماره و به تاریخ  32آوریل 3328
( 02فروردینماه  )3100با خوانده ،نیروی هوایی شاهنشاهی ،منعقد نموده و هـر دو طـرف ،قراردادهـا را بـه نحـو
کامل اجرا کردند ،جز آنکه مابه التفاوت ناشی از نوسان نرخ برابری ریال به دالر امریکا در طول مـدت قراردادهـا
که ارونوترانیک ادعا میکند طبق هر دو قرارداد میبایست دریافت کند ،به وی پرداخت نشده است.
الف) قرارداد شماره 311ـ14

 .71طرفین قبول دارند که ارونوترانیک و نیروی هوایی شاهنشاهی در بیستم می  12( 3320اردیبهشتماه )3104
قرارداد شماره 321ـ 04را به منظور انجام کارهای مربو به یک شبکه ارتباطی امضا کردهاند .در بند « » ماده 1
بخش «ب» قرارداد مورد بحث مقرر گردیده که پرداختهای پیشبینی شده در قـرارداد بـر مبنـای نـرخ برابـری
 88/00ریال به ازای هر دالر امریکا محاسبه شده و در صورت تغییر این نرخ ،پرداختهای ریالی بر همان اسـاس
«تعدیل خواهد شد».
 .74خواهان تصدیق میکند که طبق رویه معمول ،صورتحسابهای موضوع قرارداد «تقریبا دو هفته قبـل از
موعد پرداخت مقرر در قرارداد» تسلیم میشد .ارونوترانیک پس از آنکه کار خود را به موجـب قـرارداد بـه انجـام
رساند در  38اکتبر  04( 3328مهرماه  )3100صورتحسابی به مبلغ  3.820.001ریال معـادل  01.204دالر امریکـا
به نرخ تبدیل مناسب ادعایی بابت تعدیالت الزم برای تمام مدت قرارداد به نیروی هوایی شاهنشاهی تسلیم کرد.
 .71خوانده ،نیروی هوایی ،ایرادی به تفسیر خواهان ،ارونوترانیک ،از قرارداد ندارد ،لکـن اظهـار مـیدارد کـه
زیانهای ارزی که ارونوترانیک متحمل شده ،عموما معلول تأخیر وی در ارسال صورتحسابها بوده است .خوانده،
وزارت دفاع ،با طرک ادعای متقابل از دیوان درخواست میکند که به خواهان دستور دهد پارهای «فرمهای گواهی
کار» را که حسب ادعا طبق قرارداد باید ارائه میداده ،تسلیم نماید.
 .73دیوان متذکر می شود که هیچ مدرکی در تأیید ادعاهای خوانده تسلیم نشده و بنابراین ،دیوان با توجه بـه
ماهیت ادعا نتیجه میگیرد که خواهان حق دارد مبلغ مورد ادعای خود را به همان ارزی که مطالبه میکند ،یعنـی
 01.204دالر امریکا دریافت نماید .ادعای متقابل مطروک برای تسلیم «فـرمهـای گـواهی کـار» مـردود شـناخته
میشود ،زیرا طرفین راج به اینکه کارهای مقرر در قرارداد واقعا انجام شده ،اختالفی ندارند.
ب) قرارداد مورخ  37آوریل  28(3373فروردینماه )3111

 .77اختالفی در این مورد نیست که خواهان ،ارونوترانیک ،و خوانـده ،نیـروی هـوایی شاهنشـاهی ،در  32آوریـل
 02( 3328فروردینماه  )3100قراردادی به منظور راه انـدازی و نگاهـداری یـک شـبکه ارتبـاطی امضـا کردنـد و
همانطور که در قرارداد شماره 320ـ 04فوق ذکر شد ،پیشبینی شده بود که پرداختهای ریالی بـر مبنـای نـرخ
تغییرات تبدیل دالر امریکا به ریال ،نسبت به نرخ تبدیلی که قیمتهای قراردادی بـر آن اسـاس محاسـبه شـده،
تعدیل خواهد شد .در نهم سپتامبر  32(3322شـهریورماه  )3108خواهـان ،ارونوترانیـک ،صورتحسـابی بـه مبلـغ
 032.223ریال بابت جبران این نوسانات به خوانده ،نیروی هوایی ،تسلیم کرد.
 .78خواهان اظهار میدارد که وجه این صورتحساب هرگز پرداخت نشد و بنابراین ،اکنون وجه آن را مطالبـه
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میکند .بهعالوه ،خواهان تقاضا دارد که وجه مزبور پس از تبدیل به نـرخ رایـج ادعـایی بـه دالر امریکـا بـه وی
پرداخت شود و بر این اساس ،مبلغ  1،240دالر امریکا مطالبه میکند.
 .73خوانده ،نیروی هوایی ،در مورد این ادعا همان استدالالتی را مطرک نموده کـه در مـورد ادعـای موضـوع
قرارداد شماره 321ـ 04عنوان کرده است و خوانده ،وزارت دفاع ،ادعای متقابل مشابهی در مورد تسلیم فـرمهـای
گواهی کار طرک میکند (رجوع شود به :پاراگراف  20فوق).
 .81به دالیل مشروک در فوق (رجوع شود به :پاراگراف  28فوق) ،دیوان ادعای مزبور را به مبلـغ  1.240دالر
امریکا تأیید و ادعای متقابل را رد میکند.
د) سفارش خرید شماره 11ـ42/33ـ3413

 .83خواهان ،ارنوترانیک ،اظهار میدارد که خوانده ،نیروی هوایی شاهنشاهی ،در  32ژوئـن  02( 3320خردادمـاه
 )3104طی نامه شماره 10ـ40/33ـ 3423تعداد  13قلم مواد یا وسایل به وی سفارش داد .ارونوترانیک طی نامـه
مورخ  34ژوییه  01( 3320تیرماه  )3104خود به نیروی هوایی اطالع داد که آن اقالمـی را کـه در انبـار خـود در
ایران موجود دارد بدون دریافت وجه در اختیار می گذارد؛ ولی سایر اقالم موضوع سفارش مسـتلزم پرداخـت مبلـغ
 0.022دالر امریکا میباشد .پس از دریافت سـفارش ،ارونوترانیـک حسـب اظهـار ،کلیـه  13قلـم را در  4فوریـه
 30(3328بهمنماه  ) 3104تحویل داد و صورتحسابی بر آن اساس برای نیروی هوایی ارسال داشت و در دو مورد
دیگر ،یک بار طی نامه مورخ  38نوامبر  00( 3328آبـانمـاه  )3100و بـار دیگـر طـی نامـه مـورخ  31سـپتامبر
 00(3322شهریورماه  )3108از نیروی هوایی ،وجه آن صورتحساب را مطالبه کرد.
 .82در الیحهای که از طرف نیروی هوایی به ثبت رسیده تأیید گردیده که «خوانده در مورد سفارش  13قلم
مذکور بحنی ندارد و اکنون نیز تأیید مینماید که این اقالم را به خواهان سفارش داده»؛ ولی نیروی هـوایی دیـن
خود را از این بابت انکار و کال ادعا میکند که جنسی به او تحویل داده نشده است.
 .81با توجه به دالیلی که ارونوترانیک ارائه داده و نظر به کلـی بـودن دفـاع نیـروی هـوایی ،دیـوان نتیجـه
می گیرد که ارونوترانیک استحقاق دارد وجه مزبور را به میزان و نوع ارز مـورد ادعـا ،یعنـی بـه مبلـغ  0.022دالر
امریکا دریافت کند.
ششم) ادعاهای فورد ارواسپیس

 .84خواهان ،فورد ارواسپیس ،دو فقره ادعا بابت اجناسی کـه طبـق سـفارش خریـد بـه خوانـده ،نیـروی هـوایی
شاهنشاهی ،فروخته و تحویل داده ،مطرک ساخته است.
الف) سفارش خرید  23دسامبر  11( 3373آذرماه )3111

 .81فورد ارواسپیس اظهار میدارد که سفارش خریدی به تاریخ  03دسامبر  12( 3328آذرماه  )3100برای خریـد
چهار دسته لوازم یدکی کال به ارزش  31.421دالر امریکا از نیروی هوایی شاهنشاهی دریافت کرد .قیمـت خریـد
سفارش ،طبق شرای سفارش خرید از طریق گشایش اعتبار اسنادی توسـ منـوفکچررز هـانور تراسـت کـامپنی
تضمین شده بود .تاریخ انقضای اعتبار اسنادی در اصل  03نوامبر  12( 3322آبانماه )3108بود؛ لکن ابتـدا تـا 31
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فوریه  04( 3322بهمنماه  )3108و سپس تا  13ژوییه  3( 3322مردادماه  )3102تمدید گردید .طبـق منـدرجات
نامه مورخ  31می  01( 3323اردیبهشتماه  )3102فورد ارواسپیس به نیروی هوایی ،اجناس سفارشی تحویل و از
نیروی هوایی «قبولی کتبی» دریافت شده است .ظاهرا فـورد ارواسـپیس نتوانسـته وجهـی بابـت اعتبـار اسـنادی
دریافت کند ،زیرا نحوه تحویل طوری بود که رعایـت شـرای اعتبـار اسـنادی را از نظـر ارائـه اسـناد غیـرممکن
میساخت .توضیح اینکه پس از اقدام به معامله ،قرار شد فورد ارواسپیس تعـدادی از اقـالم را بـه جـای حمـل از
ایاالت متحده ،از انبار خواهان در ایران تأمین کند و در نتیجه ،فیالمنل نتوانسته بارنامـه هـوایی مربـو بـه ایـن
اقالم را که جزا شرای اعتبار اسنادی بود ،ارائه دهد .فورد ارواسپیس طـی نامـههـای مـورخ  31مـی 01( 3322
اردیبهشتماه  )3102و  30اوت  04( 3322مردادماه  )3102از نیروی هوایی تقاضا کرد که از نظـر همکـاری ،یـا
شرای اعتبار اسنادی اصالک یا وجه آن به نحوی پرداخت شود .فورد ارواسپیس اظهار میدارد کـه تـا ایـن تـاریخ
وجهی دریافت نکرده و این ادعا مربو به مبلغ  31.421دالر امریکا است که حسب ادعا وی طلبکار میباشد.
 .83نیروی هوایی در عین حال که واقعیت امر را انکار نمیکند ،بدون استناد به دلیل موجهی درباره استنکاف
از پرداخت ،منکر تعهد پرداخت است.
 .87با توجه به مراتب فوق و بهویژه با توجه به اینکه دلیلی برای عدم پرداخت از طرف نیروی هـوایی ارائـه
نشده ،دیوان نتیجه میگیرد که فورد ارواسپیس به  31.424دالر امریکا مورد ادعای خود را دریافت نماید.
ب)  87فقره سفارش جداگانه

 .88فورد ارواسپیس ادعا میکند که در طول سال  3322نیروی هوایی شاهنشاهی  22فقره سفارش خرید علیحده
برای وسایل مختلف جمعا به مبلغ  322.441دالر امریکا صادر کرد .فورد ارواسپیس در تأیید ادعای خود فهرسـت
سفارش های خرید را با ذکر شماره و تاریخ هریک و شماره و تاریخ صورتحساب مربو بـه هریـک از آنهـا ،بـه
دیوان تسلیم و عالوه بر آن ،اسناد حمل مستند تحویل آن اقالم به شرکتهای حمل و نقـل را طبـق درخواسـت
مندر در سفارشهای خرید و نیز صورتحسابهای آنها را بـه دیـوان تسـلیم نمـوده اسـت .از آنجـا کـه فـورد
ارواسپیس بابت هیچیک از اقالم وجهی دریافت نکـرد در  08اکتبـر  4( 3323آبـانمـاه  )3102از نیـروی هـوایی
مطالبه وجه نمود .وجه مزبور تا این تاریخ پرداخت نشده است .در نتیجه ،اکنون ادعایی بابت مبلـغ  322.441دالر
امریکای مزبور مطرک شده است.
 .83نیروی هوایی در برابر این ادعا ،ادعای متقابلی مطرک و ادعا کرده است که « 10قلم» از  22قلم ،تحویل
نشده و عالوه بر درخواست صدور دستور تحویل آن اقالم ،مبلغ  322.222دالر امریکـا بابـت» خسـاراتی کـه در
نتیجه عدم تحویل اجناس سفارشی متحمل شده مطالبه میکند.
 .31دیوان متذکر میشود که لوایح نیروی هوایی حاکی از آن است که نیروی هوایی سفارش کلیه  22قلم را
تصدیق و وصول تعداد قابل توجهی از اقالم سفارشی را اعالم کرده است .با توجه به مدارک مفصلی که خواهـان
تسلیم کرده ،دیوان مقتضی میداند حکمی به مبلغ  322.441دالر امریکا مورد درخواست فورد ارواسپیس بـه نفـ
وی صادر و ادعای متقابل نیروی هوایی مردود شناخته شود.
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هفتم) سایر ادعاهای متقابل

 .33عالوه بر ادعاهای متقابل مذکور در فوق ،خوانده ،وزارت دفاع ،ادعای متقـابلی بابـت حـق بیمـه اجتمـاعی و
دریافت ارزش یک دستگاه جیپ استیشن اقامه کرده است.
الف) حق بیمه اجتماعی

 .32خوانده ،وزارت دفاع ،در دادخواست متقابل خود که در سوم اکتبر  33(3321مهرماه  )3180تسلیم نموده اظهار
داشته که خواهانها «از بابت مالیات و بیمه بدهکارند که ما میزان و مستندات آن را بعدا تعیـین و ارائـه خـواهیم
کرد» .در  31دسامبر  00(3324آذرماه  )3181وزارت دفاع شرحی درباره میزان ادعای متقابل مطروحه تسلیم نمود
و بابت دیون اجتماعی خواهان که ظاهرا فق به قرارداد پیسسپتر مربو میشود مبلغ  1.041.284ریـال مطالبـه
کرد .وزارت دفاع در اظهاریه مورخ  34فوریه  00( 3320بهمنماه  )3181خود مجددا ادعای متقابل خود را اصالک
و به ترتیب مبلغ  01.283.320ریال و مبلغ  33.420.102ریال بابت دیون بیمه اجتماعی قرارداد شماره 321ـ 04و
قرارداد مورخ  32آوریل  02( 3328فروردینماه  )3100مطالبه نمود.
 .31خواهانها این ادعاهای متقابل را به دلیل اینکه خار از موعـد مطـرک شـده و دیـوان فاقـد صـالحیت
رسیدگی به ادعاهای متقابل مربو به مالیات و حق بیمه اجتماعی است و به هر حال ،وجهی بابت مالیات یا حـق
بیمه اجتماعی بر عهده ایشان نیست ،رد میکنند.
 .34دیوان بدوا معتقد است که ادعاهای متقابل مطروک توس خوانده در ارتبا با قرارداد شـماره 321ــ 04و
قرارداد مورخ  32آوریل  02( 3328فروردینماه  )3100جمعا به مبلغ  14.042.030ریال بـهموقـ تسـلیم نشـده و
بنابراین ،مردودند.
 .31در مورد ادعاهای متقابل مطروک در رابطه با قرارداد پیسسپتر ،دیوان اظهاریـه مـورخ  31دسـامبر 3324
( 00آذرماه  )3181وزارت دفاع را بهعنوان اصالحیه ادعای متقابل وی پذیرفته ،لکن متـذکر مـیگـردد کـه ادعـا
منحصرا مبتنی بر اظهارات و محاسباتی است که خوانده تسلیم داشته و در تأیید آن اظهارات هـیچ مـدرکی ارائـه
نگردیده و بنابراین ،دیوان ادعای متقابل مذکور را مردود میشناسد؛ لکن این تصمیم تأثیری در موضوع صالحیت
دیوان ندارد.
ب) جیپ استیشن

 .33وزارت دفاع همچنین ادعای متقابلی علیه ارونوترانیک یا فورد ارواسپیس بـه مبلـغ  1.222دالر امریکـا بابـت
ارزش یک دستگاه جیپ استیشن که حسب ادعـا آقـای جـور ا  .کیسـی از آن اسـتفاده مـیکـرده و «واژگـون
گردیده ...و کامال غیرقابل استفاده شده» مطرک کرده است.
 .37دیوان متذکر میشود که هیچ مدرکی در تأیید این ادعای متقابل ارائه نشده است .بهعالوه ،با ایـنکـه از
سوابق امر چنین بر میآید که یکی از خواهانها کارمندی به نام جر ا  .کیسی در ایران داشـته کـه دچـار یـک
حادثه شدید اتومبیل شده ،این واقعیات کافی برای این نتیجهگیری نیسـت کـه خسـارات وارده قابـل انتسـاب بـه
هریک از دو خواهان دانسته شود .بنابراین ،دیوان این ادعای متقابل را مردود میشناسد.
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هشتم) بهره

 .38خواهانها بهره مبالغ مورد مطالبه را که براساس نرخ بهره ممتاز منتشـره توسـ فـدرال رزرو بانـک ایـاالت
متحده محاسبه شده ،مطالبه میکنند.
 .33دیوان در تعیین نرخ قابل اعمال بهره در این پرونـده ،اصـول منـدر در پرونـده مـککـالو انـد کـامپنی
اینکورپوریتد و وزارت پست و تلگراف و تلفن و سایرین( ،حکم شـماره 000ــ23ــ ،1ص  12مـتن انگلیسـی00 ،
آوریل  0/3328اردیبهشتماه  )3100را اعمال و از جمله این نکته را مورد توجه قرار میدهد که موضـوع دعـوای
این پرونده ،قراردادهای عادی تجاری است که حاوی هیچ شرطی در مورد نرخ بهره قابل اعمال بابت تأخیر تأدیه
نمیباشد و نقض قراردادهای مورد اختالف در ارتبا با عدم پرداخت صورتحسابها است .بر این اسـاس ،دیـوان
نرخ عادالنه بهره مبالغ الزمالتأدیه به خواهان را  32درصد در سال تعیین میکند .دیوان همچنین معتقد است کـه
بهره باید از اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102که به هر حال ،موعد ایفـای کلیـه تعهـدات خوانـدگان در قبـال
خواهانها فرا میرسید ،محاسبه شود.
نهم) نوع ارز مبلغ حکم

 .311در مورد ارزی که مبلغ حاضر باید به آن پرداخت گردد ،دیوان اصول مندر در پرونـده مـککـالو انـد
کامپنی اینکورپوریتد و وازرت پست و تلگراف و تلفن (حکم شماره 000ـ23ـ ،1ص  43و  44مـتن انگلیسـی00 ،
آوریل  0/3328اردیبهشتماه  )3180را اعمال مینماید.
 .313دیوان متذکر میشود که متوس نرخ برابری ریال به دالر امریکا طی سالهای 23ـ 3322که تعهـدات
موضوع این پرونده ایجاد شد ،بهطور تقریب  22/00ریال در برابر یک دالر امریکا بوده و حال آنکـه نـرخ تبـدیل
فعلی طبق آخرین نرخ منتشره( )1عدد  22/8ریال در برابر یک دالر امریکا است.
 .312با توجه به مراتب فوق و براساس همان استداللی که در مورد پرونده مککالو عنـوان گردیـده ،دیـوان
مقرر میدارد که در پرونده حاضر ،تعدیل معقولی در مبلغ حکم صادره به نفـ خواهـان ،ارونوترانیـک ،بـا افـزودن
رقمی معادل  3/0درصد وجوه ریالی متعلقه به عمل آید و در نتیجه ،جمعا مبلغ  3.212.423ریال عالوه بـر اصـل
مبلغ ریالی مورد حکم بهعنوان تعدیل به نف خواهان ،ارواسپیس ،در حکم منظور میشود.
دهم) هزینهها

 .311خواهانها مشترکا مبلغ  010.323دالر امریکا بابت جبران هزینههای حقوقی متحمله مطالبه و در تأیید مبلغ
مورد مطالبه استناد میکنند که به دفاعیات متعددی ملزم به حضور در دیوان گردیده ،بهعالوه در نتیجه تقاضاهای
پیاپی برای صدور قرارهای موقت ناشی از تعقیب دعوای خوانده ،وزارت دفاع ،در دادگاه عمـومی ایـران ،عهـدهدار
کارهای اضافی شدهاند.
 .314در اوضاع و احوال پرونده حاضر ،دیوان الزم میداند که وزارت دفاع ،نیروی هوایی و نیـروی زمینـی را
 .1طبق روزنامه فایننشال تایمز لندن ،شماره  31ژوئن  01( 3328خردادماه  )3180نرخ برابری دالر امریکا به ریال در تـاریخ  33ژوئـن
 03( 3328خردادماه  28/2 )3180ریال بوده است.
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منفردا و مشترکا ملزم نماید که جمعا مبلغ  12.222دالر امریکا بابت جبران هزینههای داوری فـورد ارواسـپیس و
ارونوترانیک به ایشان بپردازند.
یازدهم) حکم

 .311به دالیل پیشگفته،
دیوان داوری حکمی به شرک زیر صادر میکند:
(الف) نیروی زمینی جمهوری اسالمی ایران ملزم است مبالغی به شرک زیر به ارونوترانیـک اروسـیز سروسـیز
اینکورپوریتد بپردازد:
یک) مبلغ نه میلیون و دویست و شصت هزار و دویست و نود و سه ( )3.082.031ریال به عالوه بهـره سـاده
به نرخ  32درصد در سال (بر اساس  180روز) از تاریخ اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102لغایـت تـاریخی کـه
کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند؛
دو) مبلغ هشتصد و هشتاد هزار و چهارصد و هشتاد و هشت ریال ( 222.422ریال) بهعنوان تعدیل؛ و
سه) مبلغ یک هزار و نهصد و بیست و شش ( )3.308دالر امریکا به عالوه بهره ساده بـه نـرخ  32درصـد در
سال (براساس  180روز) از اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دسـتور پرداخـت
مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند.
(ب) نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ملزم است مبالغی به شرک زیر پرداخت نماید:
یک) مبلغ بیست و نه هزار و دویست و شصت و نه ( )03.083دالر امریکا به عالوه بهـره سـاده بـه نـرخ 32
درصد در سال (براساس  180روز) از تاریخ اول ژانویه  33(3323دیماه  )3102لغایت تاریخی که کـارگزار امـانی
دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند به ارونوترانیک اورسیز سرویسـز
اینکورپوریتد؛ و
دو) مبلغ یکصد و سیزده هزار و نهصد و بیست و شش ( )331.308دالر امریکا به عالوه بهره ساده  32درصد
در سال (بر اساس  180روز) از تاریخ اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102لغایت تاریخی که کاگزار امانی دسـتور
پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند به فورد ارواسـپیس انـد کامیونیکیشـنز
کورپوریشن.
( ) وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ملزم است مبالغ مشروک زیر را به ارونوترانیک اورسـیز سرویسـز
اینکورپوریتد پرداخت نماید:
یک) مبلغ یک میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال ( 3.022.282ریال) بـه
عالوه بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (براساس  180روز) از تاریخ اول ژانویه  33(3323دیماه  )3102لغایت
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند؛
دو) مبلغ یکصد و چهل و نه هزار و نهصد و هشتاد و سه ریال ایران ( 343.321ریال) بهعنوان تعدیل؛ و
سه) مبلغ چهل و هفت هزار و سیصد و سیزده دالر امریکا و پنجاه سنت ( 42.130/02دالر امریکا) به عـالوه
بهره ساده به نرخ  32درصد در سـال (براسـاس  180روز) از تـاریخ اول ژانویـه 33( 3323دیمـاه  )3102لغایـت
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند.
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(د) وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و نیروی زمینی جمهوری
اسالمی ایران منفردا و مشترکا ملزمند مبلغ سی هزار دالر امریکا ( 12.222دالر امریکا) بابت هزینههای داوری به
فورد ارواسیپس اند کامیونیکشنز کورپوریشن و ارونوترانیک اورسیز اینکورپوریتد بپردازند.
(هـ) کلیه تعهدات فوقالذکر با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بنـد هفـت بیانیـه مـورخ33
ژانویه  03( 3323دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد .در مورد مبالغی کـه
به ریال حکم صادر شده (از جمله بهره متعلقه) بدینوسیله به کارگزار دستور داده میشود کـه بـا اسـتفاده از نـرخ
برابری  22/8ریال در مقابل هر دالر امریکا مبلغ مزبور را پس از تبدیل به دالر امریکا بپردازد.
(و) مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
(ز) دیوان داوری بدین وسیله مطالبه وجه بانکی شماره  230/34بانک تجارت خارجی توس نیروی جمهـوری
اسالمی ایران را (که حاوی شماره  0128نیز میباشد) غیرموجه اعالم میکند.
(ک) نیروی زمینی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت دفـاع ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران مسئول جبران خسارت یا دینی هستند که ارونوترانیـک اورسـیز سرویسـز اینکورپوریتـد احتمـاال در
آینده در نتیجه اقدامات زیر متحمل میشود:
(یک) مطالبه یا دریافت وجه ضمانتنامه شماره  230/34بانک تجارت خارجی؛ ویا
(دو) حکم مورخ  30ژوییه  03(3320تیرماه  )3183که بانک ملت از شـعبه  32دادگـاه عمـومی تهـران علیـه
فیلکو فورد تهران تحصیل نموده است.
( ) ضمانتنامههای شماره  0424و  0420بانک تجارت خارجی ایران منبعد بالاثر بوده و بنابراین ،هر اقـدامی
که نیروهای هوایی جمهوری اسالمی ایران برای مطالبه وجه این ضمانتنامه تاکنون انجـام داده یـا منبعـد انجـام
دهد ،منتفی و بالاثر خواهد بود.
(ی) حکم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  37ژوئن  3383برابر با  27خردادماه 3131
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
پرویز انصاری معین
مخالف با بخشی از حکم و
موافق با بخشی دیگر
چارلز ان .براوئر

با حکم حاضر کامال موافقم به استننای آنکه:
( )3به دالیل مندر در پاراگرافهای شماره 03ـ 34نظر موافق و مخالف قاضی براوئر در پرونده مککالو انـد
کامپنی اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران (حکـم شـماره 000ــ23ــ 00 ،1آوریـل  0/3328اردیبهشـتمـاه
 ،)3180معتقدم که دیوان اوال میبایست مبلغ حکم را پس از تبدیل وجوه ریالی به نـرخ رایـج در موعـد پرداخـت
دین ،منحصرا به دالر امریکا ذکر میکرد و ثانیا ادعاهای متقابل مبتنی بر حـق بیمـه اجتمـاعی را بـه دلیـل فقـد
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صالحیت مردود میشمرد و ( )0دیوان میبایست کل هزینههای حقوقی مورد ادعا ( 323.010دالر امریکا) را مورد
حکم قرار میداد؛ زیرا که خواهانها در تمامی ادعاها و ادعاهای متقابل خود حاکم شناخته شدهاند و مجبور بودهاند
در سه جلسه رسیدگی مفصل ،جداگانه حضور یافته و مقدمات الزم را تهیه کنند .این جلسات شـامل یـک جلسـه
درباره موضوعات صالحیتی استماع مقدماتی و استماع مشترک برای پرداختن به سایر موضوعات صالحیتی و قرار
موقت و نیز یک جلسه استماع نهایی درباره ماهیت بود (که به خاطر تعویق جلسه در لحظه آخر ،خواهانها مجبور
شدند دوبار به الهه سفر کنند) و خواهان ،ارونوترانیک ،مکررا مجبور گردید درخواست صدور قرار موقت نماید و با
توجه به احضاریههایی که گهگاه خواهان علیرغم صدور دو قرار موقت توس دیوان به منظـور حضـور در دادگـاه
ایران دریافت میکرد (و شرک آن در پاراگرافهای  8و  2آمده) از دیوان بخواهد که دستورهای مکمل صادر نماید.

پرونده شماره  317ـ شعبه یک
حکم شماره 234ـ317ـ1
خواهان :کنستانتین ا .جیانوپالس
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/1/11 :
حکم
اول) گردش کار

در تاریخ  30ژانویه  00(3320دیماه  )3180کنستانتین ا .جیانوپالس ادعایی به ثبـت رسـانده و ضـمن آن مبلـغ
ـ 33.010.222/دالر بهعنوان خسارت مصادره ادعایی مناف مالکانهاش در تانا دیتا سیستمز («تانـا») کـه شـرکتی
است ایرانی و در توسعه و نصب دستگاههای کامپیوتری فعالیت دارد ،مطالبه نمود.
متعاقب جلسه استماع مقدماتی که در  32اکتبر  32( 3321مهرماه  )3180برگزار شـد ،دیـوان بـه خواهـان و
خوانده دستور داد که هریک ظرف مدت معینی مدارک مستند خاصی را به ثبت رساند .خواهان ظرف مدت مقـرر،
چنین مدارکی را ثبت نکرد و در برابر دستور دیوان هیچگونه واکنشی نشان نداد و دلیلی هـم بـرای عـدم رعایـت
دستورهای دیوان ارائه ننمود .بالنتیجه ،دیوان طی دستوری که در  02مارس  12( 3324اسفندماه  )3180به ثبـت
رسید به طرفین اطالع داد که در نظر دارد طبق بند  1ماده  02قواعـد دیـوان براسـاس لـوایح و اسـناد و مـدارک
تسلیمی در مورد پرونده تصمیم گیرد .در  33آوریل  12( 3324فروردینماه  )3181خواهان چنـد فقـره از مـدارک
مستندی را که دیوان قبال تقاضا کرده بود تسلیم و دلیل عدم توانایی خود را در تسلیم سایر مدارک بیان کرد .وی
همچنین تقاضا نمود که دیوان به خوانده دستور ارائه بعضی مدارک را بدهد.
دیوان طی دستوری که در اول می  33( 3320اردیبهشتماه  )3184به ثبت رسید ،از خوانده خواست که نسخ
آن تعداد از اسنادی را که در اختیار دارد ،ثبت نماید .خوانده ضمن ثبت پارهای از این اسـناد در  30اوت 03( 3320
مردادماه  )3184به دیوان اطالع داد که نتوانسته است مدارک دیگر را پیدا کند.
دوم) واقعیات و اظهارات

 42درصد سهام تانا که یک شرکت سهامی خاص ایرانی با مسئولیت محدود است بـه خواهـان کـه تبعـه ایـاالت
متحده است تعلق داشت .خواهان اظهار میدارد که این  42درصد سهم در سال  3322در هنگام تأسیس تانا برای
ترغیب وی به پیوستن به آن شرکت و بابت حقالزحمه خدمات وی برای شرکت به وی داده شد .مابقی سهام تانا
به دو نفر ایرانی که هر دو از اعضای خانواده نیری بودند ،تعلق داشـت .کـار تانـا عبـارت بـود از توسـعه و نصـب
برنامهها و سیستمهای کامپیوتری.
خواهان ادعا میکند که در مارس  3323مناف مالکانه وی طی اقداماتی مصادره شده و بـه نظـر وی ،دولـت
ایران مسئول آنها است .نامبرده اظهار میدارد که «وی توس افراد مسلح دستگیر و بالفاصله به وی دستور داده
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شد ایران را ترک کند ».وی مدعی است که وزارت دارایی ایران وی را مجبور ساخت بهعنوان شر دریافت اجازه
خرو که به گفته وی برای خرو از ایران در آن زمان ضروری بود نامـهای امضـا و اختیـارات خـویش در تانـا را
انتقال دهد .به نظر خواهان ،این نامه به منزله محرومیت از حقوق مالکیتش در تانا بـود؛ زیـرا نامـه مزبـور عمـال
موجب گردید که یک مأمور دولتی بهعنوان مدیر موقت تانا منصوب شود .عالوه بر این ،عدم امکان مراجعـت وی
به ایران جهت اداره شرکت و عدم دریافت اطالعاتی راج به شرکت در کاهش ارزش حقوقش تأثیر داشت.
خواهان اظهار میدارد که داراییهایی تانا در هنگام مصادره ادعایی عبارت بوده اسـت از مالکیـت  12درصـد
ساختمانی در تهران ،داراییهای عینی و کمیسیونی که انتظار میرفت از چند فقـره قـرارداد عایـد شـود .خواهـان
ارزش حصه تانا در آن ساختمان را ـ 8.222.222/دالر برآورد میکند .به گفته وی ،داراییهای عینی تانا در زمـان
عزیمت وی از ایران ـ 22.022/دالر ارزش داشت.
قسمت عمده ارزش داراییهای تانا ،حسب ادعای خواهان ،شامل کمیسیون یا سودی بود که انتظار میرفته از
دو فقره قراردادی که تانا پیش از عزیمت خواهان منعقد سـاخته .عایـد شـود .اوال در اوت سـال  ،3322در انعقـاد
قراردادی بین راهآهن دولتی ایران و شرکت سهامی آفرووست اطلس شیپینگ با مسئولیت محدود ،به منظور تهیه
الوار و محصوالت چوبی برای ایران ،تانا حسب ادعا بهعنوان حقالعملکار عمل کرده است .گفته میشود که ارزش
کل قرارداد ـ 322.222.222/دالر بوده و قرار بوده تانا کمیسیونی به میزان دو درصد ارزش مزبور یا ـ4.222.222/
دالر دریافت کند .ثانیا در سپتامبر  3322حسب ادعای تانا ،از طریق یک شرکت تابعه ایرانی به نـام دیتـا دومـین
سیستمز ،قراردادی با سازمان موسوم به «استعدادهای درخشان که یک سازمان خیریه بینالمللی برای کمـک بـه
آموزش و پرورش کودکان است» منعقد نمود .طبق این قرارداد قرار بود تانا یک سیستم کامپیوتری ،عمدتا مرکب
از نرم افزار آموزشی تهیه نموده و سود خالصی در حدود ـ 12.222.222/دالر دریافـت کنـد .بـدینسـان خواهـان
مدعی است که ارزش کل داراییهای تانا در هنگام مصادره ادعایی ـ 02.222.022/دالر بوده است.
در ابتدا خواهان  42درصد ارزش مزبور را بهعنوان خسارت سهم خویش که حسب ادعا مصادره شـده مطالبـه
میکرد .نامبرده در آخرین اظهاریه خود اقرار کرده که اثبـات آن بخـش از ادعـا کـه بـه قـرارداد بـا اسـتعدادهای
درخشان مربو میشد ،در این موق غیرممکن است .وی تقاضا کرد که «دیوان رسیدگی به این بخش از ادعـا را
به بعد یعنی به وقتی موکول کند که خواهان اسناد و مدارک جدید منبت ادعا را تهیه نماید .هرگاه دیـوان بـه وی
مهلت بیشتری جهت تهیه چنین اسناد و مدارکی ندهد ،وی «با قید اعتراض» ایـن جنبـه از ادعـایش را مسـترد
خواهد کرد .بالنتیجه خسارت مالی مورد تقاضای خواهان در آخـرین اظهاریـه اش  42درصـد مبلـغ ـ2.222.022/
دالر یا  1.002.022دالر به اضافه هزینهها است.
خوانده در وهله اول به صالحیت ایراد گرفته است .به نظر وی خواهان در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه
 )3103مالک ادعا نبوده است؛ چه سهامش در تانا را در سال  3323منتقل سـاخته بـوده و لـذا شـر الزم بـرای
استمرار مالکیت ،تحقق نیافته است.
در مورد ماهیت ،خوانده هرگونه اقدامی در رابطه با نامه مورخ  34مارس  01(3323اسفندماه  )3102خواهـان
ویا انتساب آثار و پیامدهای آن نامه به دولت ایران را تکذیب میکند و اظهار میدارد که هیچگونه حق مالکیتی در
تانا نداشته و بر آن کنترل یا نظارت نمینماید؛ بهویژه ،دولت ایران هرگونه مداخلهای را از جانب وزارت دارایی که
احیانا منجر به تهیه آن نامه شده باشد تکذیب نموده و اظهار میدارد که در مارس  3323برای خرو از ایران بـه
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هیچ گونه اجازه خرو نیاز نبوده است .به نظر خوانده ،نامه مزبور صرفا حاکی از انتقال اختیارت مـدیریت در هیـأت
مدیره تانا بوده ،ولی تصمیم راج به انتقال سهام خواهان در شرکت مشخصا در آن نامه مطرک نشده است .خوانده
اظهار میدارد که ادعای مصادره ثابت نشده و با توجه به فقد مدرک دیگری ،دلیلی برای مصادره در پرونده حاضر
وجود ندارد.
بهعالوه ،خوانده اظهار مینماید که خواهان دلیل و مدرکی راج به داراییهای ادعایی تانا ارائـه نـداده اسـت.
خوانده نسخهای از اظهارنامه مالیات بر درآمد تانا برای سال منتهی به  02مارس  2( 3322فروردینمـاه  )3102را
تسلیم نموده که حاکی است شرکت در آن سال ضرر داده است .گرچه خوانده در جلسه اسـتماع مقـدماتی اظهـار
داشت که ترازنامه سال  3323نیز زیان نشان داده است ،با این حال ،در اظهاریه بعدی متذکر گردیده که شرکت از
سال  3322تعطیل بوده و از آن زمان هیچگونه اظهارنامه مالی به وزارت دارایی تسلیم نکرده است.
خوانده تقاضا دارد که ادعا مردود شناخته شده و هزینههای دادرسی وی پرداخت گردد.
سوم) دالیل حکم
 .3صالحیت

دیوان نسبت به ادعای حاضر ،صالحیت رسیدگی دارد .خواهان رونوشت صفحات ذیرب گذرنامهاش را کـه نشـان
میدهد وی تبعه ایاالت متحده است ،تسلیم نموده است.
از آنجا که خواهان مدعی است که در مارس  3323از اموال وی سلب مالکیـت شـده و بعـد از آن خسـارتی
بابت سلب مالکیت دریافت نکرده است ،لذا ادعا از آن تاریخ تا تاریخی که بیانیههای الجزیره رسمیت یافتـه بـه او
تعلق داشته است.
 .2ماهیت دعوا

صرفنظر از مشکالت قابل مالحظه مربو به مدارک که در مورد دعاوی خسارت وجود دارد ،نخستین موضـوع در
این پرونده این پرونده این است که آیا خواهان ادعای مصادره خویش را ثابت کرده یا حتی در مورد ادعای مزبـور
مبنای مستقلی که دیوان را قان سازد ارائه نموده است یا خیر؟
خوانده انکار نمیکند که  42درصد سهام تانا ،که یک شرکت ایرانی بوده و در سال  3322تأسیس شده اسـت
به خواهان تعلق دارد .نسخهای از اظهارنامه ثبت تانا در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که خوانده بهعنـوان
مدرک تسلیم کرده ،مؤید این مالکیت است.
تنها مدرکی که خواهان در تأیید مصادره ادعایی خود تسلیم نموده ،نامهای است بـه تـاریخ  34مـارس 3323
( 01اسفندماه  ) 3102و به امضای خواهان .در این نامه که روی کاغذی با سرنامه تانا و خطاب به آقـای همـایون
نیری ،رئیس شرکت نوشته شده ،اعالم گردیده که خواهان ،مدیرعامل تانا دیتا سیستمز ،مایل است اختیارات خـود
را به آقای حمید نیری منتقل کند .به نظر میآید که همایون نیری ،فرزند آقای حمید نیری باشد .طبق اسناد ثبت
شرکت ،همایون نیری عالوه بر ریاست تانا با خواهان و خانمی به نام جمیله نیری ،یکی از سه مؤسس و سهامدار
اصلی شرکت نیز بوده است .بنا به اظهار خواهان  82درصد سهامی که طبق اسـناد مزبـور متعلـق بـه همـایون و
جمیله بود ،در واق به آقای حمید نیری که در اسناد ثبت ،نامی از او ذکر نشده ،تعلق داشت .در هر صـورت ،نامـه
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با فهرستی از اختیارات منتقله بدون قید محدودیت ادامه یافته و سپس متذکر میشود که ایـن اقـدامات بـه علـت
اوضاع و احوال خاص موجود در ایران که موجب خرو من از ایران خواهد شد انجام گرفته است و ادامه میدهـد
که به طور کلی آقای نیری ،تا اطالع ثانوی جانشین من در شرکت خواهد بود .نامه با ذکر این مطلب که اختیـارت
فوق شامل تصمیمات راج به سهام من در شرکت نخواهد بود خاتمه مییابد.
خواهان ثابت نکرده است که با ترک ایران ،مناف مالکیت خود در شرکت را که غیـر از اختیـارات مـدیریت او
بوده ،واگذار کرده است .برعکس نامهای که وی بدان استناد میکند بهصراحت هرگونه تصـمیم راجـ بـه سـهام
متعلق به وی را از «انتقال اختیارت» تفکیک مینماید .در اوضاع و احوال مقتضی ،مداخله دولت برای من مالـک
از استفاده مؤثر از مال و کنترل آن میتواند موجب ادعای سلب مالکیت شود .لکن در اینجا با ایـن کـه خواهـان
ظاهرا از زمان تأسیس تانا مدیرعامل آن بوده ،با این حال ،حقوق  42درصد وی یعنی اقلیت سهام شرکت ،چنـین
سمتی را برای وی تضمین نمیکرده است؛ زیرا صاحبان اکنریـت سـهام همـواره مـیتوانسـتند کـس دیگـری را
منصوب کنند .عالوه بر آن ،مدرکی که خود خواهان تسلیم کرده حاکی است که حداقل تـا مـدتی پـس از تـرک
ایران ،وی از مشارکت در امور شرکت محروم نشـده بـود .در نامـه مـورخ 02ژوئـن  12( 3323خردادمـاه )3102
شخصی به نام ا .ر .فتاحی که روی کاغذی با سرنامه شـرکت تانـا خطـاب بـه لوکـاس کایسـیدیس (مـدیرعامل
شرکت) آفرووست اطلس نوشته شده ،ذکر گردیده که نویسنده نامه در سفر اخیرش (در آن موقـ ) بـه نیویـورک،
راج به امور تانا با خواها ن مذاکراتی به عمل آورده است .انجام مذاکرات مزبور مورد تصدیق خواهـان مـیباشـد.
بنابراین ،خود نامه مورخ  34مارس  01( 3323اسفندماه  )3102نمیتواند بـهعنـوان آنچنـان تغییـری در کنتـرل
شرکت تلقی شود که خواهان را آنطور که وی مدعی است از مناف مالکانهاش محروم نماید.
عالوه بر مندرجات نامه ،خواهان خاطرنشان میسازد که آقای حمید نیری که خواهان اختیارت خود را بـه وی
منتقل کرده ،در آن هنگام معاون وزیر دربار ایران بوده و بعدا نیز سمت دولتی داشته است .وی میگوید که پس از
مارس  3323آقای همایون نیری ،شریک ایرانی وی نیز مجبور شد ایران را تـرک کنـد .لـذا وی اظهـار مـیدارد
موقعی که وزارت دارایی وی را مجبور به نوشتن آن نامه کرد دولت ایران میدانست یا میبایست بداند که خواهان
را از مالکیت سهامش در تانا محروم کرده است .خوانده منکر این ادعاها است و اظهـار مـیدارد کـه هـیچیـک از
اعمال حمید نیری قابل انتساب به دولت نیست؛ زیرا کار آقای نیری با تانا جنبـه خصوصـی داشـته و ارتبـاطی بـا
سمت دولتی وی نداشته است .بدون تفصیل یا مدارک بیشتر ،ادعای خواهان در این مورد نمیتواند بـرای اثبـات
مداخله دولت در مناف مالکانهاش در تانا کافی باشد.
نتیجه فوق با این عبارت نامه که اقدامات مزبور به علت اوضاع و احوال موجود در ایران به عمـل آمـده و باعـث
شده که خواهان کشور را ترک کند ،تغییر نمییابد .کلی بودن این اظهار به دیوان اجازه نمیدهد آن نوع دخالت دولت
را که خواهان در لوایح خود ادعا نموده است استنتا کند .بنابراین ،آنچه که باقی میماند ادعای تأیید نشـده خواهـان
مبنی بر این است که وزارت دارایی وی را مجبور کرده است که بهعنوان شر اجازه خرو از ایـران ،نامـه مـورخ 34
مارس  01( 3323اسفندماه  )3102را امضا نماید .خوانده این ادعا را تکذیب میکند .بدون توضیحات بیشتری درباره
اینکه چرا و تحت چه شرایطی انجام چنین اقداماتی به خواهان تحمیل شـده ،دیـوان نمـیتوانـد نتیجـه بگیـرد کـه
خواهان دخالت دولت را که در حکم سلب حقوق مالکانهاش در تانا باشد ،ثابت کرده است .با توجه به نتیجهگیریهای
فوق ،دیوان لزومی به پرداختن به موضوعات دیگری در رابطه با مدارک این پرونده نمیبیند.
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مبلغ ـ 0.222/دالر باید بابت هزینههای داوری به خوانده پرداخت شود.
چهارم) حکم

به دالیل فوق دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
ادعای کنستانتین ا .جیانوپالس مردود شناخته میشود.
خواهان متعهد است مبلغ ـ 0.222/دالر بابت هزینههای داوری به دولت جمهوری اسالمی ایران بپردازد.
الهه ،به تاریخ  21ژوئن  3383برابر با 11خردادماه 3138
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
بهنام خدا
محسن مصطفوی

هوارد ام .هولتزمن

پرونده شماره  129ـ شعبه یک
حکم شماره 239ـ129ـ1
خواهان :ارونوترانیک اورسیز سرویسز اینک
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران
نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/1/11 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ک .ای .ولف ،آقای آر .مککال ،وکالی خواهان ،آقای ا  .برسلین ،آقای  .مک نالی،

نمایندگان خواهان
از جانب خواندگان :آقای اکبر شیرازی ،از طرف نماینده راب دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،آقـای اسـداله
نوری ،مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای حسین پیران ،دستیار نماینده راب  ،آقای فاطمی ،وکیـل نیـروی هـوایی،
آقای مسلمی ،آقای سیدی ،نمایندگان نیروی هوایی
 .3ادعای پرونده حاضر از قراردادی ناشی میشود کـه بـین سـلف خواهـان ،فیلکـو اورسـیز سرویسـز اینـک
(«فیلکو») و نیروی هوایی شاهنشاهی ایران جهت مهندسی ساختمان و آزمایش یک سیستم ارتبـاطی زمـین بـه
هوا ،در تاریخ  02ژانویه  2( 3322بهمنماه  )3142منعقد گردید .خواهـان ،ارونوترانیـک اورسـیز سرویسـز اینـک
(«ارونوترانیک») مبلغ  0.383.330دالر از نیروی هوایی جمهـوری اسـالمی ایـران («نیـروی هـوایی») و دولـت
جمهوری اسالمی ایران («دولت») بهعنوان کل مبلغ الزمالتأدیه ادعایی بابت صورتحسـابهـای پرداخـت نشـده،
انجام کارهای اضافی ،هزینههای تأخیر و حقالوکالههای پرداختی جهت اعتراض به برگهای تشـخیص مالیـاتی
مطالبه میکند .بهره و هزینههای حقوقی نیز مورد ادعا است.
 .2خواهان همچنین خواستار اعالم این مطلب از جانب دیوان است که نیروی هوایی باید کلیـه مالیـاتهـا و
جرائم مورد مطالبه از ارونوترانیک در رابطه با قرارداد را بپردازد و ارونوترانیک از کلیه این قبیل مسئولیتهـا آزاد و
مبرا شناخته شود.
 .1خواندگان منکر مسئولیت هستند .نیروی هوایی ادعای متقابلی بابت خسارات ناشی از عدم اجـرای قـرارداد
توس خواهان به میزان  0.322.222دالر ،مبلغ  231.022.203ریال بابت مالیات و مبلغ  24.312.084ریال بابـت
حق بیمه اجتماعی مطرک ساخته است .نیروی هوایی بهره نیز مطالبه میکند و هر دو خوانده ،خواستار هزینههـای
حقوقی هستند.
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اول) موضوعات شکلی

 .4در تاریخ  00فوریه ( 3324سوم اسفندماه  ،)3180خواهان نسخهای از سند اطالعات مربو به هزینه ادعـایش
را که شامل پنج مجلد تحت عنوان «شرک هزینه» بود ،نزد دفتر دیوان تودی کرد .وی طی نامه منضـم بـه سـند
اظهار داشت که دو نسخه از این مجلدات در تاریخ  38ژانویه  08( 3324دیمـاه  )3180بـرای خوانـدگان ایرانـی
پرونده شماره  302با پست ارسال شده است .دفتر دیوان «پنج مجلد مذکور را بهعنوان ضمائم پرونده اصـلی نـزد
خود نگاه داشت» تا در صورت درخواست مورد بررسی واق شود.
 .1در جلسه استماع ،خواندگان اظهار داشتند که این مدارک را دریافت نکردهاند و درخواست کردند که اسـناد
طبق قواعد دیوان بدانها ابالغ و به ایشان فرصت کافی داده شود که پس از جلسه استماع ،راج به آن اظهارنظر
کنند .خواهان ضمن اعتراض به این تقاضا پیشنهاد کرد کـه نسـخه دیگـری از اسـناد را فـیالمجلـس در اختیـار
خواندگان قرار دهد .دیوان داوری تصمیم گرفت که پنج مجلـد را «در وضـعیتی کـه تسـلیم شـده بودنـد» بـدون
هیچگونه اظهارنظری نسبت به پذیرش آنها جهت ثبت قبول کند و از طرفین دعـوت کـرد کـه راجـ بـه آن در
جلسه استماع اظهارنظر کنند .گرچه قابل پیشبینی نبود که دیوان نیازی به استناد به این اسناد خواهد داشت یا نه،
با این حال ،دیوان داوری به طرفین اطالع داد که دالیل هرگونه تصمیمی در این رابطه را در حکم صادره خویش
ذکر خواهد کرد.
 .3با توجه به این واقعیت که دیوان در این حکم به پنج مجلد «شرک هزینه» تسلیمی توس خواهـان اسـتناد
نمینماید ،لذا هیچگونه تصمیم دیگری راج به پذیرش آنها ضروری نیست.
دوم) واقعیات و اظهارات

 .7در تاریخ  02ژانویه  2( 3322بهمنماه  )3142فیلکو ،سلف خواهان ،قـراردادی بـا نیـروی هـوایی شاهنشـاهی
ایران جهت مهندسی ،ساختمان و آزمایش یک سیستم ارتباطی زمین به هوا و تأسیسات مربوطـه منعقـد سـاخت
(«قرارداد») .حدود کار ،طی  31فقره اصالحیه متعاقب قرارداد ،تغییر و افزایش یافت .خواهان اظهـار مـیدارد کـه
کار وی در هر مورد عبارت بود از ارائه سیستم مشخصی در پایگاههای معینی در ایران؛ اما برقراری ارتبا بین این
پایگاهها جزا مسئولیت وی نبود .اجرای قرارداد و تعدادی از اصالحیهها با تأخیر مواجه شد و خواهان مدعی اسـت
که تأخیرها سه دلیل عمده داشت :اوال نیروی هوایی برخالف تعهدات قراردادی خود ،بهطور مداوم از ارائه بهموق
تسهیالت به خواهان قصور ورزید .ثانیا نیروی هوایی مکررا حدود کار ،بهویژه کار مربو به نصب کامل خارجی را
تغییر داد و باالخره طبق اظهار خواهان ،وی ناچار شد آزمایش های مجددی در مورد سیستم زمین بـه هـوا انجـام
دهد ،زیرا نیروی هوایی رادیوهای معیوبی در اختیار وی گذارده بود .خواهان میگوید که به علت ایـن مشـکالت،
وی متحمل هزینههای اضافی شد و استرداد این هزینهها را که به  0.232.302دالر بالغ میشود ،خواستار است.
 .8عالوه بر این ،خواهان مبلغ  330.311دالر بابت صورتحسابهای تسلیمی طبق قرارداد را که تأدیه نشـده
مطالبه میکند .نامبرده همچنین خواستار  310.200دالر بابت حقالوکالههای پرداختی بـه وکـالی ایرانـی جهـت
اعتراض به برگهای تشخیص مالیاتی است که طبق اظهار وی میبایست توس نیروی هوایی پرداخت مـیشـد.
باالخره خواهان اعالم این مطلب را از جانب دیوان خواستار است که نیروی هوایی باید کلیه مالیـاتهـا و جـرائم
مورد مطالبه از ارونوترانیک در رابطه با قرارداد را بپردازد و ارونوترانیک از کلیه این قبیل مسئولیتها معاف و مبـرا
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شناخته شود.
 .3خواندگان تعدادی ایراد صالحیتی مطرک ساختهاند .در رابطه با تابعیـت امریکـایی خواهـان ،ایشـان اظهـار
میدارند که خواهان ادله الزم طبق بیانیه حل و فصل دعاوی را ارئه نداده است .ایشان مضافا اظهار میدارند کـه
قیود حل اختالف در قرارداد ،ادعاها را از حیطه صالحیت دیوان مستننا کرده است و همچنین استدالل میکنند که
ادعاهای خسارت ناشی از تأخیر و حقالوکاله وکالی ایرانی ،طبق شر بند  0ماده دو بیانیه حل و فصـل دعـاوی
در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده است.
 .31در رابطه با ماهیت دعوا ،نیروی هوایی اظهار میدارد که برخـی از صورتحسـابهـای خواهـان پذیرفتـه
نشده ،خواهان کار مورد تعهد در قرارداد و اصالحیه ها را به پایان نرسانده ،یعنـی نقشـههـا را تحویـل نـداده و در
سیستم زمین به هوا نواقصی وجود دارد که خواهان مسئول آن است.
 .33نیروی هوایی ادعای متقابلی جهت بازپرداخـت مبلـغ  0.222.222دالر کـه حسـب ادعـا بابـت خـدمات
خواهان طبق اصالحیه شماره  4قرارداد پرداخته ،مطرک ساخته است .نامبرده اظهار میدارد که سیسـتم زمـین بـه
هوا به علت نواقص ارتباطی که خواهان مسئول آن است ،قابل اسـتفاده نیسـت و خواهـان ملـزم اسـت خسـارت
متحمله در نتیجه این نواقص را به وی مسترد نماید .خواهان میگوید که تعهـدات قـراردادیاش را ایفـا نمـوده و
هرگونه نقصی در سیستم مخابراتی ،ربطی به کار وی ندارد.
 .32نیروی هوایی مضافا مبلغ  3.222.222دالر هزینه متحمله ادعایی بابت اتمام کاری که خواهان در مـورد
اصالحیه شماره  31ناتمام باقی گذارده ،مطالبه میکند .خواهان استدالل میکند کـه تعهـدات موضـوع اصـالحیه
شماره  31را انجام داده و پیشنهاد میکند که در ازای پرداخت ادعای مربو به صورتحسـاب ،نقشـههـایی را کـه
معترف به عدم تسلیم آن است ،ارائه نماید .خواهان همچنین استدالل میکند که چون در ادعای متقابل بابت کار
ناتمام ،مبلغی کمتر از رقم صورتحسابهای پرداخت نشده مطالبه گردیده ،لذا «ادعای متقابل نیروی هوایی بنا بـه
تصدیق خود وی باید ممنوع شناخته شود».
 .31نیروی هوایی منکر هرگونه مسئولیتی بابت مالیاتها است .نامبرده ادعای متقابلی به مبلغ 231.023.203
ریال بابت مطالبات مالیاتی وزارت دارایی از عملکرد خواهان در ایران از سال  3322الی سال  3323مطرک سـاخته
است .نیروی هوایی ادعای متقابل دیگری به میزان  24.312.084ریال بابت حق بیمه اجتماعی که حسـب ادعـا،
خواهان در رابطه با قرارداد بدهکار است ،اقامه نموده است.
 .34خواهان صالحیت دیوان نسبت به دو فقره ادعای متقابل اخیرالذکر را انکار و همچنین استدالل مـیکنـد
که ادعاهای متقابل مزبور بیپایه و اساسند؛ زیرا طبق قرارداد ،مالیاتها و حق بیمه اجتماعی جزا مسئولیت نیروی
هوایی بوده است.
سوم) دالیل حکم
صالحیت

 .31خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که اخذ تصمیم در مورد تابعیت امریکایی خواهان در پرونده حاضـر ،تـا
معلوم شدن نتیجه پرونده شماره «الف» 02بـه تعویـق افتـد .همـانطـور کـه قـبال در پرونـده فیـوترا تریـدینگ
اینکورپوریتد و سازمان آب و بـرق خوزسـتان (حکـم شـماره 322ــ100ــ ،1ص  2انگلیسـی 33 ،اوت 02/3320
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

مردادماه  )3184در رابطه با درخواست مشابهی نظر داده شده« ،تعلیق تصـمیمات مربـو بـه صـالحیت موجـب
می شود که کار دیوان برای مدت نامعلومی متوقف گردد؛ زیرا که اتخاذ این نوع تصمیمات تقریبا در هر پرونـدهای
ضروری است .به دالیل فوق ،هر سه شعبه دیوان علیرغم روشن نشدن نتیجه پرونده «الف» ،02مـداوما در مـورد
تابعیت شرکتها تصمیم گرفتهاند» .بنابراین ،درخواست خواندگان مبنی بر تعویق اخذ تسلیم در مورد صالحیت در
این پرونده رد میشود.
 .33دیوان متقاعد شده است که تابعیت امریکایی خواهـان طبـق ضـواب منـدر در پرونـده فلکسـی ـ وان
لیسینگ اینک و جمهوری اسالمی ایران (پرونده شماره  ،18دستور مـورخ  02دسـامبر  03/3320آذرمـاه  3183و
جنرال موتورز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره  ،34دستور مورخ  03ژانویـه  /3321اول
بهمنماه  )3183احراز گردیده است .خواهان مدارکی شامل اظهارنامههای نیابـت سـهام و سـوگندنامههـای دبیـر
شرکت و همچنین حسابداران رسمی ،تسلیم نموده که نشان میدهـد ارونوترانیـک در کلیـه مواقـ ذیـرب تمامـا
متعلق به فورد اروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن بوده که بهنوبهخود تماما به فورد موتور کامپنی تعلق داشته
و  32/32درصد صاحبان سهام عادی و  322درصد صـاحبان سـهام طبقـه «ب» فـورد موتـور کـامپنی ،صـاحب
نشانیهایی در ایاالت متحده بودهاند .در  03سپتامبر  2( 3320مهرماه  )3104خواهـان نـام خـود را از فیلکـو کـه
تحت آن نام قرارداد بسته بود ،به ارونوترانیک ،یعنی نام فعلیاش تغییر داد .این فق یک تغییر نام بود.
 .37همانطور که دیوان قبال در قرار اعدادی شماره 44ـ302ـ 3مـورخ ( 02اوت  0/3324شـهریورماه )3181
خود در پرونده حاضر نظر داده ،شرای قرارداد در مورد حل اختالفات ،ادعای حاضر را از صالحیت دیـوان مسـتننا
نمیکند .ماده چهار بخش « » قرارداد مقرر میدارد:
داوری :کلیه اختالفات مربو به تفسیر قرارداد ،اجرای شرای آن یا خودداری از رعایت آن یا در مورد قـوانین
حاکم بر آن ،به طریق دوستانه بین طرفین حل و فصل خواهد شد.
قسمت ذیرب ماده هفت بخش « » چنین مقرر میدارد« :حقوق و تعهدات طرفین به موجب این قـرارداد از
هر حیث تاب قوانین ایران خواهد بود».
 .38قیود مذکور در حیطه شرو استننای بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی قرار نمیگیرند (رجوع شود
به :گیپس اند هیل اینک و شرکت توانیر و سایرین ،قرار اعدادی شماره 3ـ8ــ دیـوان عمـومی ،قسـمت سـوم0 ،
نوامبر  34/3320آبانماه.)3183
 .33همان طور که ذیال بحث خواهد شد دیوان بر این نظر است که ادعای مربو به خسارات ناشی از تـأخیر
و حقالوکاله وکالی ایرانی ،در تاریخ  33ژانویه  03/3323دیماه  3103پابرجا بوده است.
 .21و باالخره همان طور که ذیال بحث شده است ،دیوان چنین نتیجه گرفته اسـت کـه نسـبت بـه ادعاهـای
متقابل مربو به مالیات و حق بیمه اجتماعی صالحیت ندارد.
 .2ماهیت دعاوی
الف) ادعای مربوط به صورتحسابها

 .23خواهان اظهار میدارد که بابت پرداخت مبالغ متعلقه بابت اصالحیههای قرارداد ،سـه فقـره صورتحسـاب بـه
نیروی هوایی تسلیم کرده که پرداخت نشده است :یک فقره صورتحساب به تاریخ  03ژانویه  3( 3324بهمـنمـاه
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 )3100بابت کار انجام شده طبق اصالحیه شماره  2و دو فقره صورتحساب هر دو بـه تـاریخ  31مـی 01( 3322
اردیبهشتماه  )3102که به کار انجام شده بابت اصالحیه شماره  31مربوطند .خواهان اظهار میدارد که جم این
سه صورتحساب  310.311دالر است .نیروی هوایی هرگونه مسئولیتی جهت پرداخت این صورتحسابها را انکـار
و ادعا میکند که خواهان تعهدات قراردادی را به طور کامل ایفا نکرده ،تمامی سیستم ارتبـاطی غیرقابـل اسـتفاده
بوده و به پایان رساندن کاری که خواهان ناتمام باقی گذارده «صدها هزار دالر برای نیروی هوایی هزینه برداشته
است» .خواهان تصدیق میکند که سه قلم از کارها را به پایان نرسانده و قبول دارد که قیمت دو قلم از این اقالم
ناتمام باید از مبالغ متعلقه به وی کسر شود .در رابطه با قلم سوم ،یعنی نقشههای اجرایی ،خواهان پیشنهاد میکند
که این نقشهها را پس از پرداخت ادعای مربو به صورتحسابها در اختیار نیروی هوایی قرار دهد .بنا بـه اظهـار
خواهان ،دو قلم کار ناتمام دیگر ،طبق توافق طرفین به خدمات نظارتی تغییر داده شـد و نـامبرده ایـن خـدمات را
عرضه نمود ،لکن نیروی هوایی هرگز انجام آن را تقاضا نکرد.
 .22دیوان داوری متقاعد شده است که سوای پنج فقره کار ناتمام مذکور در باال ،خواهان تعهدات خود بابـت
اصالحیههای قرارداد را ایفا نموده است .طی جلسه مالقـاتی در تـاریخ  38اوت  00( 3322مردادمـاه  )3102بـین
نمایندگان مـدیریت ارتبـا الکترونیـک و فرمانـدهی ارتبـا الکترونیـک نیـروی هـوایی و نماینـدگان خواهـان،
شرکت کنندگان در جلسه موافقت کردند که خواهـان بـرای تکمیـل اجـرای اصـالحیه شـماره  ،31یعنـی آخـرین
اصالحیه قرارداد ،سرپرستی پارهای عملیات کابلکشـی را عهـدهدار شـده و «پـس از تـرمیم (سـه مـورد) نقـص
باقیمانده ...تعهدات قراردادی اش را به انجام رسانده است» .در طول یک سـال مـدت تضـمین مقـرر در قـرارداد،
نیروی هوایی مدعی هیچ نقص دیگری نشد .با توجه به تأیید صریح تکمیل کار توس نیـروی هـوایی در جلسـه
مالقات اوت  3322و با توجه به عدم هرگونه اعتراض و ایرادی به کار خواهان از آن زمان تا ثبت الیحـه دفاعیـه
در جریان رسیدگی حاضر ،نیروی هوایی اکنون نمیتواند ایرادی این چنین اساسی مطرک سازد که تمامی سیسـتم
کال غیرقابل استفاده بوده است .بنابراین ،خواهان استحقاق دارد وجـه سـه فقـره صورتحسـاب پرداخـت نشـده را
دریافت نماید.
 .21معذلک برای تعیین مبلغ نهایی متعلقه به خواهان بابت این سه صورتحساب ،ابتدا سه قلم کار ناتمام باید
در محاسبه منظور شوند .خواهان هزینه دو مورد کاری را که طبق اعتراف خود تکمیل نکرده 02.222 ،دالر برآورد
می کند .این محاسبه مبتنی بر برآوردی است که خود خواهان در همان زمان برای امور داخلی خود انجام داده بود.
دیوان نیز این رقم را بهعنوان نزدیک ترین برآوردی که در حال حاضر در مورد هزینه کـار در آن موقـ مـیتـوان
یافت ،میپذیرد .از آنجا که ادعای حاضر بابت بخشی از قیمت قرارداد است  08درصـد هزینـههـای باالسـری و
30درصد سود مقرر در قرارداد باید به رقم  02.222دالر هزینههای برآورد شده افزوده گردد .بنـابراین ،رقمـی کـه
باید از مبلغ متعلقه به خواهان بابت سه فقره صورتحساب پرداخت نشده کسر گردد 02.322 ،دالر است.
 .24اکنون که دیوان حکم به پرداخت وجوه صورتحسابهای مورد بدهی نیروی هوایی را میدهد ،همانگونه
که خود خواهان نیز تصدیق میکند نامبرده ملزم است که نقشههای اجرایی را به نیروی هـوایی تحویـل دهـد.در
رابطه با خدمات نظارتی که جایگزین آخرین دو قلم کار ناتمام شدند .اظهار خواهان مبنی بر اینکه نامبرده خدمات
مزبور را عرضه کرد ،ولی نیروی هوایی هیچگاه اجرای آن را از وی نخواست ،رد نشده است .لذا بابـت ایـن اقـالم
نباید هیچ رقمی کسر شود.
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 .21از آنجا که حساب تضمینی مفتوک طبق بیانیههای الجزیره به دالر امریکا اسـت ،لـذا ضـرورت دارد کـه
احکام صادره نیز به دالر امریکا ذکر شود .رویه قبلی این شعبه نیز مؤید این امر است .بر این اساس ،چون دو فقره
از سه صورتحساب پرداخت نشده به ریال بوده و فق یک فقره به دالر محاسبه شده ،بدوا باید مسأله نرخ مناسب
برای تبدیل ریال به دالر حل شود .در جداول پرداخت منضم به اصالحیههای قرارداد ،تصریح شده است که برخی
از پرداختهای قراردادی باید به ریال و برخی دیگر به دالر انجام گیرد .به نظر میرسد که ارقام ریـالی منـدر در
دو صورتحساب پرداخت نشده ،منطبق با ارقامی هستند که طبق جداول پرداخت ،قابل پرداخـت بـه ریـال بودنـد.
خواهان مشخص نساخته است که مبالغ ریالی دو صورتحساب را با چه نرخی به دالر تبدیل کرده و خواندگان نیـز
راج به این موضوع صحبتی نکردهاند .لذا این مسأله مطرک میشود که تاریخ صحیح برای تبدیل مبالغ ریالی کـه
طبق دو صورتحساب الزمالتأدیه شناخته شده ،چه تاریخی است؟
ضابطه ای که دیوان در احکام قبلی خود به کار برده ،این بوده که تاریخی را که تعهد باید ایفـا مـیشـد،

.23
انتخاب و سپس نرخ تبدیل رایج در آن تاریخ را اعمال نماید ،مشرو بر آنکه دیوان متقاعـد گـردد کـه چنانچـه
خواهان وجوه را در موعد مقرر دریافت میداشت ،عادتا آن را تبدیل و منتقل مینمود (برای منال رجوع شـود بـه:
بالونت برادرز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره 030ـ00ـ 3ص  ،13انگلیسـی،
 8مارس  30/3328اسفندماه  .)3184نشانهای حاکی از اینکه وجوه دریافتی بابت قـرارداد در ایـران نگـه داشـته
می شد ،وجود نداشته و اظهاری نیز بر این منوال در این پرونده نشده است.
 .27از این رو ،دیوان نتیجه میگیرد که نرخ مناسب جهت تبدیل ،نرخ رایج بازار در تاریخی است که هریک
از تعهدات باید ایفا میشد .طبق قرارداد ،پرداخت بابت خدمات مـیبایسـت «در ازای تسـلیم صورتحسـابهـا» و
پرداخت بابت مواد و مصالح «به هر صورت ...سـی روز پـس از تسـلیم صورتحسـابهـا» بـه عمـل آیـد .تـاریخ
صورتحساب مربو به مبلغ  032.222ریال 03 ،ژانویه  3( 3324بهمنماه  )3100است .بنابراین ،موعـد پرداخـت
آن حداکنر اول مارس ( 3324دهم اسفندماه  )3100میباشد .طبق صندوق بـینالمللـی پـول (International
 )Financial Statistics Supplement on Exchange Rates 1981نرخ رسمی تبدیل ریال به دالر در
تاریخ اول مارس  32( 3324اسفندماه  82.800 )3101ریال بوده است .لذا مبلغ قابل پرداخـت بـه خواهـان بابـت
اولین صورتحساب  2.204/02دالر است .تاریخ صورتحساب مربو به مبلـغ  382.202ریـال 31 ،مـی 01( 3322
اردیبهشتماه  )3102میباشد .موعد پرداخت این صورتحساب  31ژوئن  01( 3322خردادماه  )3102بـوده اسـت.
نرخ رسمی تبدیل در آن تاریخ  22/420ریال در برابر یک دالر بود .بدینسان مبلغ قابل پرداخت به خواهان بابـت
صورتحساب سوم  31.810/43دالر میباشد .آخرین صورتحساب به مبلغ  331.212دالر احتیا به تبـدیل نـدارد.
علیهذا کل مبلغ سه صورتحساب یاد شده  318.222/22دالر است.
 .28همانطور که در باال ذکر شد 02.322 ،دالر بابت کارهای ناتمام باید از کل مبلغ سه صورتحساب ،یعنـی
 318.222/22دالر کسر شود .لذا خواهان کال استحقاق دارد مبلغ  322.322/22دالر دریافت نماید.
ب) هزینه تجدید مهندسی ،تجدید آزمایش و ت خیر

 .23خواهان اظهار میدارد که بابت تجدید مهندسی مورد تقاضای نیروی هوایی و تجدید آزمایش سیستم ارتباطی
و تأخیرهای مکرری که فق نیروی هوایی مسئولش بوده ،متحمل هزینههایی گردیده که در قیمت قرارداد منظور
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نشده و نیروی هوایی آن را نپرداخته است .خواهان استدالل میکند که این هزینههای اضافی ،معلول عواملی بـه
شرک زیر بوده است:
اوال نیروی هوایی مکررا حدود کاری را که خواهان ملزم به انجام آن بود ،بـهویـژه در رابطـه بـا کابـلکشـی
خارجی تغییر داد.
ثانیا نیروی هوایی بهطور مداوم در مورد تهیه به موق تسهیالتی که طبق قرارداد ملـزم بـه عرضـه آن بـود و
پیشرفت کار خواهان نیز بدان بستگی داشت ،قصور ورزید.
ثالنا نیروی هوایی رادیوهای معیوبی تهیه کرد و بدینوسیله خواهان را ناچار ساخت که سیستم زمین به هوا را
مجددا مورد آزمایش قرار دهد.
 .11خواهان با استناد به اینکه تجدید مهندسـی بـه تقاضـای نیـروی هـوایی انجـام شـده ،لـذا بازپرداخـت
هزینههای اضافی را «یا بر مبنای تئوری قراردادی ...یا طبق اصول دارا شدن غیرعادالنه» مطالبه میکند .ادعـای
خسارت ناشی از تأخیر ،مبتنی بر بند « » ماده سه بخش «ب» قرارداد است که مقرر میدارد چنانچه خواهان در
نتیجه عدم ارائه پشتیبانی مقرر در قرارداد توس نیروی هوایی ،متحمل هزینه شده یا کار او با تأخیر مواجه شـود،
«تعدیل منصفانه ای (در بهای قرارداد) به عمل خواهد آمد» .کل مبلغ هزینههای اضـافی مـورد ادعـا 0.232.302
دالر است.
 .13خواهان اظهار میدارد که ادعای خود بابت تجدید مهندسی را اولین بار در اکتبر  3324به نیروی هـوایی
تسلیم نمود .نیروی هوایی سپس قرارداد جدید و بهمراتب بزرگ تری را به خواهان پیشنهاد کرد و خواهان به امیـد
دریافت چنین قراردادی ،ادعای مربو به تجدید مهندسی را در دسامبر  3324پس گرفـت .هنگـامی کـه نیـروی
هوایی تصمیم گرفت قرارداد جدید را به خواهان واگذار نکند ،نـامبرده ادعـای تجدیـد مهندسـی را ضـمن تسـلیم
ادعای مربو به هزینههای اضافی ناشی از تأخیرها ،مجددا ارائه نمود .خواهان میگویـد کـه بـرای ارزیـابی آثـار
تصمیم نیروی هوایی مبنی بر تغییر کامل پایگاه و نوع عملیات کابلکشـی ،وی ادعـایش را بـرای بـار دوم پـس
گرفت ،لکن حق تسلیم مجدد آن را پس از تکمیل بررسیهایش ،صریحا برای خود محفوظ نگه داشـت .خواهـان
در تاریخ اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100ادعاهای خود بابت تجدید مهندسی ،تأخیرها و تجدید آزمایش را به
صورت نهایی و به میزانی که در ادعای حاضر مطالبه میشود ،تسلیم کرد.
 .12نیروی هوایی استدالل میکند که ادعاهای حاضر در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیمـاه  )3103پابرجـا
نبوده؛ به این دلیل که طرفین کلیه دعاوی فیمابین را در سال  3322طـی اصـالحیه شـماره  31قـرارداد تسـویه
نمودند و نیز به این علت که خواهان تا ثبت دادخواستش در  32دسامبر  08( 3323آذرمـاه  )3182ایـن ادعاهـا را
مطرک نساخته بود.
 .11در رابطه با ماهیت این دعاوی ،استدالل اصلی نیروی هوایی این است که اصالحیه شماره  31قرارداد که
از  00ژوییه  1( 3322مردادماه  )3108به مورد اجرا درآمد ،مبنای کلیه حقوق و تعهدات قراردادی طرفین را در آن
تاریخ تشکیل و بهویژه به کلیه ادعاهای مطروحه خواهان در نامه مورخ اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100وی،
فیصله داده است .نیروی هوایی ادعا میکند که به جبران هزینههای اضافی خواهـان ،نـامبرده موافقـت کـرد کـه
میزان کار را کاهش داده و از خواهان بخواهد که به جای کابلکشی در یازده پایگاه فق در یک پایگاه کابلکشی
کند .نامبرده اظهار میدارد که این کاهش در میزان کار ،موضوع اصلی اصالحیه شماره  31بوده و طرفین موافقت
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کردند که از تاریخ  00ژوییه  1( 3322مردادماه  )3108رواب قراردادی آنـان منحصـرا تـاب آن اصـالحیه باشـد.
باالخره نیروی هوایی استدالل میکند که تصمیم خواهان مبنی بر عدم اعمال حق خویش طبق ماده چهـار « »
قسمت «ب» دایر بر فسخ قرارداد و عدم مطالبه هزینههای معقول در صورت نقض قرارداد توس نیروی هـوایی،
به معنای این است که نامبرده از هرگونه حق ادعای خسارت در آینده اعراض کرده است.
 .14به نظر خواهان ،موض نیروی هوایی مبتنی بر برداشت نادرستی اسـت کـه وی از اصـالحیه شـماره 31
دارد .خواهان اظهار میدارد که گرچه طبق اصالحیه شماره  31تعداد پایگاههایی که میبایست در آنها کابلکشی
می شد کاهش یافت ،با این حال ،خواهان ملزم گردید که در همان یک پایگاه ،کاری بیش از آنچه که مجموعا در
یازده پایگاه قبلی میبایست انجام میداد ،اجرا نماید .بنا به گفته خواهان ،هر دو طرف پیش از امضـای اصـالحیه
شماره  31به این مطلب واقف بودند که خواهان اصالحیه مزبـور را در حکـم اسـقا ادعـای مربـو بـه تجدیـد
مهندسی نمیداند .خواهان استدالل میکند که با توجه به اظهار این مطلب در نامه مـورخ اول نـوامبر 32( 3328
آبانماه  )3100خود مبنی بر اینکه «مفاد این نامه مبتنی است بر توافقهای حاصله راج به این موضوع و انتظار
دارد که اسناد قراردادی الزم به منظور منعکس کردن این تغییرات ،صادر گردد» ،قصد طرفین این نبوده است کـه
ادعاهای ارونوترانیک را در اصالحیهای که حتی اشارهای به آنها ندارد اسقا نمایند .خواهان ادعـا مـیکنـد کـه
همین استدالل در مورد ادعای وی بابت خسارت ناشی از تأخیر نیز صادق است .اصـالحیهای کـه کـل ارزش آن
حدود  022.222دالر بوده ،نمیتوانسته جبران ادعای وی را که مبلغ آن از  0.222.222دالر متجاوز بوده ،بنمایـد.
خواهان اظهار میدارد که حتی شهود نیروی هوای ادعا میکنند که تنها منظور اصالحیه شماره  31ایـن بـود کـه
مطالبات ارونوترانیک بابت تجدید مهندسی پرداخت شود.
 .11خواهان مضافا استدالل میکند که نمایندگان وی تا سال  3322راج به ادعای وی بـا مقامـات نیـروی
هوایی همچنان در حال مذاکره بودند و مقامات نیروی هوایی تصدیق کردند کـه کـار اضـافی انجـام شـده و بـه
خواهان اطالع دادند که پرداخت وجه مربو به آن تصویب خواهد شد و ایـن واقعیـت ،مؤیـد نحـوه تلقـی وی از
اصالحیه شماره  31میباشد.
 .13در رابطه با ایراد مطروحه در مورد صالحیت دیوان نسبت به ادعای هزینههای اضافی ،دیـوان داوری بـر
این نظر است که ادعای مورد بحث در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بوده اسـت .اختالفـی در
این مورد نیست که اوضاع و احوال موجد ادعای حاضر ،پیش از آن تاریخ حادث شده و خواهان بخشهایی از ادعا
را چندین مرتبه و تمامی ادعا را حداقل یک بار تا قبل از اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100به نیـروی هـوایی
تسلیم کرده بوده است .ادعای حاضر ،قط نظر از تأثیر اصالحیه شماره  ،31در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه
 )3103پابرجا بوده است.
 .17در رابطه با ماهیت دعوا ،مسأله اساسی این است که آیا اصالحیه شماره  31به ادعای حاضر فیصـله داده
اس ت یا خیر .دیوان براساس مدارک موجود نزد خویش ،معتقد است که پاسخ این سؤال منبت است .دیـوان داوری
با تفسیر نامه مورخ اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100خواهان و اصالحیه شماره  31و نیز ارتبا بـین ایـن دو
سند و همچنین با در نظر گرفتن نحوه عمل طرفین ،چه قبل و چه بعد از اول نوامبر  32( 3328آبـانمـاه ،)3100
به چنین نتیجهای رسیده است.
 .18نامه مورخ اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100توس مدیر امور قراردادهای خواهان در ایران به نیروی
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هوایی شاهنشاهی ایران نوشته شده است .موضوع نامه« ،افزایش هزینههای» قرارداد است .نامه بـا ایـن عبـارت
آغاز میشود که «بدینوسیله ارونوترانیک قیمت مقطوع و قطعی هزینههـای مربـو بـه توسـعه حـدود برنامـه و
خدمات اضافی جهت اجرای فاز چهارم برنامه «پیس نت» (برای نیـروی هـوایی) را اعـالم مـیدارد .کـل میـزان
افزایش قیمت  0.232.302دالر است» که به شرک زیر تفکیک میشود:
یک قلم افزایش بابت سه سری عملیات توسعه دامنه برنامه ،یک قلم بابت تجدید آزمایش و یک قلـم بـرای
تجدید مهندسی.
در دنباله نامه ذکر شده است که اسناد و مدارک مؤید هزینه در پنج مجلد ضمیمه میباشد.
 .13پاراگراف بعدی نامه بدین شرک است:
«گرچه دستور کتبی راج به اصالک کابلکشی خارجی هنوز دریافت نشده ،بـا ایـن حـال ،مالقـاتهـای
متعددی بین نمایندگان نیروی هوایی شاهنشاهی و ارونوترانیک صورت گرفتـه کـه طـی آن ایـن تفـاهم
حاصل شده است که ارونوترانیک ،مهندسی پایگـاههـای هـوایی خـاتمی ،بوشـهر ،تبریـز و بنـدرعباس و
همچنین نصب کابلهای خـارجی بـه صـورت کانـال و چاهـک ( )Manhole and Ductرا در پایگـاه
هوایی خاتمی به جای کابلکشیهای خارجی مورد نیاز در قرارداد فعلی ،بر عهده خواهد گرفت .مفاد ایـن
نامه مبتنی است بر توافقهای حاصله راج به این موضوع و انتظار دارد که اسناد قراردادی الزم به منظور
منعکس کردن این تغییرات صادر گردد».
 .41در خاتمه نامه ،ارونوترانیک ذکر میکند که امید است این نامـه ،مطلـوب نظـر نیـروی هـوایی باشـد تـا
(ارونوترانیک) بتواند این قلم کار ناتمام را هر چه زودتر به پایان رساند.
 .43طرفین موافقت دارند که گرچه اول نامه ناظر بر «قیمت هزینههای مربـو بـه توسـعه حـدود برنامـه و
خدمات اضافی» است ،با این حال ،در حکم مطالبه آن بخش از ادعای خواهانها است که تحت عنـوان «ادعـای
تجدید مهندسی ،تجدید آزمایش و تأخیر» در جریان رسیدگی حاضر مطرک گردیده است .طرفین مضافا قبول دارند
که عبارت «اسناد قراردادی الزم به منظور منعکس کردن این تغییـرات» منـدر در قسـمت دوم نامـه ،در مـورد
کابلکشی خارجی ،به اصالحیه شماره  ،31یعنی آخرین اصالحیه قرارداد اشاره مینماید .نکتـهای کـه طـرفین در
مورد آن اختالف دارند ،این است که چه رابطهای بین قسمت دوم و قسمت اول نامه که حاوی ادعای هزینههـای
اضافی است وجود دارد و نیز اینکه چه نتیجهای باید از عدم ذکر آن ادعا در اصالحیه شماره  31گرفته شود.
 .42دیوان داوری خاطرنشان میسازد که ارونوترانیک در قسمت اول نامه قید کرده است که قیمـت خـدمات
اضافی را «اعالم میدارد» .قسمت دوم نامه به این مطلب اشاره دارد که «مفاد این نامه مبتنی است بر توافقهای
حاصله راج به تغییرات در کابلکشی خارجی و انتظار دارد که اسناد قـراردادی الزم حـاوی ایـن تغییـرات صـادر
گردد» .گرچه طبق قرارداد ،هیچ اصالحیهای جهت منظور کردن هزینههای اضافی خواهان ضروری نبوده ،با ایـن
حال ،از نحوه انشای نامه چنین بر میآید که چون منظور طرفین از این اصالحیه نهایی ،این بوده که تکلیف کلیه
حقوق و تعهدات باقیمانده به موجب قرارداد روشن شود ،در واق  ،رابطهای بین آن هزینههـا و اصـالحیه تنظیمـی
شماره  31مورد نظر ایجاد کردند .همین استنبا را میتوان از این واقعیت نیز حاصل کرد که خواهان قبال ادعـای
خود بابت تجدید مهندسی و تأخیر را به علت تغییرات مورد نظر در عملیات کابلکشی خارجی پـس گرفـت؛ زیـرا
میخواست تأثیر این قبیل تغییرات را بر ادعاها ارزیابی کند.
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« .41اسناد قراردادی الزم» که در نامه مورخ اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100مورد اشـاره قـرار گرفتـه
بعدا فیالواق به صورت اصالحیه شماره  31قرارداد صادر گردید .در  00نوامبر ( 3328اول آذرماه  )3100خواهـان
نسخهای از اصالحیه شماره  31را که خود امضا کرده بود جهت امضا برای نیروی هوایی فرستاد .همانطور که در
نامه منضم به اصالحیه قید شده ،این اصالحیه مبین دستوری است که (به ارونوترانیک) داده شده تـا مهندسـی و
کابلکشی خارجی پایگاه خاتمی و مهندسی عملیات کابلکشـی خـارجی در سـه پایگـاه دیگـر را بـدون ایـنکـه
هیچگونه هزینه اضافی (برای نیروی هوایی) در برداشته باشد ،عهدهدار شود .طبق نامـه ،ایـن عملیـات بـه جـای
کابلکشی هایی که قبال طی قرارداد الزم بوده ،باید انجام میشد .در نامه هیچگونه اشارهای به ادعاهـای خواهـان
بابت هزینههای اضافی نشده است.
 .44اصالحیه شماره  31از تاریخ  00ژوییه  1( 3322مردادماه  )3108به مرحله اجرا در آمد .موافق با هدف و
منظور مصرک در آن (یعنی تغییر حدود کاری که میبایست توس خواهان طبق قرارداد انجام میشد) در اصالحیه
قید شده است که خواهان میبایست به جای کابلکشی خـارجی در یـازده پایگـاه ،سیسـتم کابـلکشـی خـارجی
متفاوتی را تهیه و در پایگاه هوایی خاتمی نصب و مهندسی کابلکشی سه پایگاه هوایی دیگر را بر عهـده بگیـرد.
نتیجتا طبق اصالحیه ،بهای عملیات نصب کابل خارجی تعدیل و جدول پرداخـت جدیـدی بـرای آن کـار تعیـین
گردید .معذلک اصالحیه فق به کار کابلکشی مربو نبوده ،بلکه «سایر کارهای مربو به اصالحیه شماره  »4را
نیز شامل میشد .در اصالحیه ،همچنین جدول پرداخت دیگری برای حقالزحمه مربو به آن کار ،تنظیم و بـدین
ترتیب ،تمامی جدول پرداخت بابت اصالحیه شماره  4را که در طول اجرای آن تأخیرهایی حادث شد که موضـوع
ادعای خواهان بابت خسارات ناشی از تأخیر است ،تغییر داد .به موجـب اصـالحیه ،برنامـه جدیـدی نیـز در مـورد
تحویل کار تنظیم و باالخره «کل قیمت مقطوع کار» تمامی قرارداد نیز افزیش یافت .معهذا اصـالحیه شـماره 31
نه به هزینههای خواهان بابت تأخیر اشاره دارد و نه به هزینههای اضافی وی جهـت تجدیـد مهندسـی و تجدیـد
آزمایش .با در نظر گرفتن رابطهای که بین تسلیم ادعای هزینههای اضافی در نامـه مـورخ اول نـوامبر 32( 3328
آبانماه  )3100خواهان و اصالحیه شماره  31احراز گردید و فقدان هرگونه اشارهای به این ادعـا در آن اصـالحیه،
همراه با نحوه عمل خواهان قبل و بعد از تاریخ اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100که شرک آن ذیال خواهد آمد،
دیوان به این نتیجهگیری سوق داده میشود که به مجرد اینکـه اصـالحیه شـماره  31رسـمیت یافـت ،خواهـان
استحقاق دریافت هرگونه هزینهای را که در آن اصالحیه ذکر نشده بود ،از دست داد.
 .41خواهان پس از نامه اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100خود و علیرغم امضای اصالحیه شماره  ،31تـا
 32سپتامبر  02( 3323شهریور  )3182که محاسبات و اسناد تأییـدیاش را در ارتبـا بـا مـذاکرات مصـالحه بـه
نیروی هوایی تسلیم کرد و بعدا تا  32دسامبر  08( 3323آذرماه  )3182که دادخواسـتش را نـزد دیـوان بـه ثبـت
رساند ،کتبا ادعای خود بابت هزینههای اضافی را مطرک نساخت .با توجه به نحوه عمل قبلی وی در مورد ادعـای
هزینههای اضافی ،سکوت خواهان اکنون وی را از طرک آن ادعا ممنوع میسازد .خواهان اولین بار طی نامه مورخ
 02اکتبر  8( 3324آبانماه  )3101خود ،ادعای هزینههای تجدید مهندسی را مطرک سـاخت .گرچـه در آن موقـ
هیچگونه ادعایی بابت تأخیر رسما مطرک نشد ،خواهان به نیروی هوایی اطالع داده بود که تأخیرهایی کـه تـا بـه
حال رخ داده میتواند منجر به طرک چنین ادعایی بشود .در دسامبر  ،3324خواهان ادعای هزینه تجدید مهندسـی
را به دلیل تفاهم حاصله با نیروی هوایی ،مبنی بر اینکه قرارداد بزرگ جدیدی بـه وی واگـذار خواهـد شـد پـس

حکم شماره 239ـ129ـ1



113

گرفت .پس از آنکه چنین قراردادی واگذار نشد ،خواهان طی نامه مورخ  00دسامبر ( 3320اول دیمـاه  )3104از
نو ادعا جهت تجدید مهندسی را تسلیم و در عین حال ،ادعای خویش بابت هزینههایی تأخیر را نیـز اقامـه نمـود.
همانطور که در باال به تفصیل شرک داده شد ،نامبرده ضمن نامه مورخ  2سـپتامبر  38( 3328شـهریورماه )3100
مجددا ادعاهای خود جهت تجدید مهندسی و تأخیر را به منظور بررسی تأثیر تغییرات مربو بـه کـار کابـلکشـی
خارجی مسترد نمود .خواهان در نامه اول نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100خود این دو فقره ادعا و ادعای مربـو
به هزینههای تجدید آزمایش را کال به رقمی که در دادخواست حاضر مطالبه میشود ،مطـرک سـاخت .ایـن نامـه
حاوی اشاره مورد بحث به اصالحیه شماره  31است .از این نحوه عمل چنین بر میآید که خواهان نهتنها ادعـای
خود بابت هزینههای اضافی را کتبا تسلیم نموده ،بلکه همچنین پس از آنکه ادعا را به دالیل مختلف پس گرفته
یا از آن چشم پوشی کرده ،صریحا آن را بار دیگر مطرک ساخته است .تصادفا این ،نحوه عملی اسـت کـه در مـورد
ادعایی با چنین مبلغ گزاف و در رواب قراردادی که دستخوش این همه تغییرات و تحوالت و اصالحات میشـود،
میتوان انتظار داشت؛ به ویژه در مراحل آخر اجرای قرارداد که نیاز به تعریف روشنی از حقوق و تعهدات باقیمانـده
آشکار شد.
 .43نهتنها در شرک این چنین حقوق و تعهدات در اصالحیه شماره  31ذکـری از ادعـای تـأخیر نشـده ،بلکـه
مراودات بعدی طرفین نیز اشارهای به چنین ادعایی ندارد .خواهان در گزارش وضـعیتی کـه در تـاریخ  01آوریـل
( 3322سوم اردیبهشتماه  )3102درخصوص کارهای پایگاه خاتمی طبق اصالحیه شماره  31بـه نیـروی هـوایی
تسلیم نموده ،ضمن مطالب دیگر ،بهاختصار اظهار داشته که «تعهدات خود بابـت اصـالحیه شـماره  31و (پایگـاه
هوایی) خاتمی را ایفا شده تلقی مینماید» و «تا  8می  38( 3322اردیبهشتماه  )3102بـه عملیـاتش در (پایگـاه
هوایی) خاتمی پایان خواهد داد» .گرچه کارهای پایگاه خاتمی بخش اعظم کار باقیمانده بابت اصالحیه شماره 31
را تشکیل میداد و به نظر می رسید که این کار در آن موق در شرف اتمام اسـت ،بـا ایـن حـال ،در آن گـزارش،
صحبتی از ادعاهای موجود علیه نیروی هوایی نشده است .در جلسه مالقـات بـین نماینـدگان خواهـان و نیـروی
هوایی در تاریخ  38اوت  00( 3322مردادماه  )3102که در آن ،طبق تصدیق طـرفین ،آخـرین اقـالم ناتمـام کـار
مشخص و تصدیق شد که پس از اتمام آن «خواهان تعهدات قراردادی خود را به پایـان رسـانده» ،بـاز ذکـری از
ادعای مربو به هزینههای اضافی به میان نیامد .باالخره سوابق امر شامل تلکسی است به تاریخ  33اکتبر 3322
( 02مهرماه  )3102از مدیر برنامه خواهان که در آن موق مسئول نظـارت بـر اجـرای کلیـه قراردادهـای نظـامی
خواهان در ایران بود ،بهعنوان سرپرست خود ،که حاوی «شرک وضعیت (قرارداد)» است .در تلکس زیر بـهعنـوان
اقالم ناتمام «پنج قلم کار ناتمام بابت اصالحیه شماره  31که در باال تشـریح شـد و سـه فقـره صورتحسـاب کـه
خواهان پرداخت آن را در ادعای حاضر مطالبه میکند بهعنوان «مانده پرداخت نشده» ذکـر شـده اسـت .تلکـس
مزبور همچنین حاوی جدول زمانی تشکیل اقالم ناتمام و برآورد هزینههـای آن اسـت .در خاتمـه تلکـس ،وضـ
موجود جدول در مورد مالیاتهای مورد مطالبه از خواهان در ایران ،شرک داده شـده اسـت .گرچـه تلکـس ظـاهرا
حاوی شرک وضعیت تمامی قرارداد است و در واق به کلیه موضوعات دیگر ادعای حاضر پرداخـت ،بـا ایـن حـال،
اشارهای به هیچگونه ادعای هزینههای اضافی در آن نشده است.
 .47خواهان اظهار میدارد کـه قابـل تصـور نیسـت کـه وی از ادعـایی بـه مبلـغ  0.222.222دالر در ازای
اصالحیهای که قیمت آن فق  022.222دالر بود ،صرفنظر کرده باشد .بهعالوه ،وی اظهار میدارد کـه در واقـ ،
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ادعایش را طی مذاکراتی که با نمایندگان نیروی هوایی تا اوایل سال  3322داشته ،پیگیری نموده است .در تأییـد
ادعای اخیر ،نایب رئیس وقت خواهان در ایران در جلسه استماع شهادت داد که چند هفته پس از نامه مـورخ اول
نوامبر  32( 3328آبانماه  )3100خواهان ،وی ادعای هزینههای اضافی را با مقامات عالیرتبه نیروی هوایی مورد
بحث قرار داد و فرمانده نیروی هوایی ادعا را تأیید کرد .لکن در هنگام آخرین مذاکراتش در آوریـل  ،3322طلـب
هنوز پرداخت نشده بود .همین مقام اسبق خواهان ،طی سوگندنامهای که پیش از استماع پرونده بـه ثبـت رسـید،
اظهار داشته که مذاکرات وی با مقامات نیروی هوایی در حوالی فوریه  3322صورت گرفـت .بـه فـرض ایـنکـه
مذاکرات مورد اشاره به وقوع پیوسته و تا اوایل سال  3322به طول انجامیده باشد نیز این امر نمیتواند تغییری در
نتیجهگیری فوق بدهد .کامال محتمل است که نایب رئیس خواهان راج به ادعا با مقامات عالیرتبه نیروی هوایی
مذاکره کرده و نامبردگان هم مطالبی به وی گفته باشند .معهذا این گونه مطالب و اظهارات به قدر کافی قطعیـت
پیدا نکرده تا جای توافق های کتبی طرفین را بگیرد و با توجه به معتنابـه بـودن مبلـغ ادعـا و نحـوه عمـل قبلـی
خواهان ،مذاکرات شفاهی در این مورد نمی تواند جای تعقیب کتبـی موضـوع را بگیـرد .امکـان داشـته اسـت کـه
خواهان ،همان طور که قبال نیز چنین کرده بود ،به دالیلی که ارتبا مستقیم با این قرارداد یا اصالحیه شـماره 31
نداشته ،از این ادعا صرفنظر کرده باشد .لکن واقعیت آن است که با در نظر گرفتن نحوه عمـل قبلـی وی و سـایر
اوضاع و احوال پیرامون اصالحیه شماره  ،31وی ادعایش را آنطور که باید و شاید مجددا مطرک نکرد.
 .48تا آنجا که خواهان بازپرداخت هزینههای تجدید مهندسی را بر مبنـای دارا شـدن غیرعادالنـه مطالبـه
میکنـد ،چنـین وسـیله جبـران خسـارتی در پرونـده حاضـر موجـود نیسـت .همـانطـور کـه دیـوان در پرونـده
تی.سی.اس.بی .اینک و ایران (حکم شماره 334ـ342ـ ،0صفحات 33ـ 38 ،32مارس  08/3324اسفندماه )3180
نظر داده:
«هر جا که قرارداد معتبری وجود داشته باشد ،دارا شدن غیرعادالنه در رابطه با طرک دعوا بر مبنـای قـرارداد،
یک نظریه حقوقی تبعی ویا در بهترین حالت ،یک نظریه حقوقی ثانوی است» .در چنین وضـعیتی« ،تعیـین ایـن
مسأله که اجرای قرارداد منجر به «دارا شدن» طرفی میشود و چنین دارا شدنی نسبت به طرف دیگر «بالجهت و
ناروا است» ،بدون تعیین دقیق حقوق و تعهدات قراردادی طرفین ،میسر نیست» .این وضعیتی است که در پرونده
حاضر در رابطه با ادعای هزینههای تجدید مهندسی وجود دارد .خواهان ظاهرا ادعا میکند که با اجـرای خـدمات
اضافی مهندسی ،طبق درخواستهای طرف قراردادیاش و به موجب تعهدات خود در چارچوب قرارداد ،عمل کرده
است .نامبرده مدعی است که نیروی هوایی این خدمات را بهعنوان اجرای کار قراردادی پذیرفت .از آنجا که قبال
قراردادی وجود داشته که رابطه حقوقی مبنای این ادعا را مشخص ساخته است ،لذا حق تعقیب بر مبنای دارا شدن
غیرعادالنه بهعنوان حق جانشین در پرونده حاضر مطرک نمیگردد.
ج) حقالوکاله ایرانی

 .43خواهان مبلغ  310.200دالر حقالوکالهای را مطالبه میکند که حسب ادعا در رابطه با مالیـاتی کـه در ایـران
برای او تعیین شده ،پرداخت کرده است .خواهان استدالل میکند که طبق قرارداد ،نیروی هوایی ملزم بـوده کلیـه
مالیات های متعلقه ایران بابت قرارداد را به وی مسترد نماید .بنا به اظهار خواهان ،هنگـامی کـه بابـت سـالهـای
 3322الی  3322از وی مالیات مطالبه شد ،نیروی هوایی به تعهد خود عمل نکرد و گرچه خواهـان مکـررا از وی
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تقاضای کمک کرد ،با این حال ،نیروی هوایی از تعیـین تکلیـف مالیـاتهـای مـورد مطالبـه ویـا پرداخـت آنهـا
خودداری نمود خواهان اظهار میدارد که به منظور تقلیل خساراتی کـه نیـروی هـوایی بـدانوسـیله بـا تخلـف از
تعهدات قراردادیاش متحمل می شد ،وی ناچار شد برای لغـو یـا کـاهش مالیـات مـورد مطالبـه نـزد کمیسـیون
مالیاتهای ایران طرک دعوا کند .خواهان میگوید که وی مجبور بود برای تعقیب این دعوای اداری که منجـر بـه
کاهش معتنابه میـزان مالیـات مـورد مطالبـه گردیـد ،از وکـالی ایرانـی اسـتفاده کنـد و بابـت خـدمات ایشـان،
حقالوکالههایی حداقل به مبلغ مورد ادعا متحمل گردید.
 .11خواهان در تأیید ادعای مزبور ،چهار فقره صورتحساب تسلیم کرده است .اولین صورتحساب به تاریخ 32
مارس  02( 3328اسفندماه  ،)3104صورتحسابی است از دفتر حقوقی دکتر ستوده بهعنوان ارونوترانیک در تهران.
این صورتحساب به «مالیات متعلقه در مورد عملیات سال  »3321اشاره نموده و مبلغ آن  4.222.322ریال اسـت
که خواهان با تسعیر آن به دالر ،رقم  82.414/42دالر به دست داده است .سه فقره صورتحساب دیگر بـهعنـوان
«ارونوترانیک» توس «دکتر کردستانی در تهران» صادر شده است .یکی از صورتحسابها بـه «دعـوای مالیـاتی
سال ( 3328طبق اختیار اعطایی توس آقای کاستلو در تلکس مورخ  01ژانویه  1/3323بهمنماه ( )3103از جمله
خدمات ارائه شده در مورد مالیات سالهـای 3320ــ »)3322اشـاره نمـوده و مبلـغ آن  2.213/20دالر اسـت .در
صورتحساب قید شده که حقالوکالههای مذکور به ریال محاسبه و «به نـرخ رسـمی  21/20ریـال (در  02ژانویـه
 2/23بهمنماه  )03به ازای یک دالر امریکا» تسعیر گردیده است .صورتحساب دیگـر بـه دعـوای مالیـاتی سـال
( 3322طبق اختیار اعطایی توس آقای کاستلو در تلکس مورخ  01ژانویه  1/3323بهمنماه  )3103اشاره کرده و
مبلغ آن با استفاده از همان نرخ تبدیل 2.233 ،دالر است .آخرین صورتحساب بـه «دعـوای مالیـاتی سـال 3322
(طبق اختیار اعطایی آقای کاستلو طی تلکس  02فوریه  /23هشـتم اسـفندماه  »)03اشـاره نمـوده و مبلـغ آن بـا
استفاده از نرخ تبدیل  20/02ریال در تاریخ  02فوریه ( 3323نهم اسفندماه  022.330 )3103دالر ذکر شده است.
 .13خواهان اظهار میدارد که گرچه حقالوکالههای مندر در چهار صورتحساب یادشده مربو بـه خـدماتی
است که در رابطه با کلیه عملیات وی در ایران در مواق ذیرب ارائه گردیده و برحسب قرارداد تفکیـک نشـده ،بـا
این حال ،خدمات مربو به قرارداد مورد بحث در پرونده حاضر ،مبلغ  313.030دالر از حقالزحمههای چهار سـال
را به خود اختصاص داده است .طبق اظهار خواهان ،حقالزحمههای قابل انتساب به قرارداد برای پنج سال بعد که
به طور متوس نصـف مبـالغ متحملـه را بـه خـود اختصـاص داده ،چنانچـه بـه مبلـغ  313.030دالر منـدر در
صورتحسابها افزوده شود ،از رقم  310.200دالری که مورد ادعای خواهان است ،بهمراتب بیشتر خواهد شد.
 .12نیروی هوایی منکر آن است که ادعای مربو به حقالوکالههـا در تـاریخ  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103پابرجا بوده است .بنا به اظهار نیروی هوایی ،صورتحسابها نشان میدهنـد کـه اعطـای اجـازه انجـام آن
خدمات و ارائه خود خدمات و نیز صدور صورتحساب بابت آنها ،جملگی بعد از تاریخ مزبور صـورت گرفتـه و لـذا
ادعای استرداد این مبالغ نمیتوانسته قبال به وجود آمده باشد .نیروی هوایی مضافا اظهار میدارد که هیچ مـدرکی
که حاکی از تخصیص حقالوکالهها به قرارداد باشد ،ارائه نگردیده است.
 .11خواهان توضیح میدهد که وی در جریان دعوای مالیاتی ،وکالیش را عوض کرد و دارالوکالـه جدیـدی،
یعنی دارالوکاله دکتر کردستانی را به خدمت گرفت که به منظور نمایندگی خواهان در دعوای تجدیـدنظر مطـروک
نزد کمیسیون حل اختالف مالیاتی ،به اجازهنامه مذکور در صورتحسابها احتیا داشت .از نظر خواهان ،درخواست
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

تجدیدنظر مزبور و خدمات مربو به آن به کلیه مالیاتهای مـورد مطالبـه از سـال  3322تـا  3322در رابطـه بـا
قرارداد ،مربو میشد و لذا ادعای استرداد این حقالزحمهها ،هنگامی ایجاد شد که آن مالیاتها مطالبه گردیـده و
نیروی هوایی آن را نپرداخت ویا به آن اعتراض نکرد.
 .14در قسمت ذیرب ماده ده بخش «ب» قرارداد قید است که:
« .0دولت ایران و مؤسسات و سازمانهای فرعی سیاسی ان ،پی.او.اس.آی و پیمانکاران فرعی غیرایرانی وی
و کارکنان غیرایرانی هر دو ،ویا افراد تحت تکفل این کارکنان را از هرگونه مالیات یا عوارضی (از جمله مالیات بـر
درآمد شخصی یا درآمد شرکتها یا بر دارایی ،عوارض گمرکی یا وارادتی ویا سایر مالیاتهای مربو به اسـباب و
اثاثه شخصی منزل ،اتومبیلهای شخصی یا لوازم حرفهای که جهت استفاده خصوصی به ایران وارد شـود) معـاف
خواهند نمود.
 .8چنانچه چنین معافیتهایی اعطا نشده و این قبیل مالیاتها وض گردند ویا پرداخت آنها الزامی باشد ،این
قبیل پرداختهای مالیاتی به پی.او.اس.آی .مسترد خواهد شد».
 .11از مفاد بندهای باال روشن است که نیروی هوایی طبق قرارداد ،ملزم بوده مالیـاتهـای مطالبـه شـده از
خواهان در رابطه با قرارداد را به نامبرده بازپرداخت نماید .تالش خواهان برای لغو یـا کـاهش مالیـاتهـای مـورد
مطالبه غیرمنطقی نبوده ،زیرا که خواهان در واق  ،بدانوسیله خواسته است از میزان خساراتی که استحقاق دریافت
آن را از نیروی هوایی داشت بکاهد یا آن را لغو نماید .پس از آنکه نیروی هوایی در ایـن تـالشهـا از همکـاری
کامل خودداری کرد ،خواهان حق داشت که از خدمات وکالی محلی استفاده کند .وکالی مزبور عمال موفق شدند
مالیات مورد مطالبه تشخیصی را به میزان معتنابهی تقلیل دهند .نیروی هوایی بایـد هزینـههـای متحملـه توسـ
خواهان بابت حقالوکالههای آنان را علیاالصول متحمل شود.
 .13در مورد مبالغ خواسته ،ادعای استرداد هزینههای مندر در صورتحسـاب  32مـارس  02( 3328دیمـاه
 )3104و هزینههای مربو به مالیاتهای سال  ،3321بهوضوک ادعای پابرجایی بوده است .طرفین در مورد عمـل
نرخ تبدیل مورد عمل توس خواهان جهت تسعیر مبلغ ریالی این صورتحساب به دالر بحث نکردهاند و لذا دیـوان
به ترتیبی که قبال عمل کرده ،نرخ تسعیر پیشنهادی خواهان را میپـذیرد (رجـوع شـود بـه :پرونـده والتـر دبلیـو.
آرنسبرگ و سایرین و وزارت مسکن و شهرسازی جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره 031ــ83ــ ،3ص 04
انگلیسی 02 ،فوریه /3328هشتم اسفندماه  .)3184دیوان مضافا تخصیص نصف مبلغ  82.414/42دالر مندر در
صورتحساب به خدمات مربو به قرارداد را میپذیرد .لذا خواهان استحقاق دارد مبلغ  11.230/02دالر بابـت ایـن
صورتحساب دریافت نماید.
 .17در رابطه با سه فقره صورتحساب مورخ  33می  03( 3323اردیبهشتماه  ،)3182نظـر دیـوان داوری بـر
مبنای ادله و مدارک موجود این است که ادعای استرداد حقالوکالههای مندر در آنها طبق شر مقرر در بنـد 3
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بوده است .خـدمات وکـال
که حقالوکالههای مزبور مربو بدان است ،در رابطه با دعوای تجدیدنظر جهت مالیاتهـای مـورد مطالبـه بـرای
سالهای  3322تا  3322ارائه شده است .خواهان ادله و مدارکی تسلیم نموده که حـاکی اسـت در همـان اوایـل،
یعنی می  ،3321از نیروی هوایی جهت دفاع راج به برگهای تشـخیص مالیـاتی کمـک خواسـت و بـه منظـور
اعتراض به این برگ های تشخیص اقدام به طرک دعوا نمود .فیالمنل ،خواهان طی نامه مـورخ  33ژانویـه 3328
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( 03دیماه  )3104خود به نیروی هوایی اطالع داد که «جلوگیری از این مطالبات مالیاتی غیرقـانونی ،هـم بـرای
ارونوترانیکو هم برای نیروی هوایی حائز کمال اهمیت است ،زیرا حقالوکالههایی که باید برای اعتـراض بـه ایـن
برگ تشخیص ها پرداخت شود بسیار گزاف است و نیروی هوایی باید آن را بپردازد» .در نامه سپس بهعنوان منال
ذکر شده است که فق جهت اعتراض به مالیات تعیین شده برای سال  ،3321حـقالوکالـهای بـه میـزان21.222
دالر باید پرداخت گردد .بدینسان حقالوکالههای مندر در صورتحسابهای می  3323مربو به خدمات حقوقی
است که حداکنر در سال  3321شروع شده و معلول رویدادهایی است که از آن تاریخ تا سال  3322اتفاق افتاده و
استمرار داشته است .ادعای استرداد حقالوکاله مورد بحث مبتنی است بر نقض ماده ده بخش «ب» قرارداد توس
نیروی هوایی که پیش از تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103اتفاق افتاده است .بنابراین ،حقالوکالـههـا در
حکم خسارتی بوده که مدت ها بیش از آن تاریخ وارد شده و از آن به بعد صرفا ادامه یافته و بـدین ترتیـب ،مبلـغ
ادعایی را که پابرجا بوده ،افزایش داده است .تا این حد ،مورد حاضر با پرونده جـی.آی.کیس کـامپنی و جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین (حکم شماره 02ـ044ـ ،3ص  0انگلیسی 30 ،ژوئن  00/3321خردادمـاه  )3180تفـاوت
دارد که در آن ،موعد پرداخت یکی از اقسا متعددی که میبایست طبق صورتحساب پرداخت میشد ،بعـد از 33
ژانویه  03( 3323دیماه  )3103فرا میرسید .به عکس ،نتیجهگیری حاصله در این پرونده ،با تصـمیم متخـذه در
پرونده بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران (قرار موقت و اعدادی شماره 00ـ120ـ ،1مـتن
فارسی 03 ،ژوئن 13/3320خردادماه  )3184مطابقت دارد .در پرونده اخیر ،دیـوان نظـر داد کـه «در صـورتی کـه
نقض تعهد ،قبل از  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103یا در آن تاریخ رخ داده باشد ،دیوان صالحیت رسیدگی به
ادعای متقابل بابت کلیه خساراتی که منطقا قابل پیشبینی بوده و بعد از آن تاریخ وارد و در اثر نقض تعهد حادث
شده باشد را دارد؛ صرفنظر از این که خسارت در چه تاریخی شروع شده یـا بعـد از  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103ادامه داشته یا نداشته است» .بالنتیجه ،دیوان نسبت به این بخش از ادعا صالحیت دارد.
 .18دیوان داوری نیازی به بحث راج به نرخ تبدیل مذکور در صورتحسابهای مـی  3323نمـیبینـد .خـود
خواهان فق مبلغ  32.020/22دالر به ایـن صورتحسـاب هـا اختصـاص داده اسـت .ایـن رقـم بـا کـاهش مبلـغ
 11.230/02دالر تخصیصی به صورتحساب اول توس خواهان ،از  313.030دالری که نـامبرده بـه کلیـه چهـار
فقره صورتحساب تخصیص داده ،به دست آمـده اسـت .رقـم  32.020/22دالر مزبـور ،از نصـف کـل مبلـغ سـه
صورتحساب می  3323با استفاده از نرخ تبدیل مورد عمل در آن صورتحسابها ،بیشتر نیست.
 .13نیروی هوایی به حقالوکاله های مـورد ادعـا در رابطـه بـا مطالبـات مالیـاتی کـه در چهـار صورتحسـاب
فوقالذکر در نشده ،ایراد گرفته است .خواهان در مورد این حقالوکالهها و همچنین راجـ بـه تخصـیص نهـایی
آنها به قرارداد  ،مدرکی ارائه نکرده است .با توجه به فقدان چنـین مـدارکی ،خواهـان فقـ اسـتحقاق دارد مبلـغ
 313.030دالر ،یعنی کل مبلغ حقالوکالههای وکالی ایرانی مندر در چهار صورتحساب را دریافت نماید.
د) بهره

 .31خواهان نسبت به کلیه مبالغ مورد ادعا ،از نوامبر  3328تا تاریخ پرداخت محکومٌبه ،به نرخ ممتاز ،بهره مطالبه
میکند .نامبرده اظهار میدارد که سرمایه وی توس شرکت مـادر او ،فـورد اروسـپیس کـامپنی تـأمین و سـرمایه
شرکت مزبور نیز بهنوبه خود توس شرکت مادر وی ،فورد موتور کامپنی تأمین شده است .خواهان نرخ بهره ممتـاز
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را بهعنوان «ضابطه مناسب جهت محاسبه هزینه استقراض فورد موتور کامپنی تلقی میکند (و یا به عبارت دیگر،
چنانچه خواهانها وجوه مقرر طبق این قراردادها را پرداخت کرده بودند ،بازدهای کـه از سـرمایهگـذاری آن وجـوه
عاید میشد ،معادل نرخ بهره ممتاز میبود).»...
 .33خواندگان درخواست کردهاند که دیوان اتخاذ تصمیم در مـورد مسـأله بهـره را تـا صـدور رأی دیـوان در
پرونده شماره «الف»  33به تعویق اندازد.
 .32این استدالل که تا اخذ تصمیم دیوان عمومی در پرونده شماره «الف»  33نباید حکم بـه پرداخـت بهـره
داده شود ،پذیرفتنی نیست .همان طور که دیوان در پرونده آر.جی .رینولدز و جمهوری اسالمی ایران (حکم شـماره
340ـ10ـ ،1ص  ،33ششم اوت  30/3324مردادماه  )3181نظر داده:
«قبال هنگامی که موضوع بهره به طور غیررسمی در دیوان عمومی مطرک گردید ،نظر غالب این بود که تا
تعیین تکلیف نهایی موضوع توس دیوان عمومی ،هر شعبه باید موضوعات مربو به بهره در پروندههـای
تحت رسیدگی را بنا به صالحدید خود رأسا حل نماید .شعب سهگانه همواره به این ترتیب عمل کردهانـد.
اقدام خالف آن بدان معنای میبود که برای مدت نامعلومی از کار دیوان جلوگیری به عمل آید؛ چه عمال
در هر پروندهای ،بهره مطالبه شده است».
از این رو ،درخواست خواندگان رد میشود.
 .31خواهان استحقاق دارد نسبت به مبلغ  322.322/22دالر بابت صورتحسابهای پرداخت نشـده و نسـبت
به مبلغ  313.030دالر بابت حقالوکاله وکالی ایرانی ،بهره دریافت نماید .مبلغ محکومٌبه بابت صورتحسابهـای
پرداخت نشده ،به استننای مبلغ نسبتا کوچکی که در صورتحساب اول ذکر شـده ،در تـاریخ  31ژوئـن 01( 3322
خردادماه  )3102الزم التأدیه بوده است .لذا رأی دیوان این است که از تاریخ  31ژوئن  01( 3322خردادماه )3102
نسبت به مبلغ  322.322/22دالر بهره تعلق میگیرد.
 .34در رابطه با حقالوکالهها ،خواهان نمیتوانسته هزینههای مندر در سه فقره از صورتحسابها را پـیش از
تاریخ  33می  03( 3323اردیبهشتماه  ،)3182یعنی پیش از تـاریخ ایـن صورتحسـابهـا ،متحمـل شـده باشـد.
خواهان ادعا نکرده که این صورتحسابها یا حتی صورتحساب چهارم را که بیش از آن تاریخ صادر شده ،پرداخت
کرده و نیز اظهار نداشته که پیش از ثبت دادخواستش نزد دیوان در تاریخ  32دسـامبر  08( 3323آذرمـاه ،)3182
این حقالوکالهها را از نیروی هوایی مطالبه کرده بوده است .حقالوکاله وکالی ایرانی در خالصه ادعـای خواهـان
که نامبرده در تاریخ  32سپتامبر  02( 3323شهریورماه  )3182در رابطه با مـذاکرات مصـالحه بـه نیـروی هـوایی
تسلیم نموده نیز در نشده است .لذا رأی دیوان این است که از تاریخ  32دسـامبر  08( 3323آذرمـاه  )3182کـه
خواهان دادخواستش را به ثبت رساند ،نسبت به مبلغ  313.030دالر ،بهره تعلق میگیرد.
 .31در رابطه با نرخ مناسب بهره ای که باید اعمال شود ،این شعبه قبال در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیسـتمز
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ژوئن  8/3320تیرماه  )3184قصد خود
را جهت ابداع و اعمال رویه ثابتی در مورد پرداخت بهره در پروندههای مطروک نزد خود اعالم کـرده اسـت]بـدین
ترتیب که[ در صورت عدم تصریح ،نرخ بهره را تقریبا بر مبنای مبلغی محاسبه کند که اگر محکومٌله ،محکومٌبه را
در اختیار میداشت و آن را در نوعی سرمایهگذاری تجاری متداول در کشور خودش به کار میانداخت ،میتوانست
به آن میزان منتف شود .سپردههای ششماهه در ایاالت متحده ،نـوعی از ایـن قبیـل سـرمایهگـذاری اسـت کـه
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متوس نرخ بهره آنها را میتوان از مناب رسمی و موثق به دست آورد.
 .33در خود پرونده سیلوانیا ،دیوان نرخ بهرهای را که تقریبا معادل متوس نرخ بهره سپردههای ششماهه در
مدت ذیرب در آن پرونده بود ،یعنی حدودا از سال  3323لغایـت سـال  ،3324اعمـال کـرد .نـرخ مـورد اسـتفاده
30درصد بود .در پرونده حاضر ،دورههای زمانی مربو به دو فقره ادعا ،از تاریخهای متفاوتی شـروع مـیشـود .از
این رو ،دیوان نرخهای بهره متفاوتی نسبت به هر ادعا اعمال میکند.
 .37دوره زمانی ادعای مربـو بـه مبلـغ  322.322/22دالر از  31ژوئـن  01( 3322خردادمـاه  )3102آغـاز
میشود .متوس نرخ بهره سپردههای ششماهه از آن تاریخ تا تاریخ این حکم ،حدودا  33/00درصـد بـوده و ایـن
()1
نرخی است که دیوان نسبت به آن دوره اعمال میکند.
 .38دوره زمانی ادعای مبلغ  313.030دالر از  32دسامبر  08( 3323آذرماه  )3182شروع مـیشـود .متوسـ
نرخ قابل اعمال از آن تاریخ تا تاریخ حکم حاضر  32درصد میباشد.
هـ) مسئولیت بابت مالیاتها

 .33خواهان اظهار میدارد که در رابطه با قرارداد ،مبلغ  082.032.332ریال بابت سالهـای  3322الـی  3322از
وی مالیات مطالبه شده است .خواهان تقاضا دارد که دیوان قصد طرفین را مبنی بر اینکه نیروی هوایی مسئول و
متعهد به پرداخت کلیه مالیاتهای متعلقه ایران است ،با اعالم موارد زیر به مورد اجرا درآورد:
(یک) نیروی هوایی کلیه مالیاتها و جرائم مورد مطالبه از وی (ارونوترانیک) دربـاره قـرارداد «پـیسنـت» را
بپردازد؛
(دو) نیروی هوایی قبض رسید این پرداختها را (به ارونوترانیک) تحویل دهد؛ و
(سه) ارونوترانیک از کلیه این مسئولیتها مبرا شناخته شود».
در جلسه استماع پرونده ،خواهان مضافا تصریح کرد که وی خواستار «برائت قطعی» از کلیه تعهدات مالیـاتی
در رابطه با قرارداد است.
 .71خواندگان منکر آنند که خواهان مستحق خواسته مورد تقاضا در این قسمت از ادعا است .ایشان استدالل
میکنند که معافیت مالیاتی مذکور در قرارداد ،خالف مقررات آمره قوانین ایران اسـت و بالنتیجـه ،نیـروی هـوایی
مسئول پرداخت هیچگونه مالیاتی در رابطه با قرارداد نیست .بالعکس نیروی هـوایی اظهـار مـیدارد کـه خواهـان
متعهد است مبلغ  231.022/203ریال مالیات بپردازد و بابت این مبلغ ،ادعای متقابلی را مطرک ساخته است.
 .73نظر دیوان داوری این است که قط نظر از اینکه معافیت مالیاتی مذکور در قرارداد طبق قـوانین ایـران
نسبت به طرفین نافذ و الزماالجرا باشد ویا نباشد ،خواهان میتواند به آن قسمت از ماده ده بخـش «ب» قـرارداد
استناد نماید که نیروی هوایی را ملزم میسازد در صورت مطالبه مالیات از خواهان و الزام وی به پرداخت آن ،مبلغ
آن را به خواهان مسترد نماید .هر تعهدی که طبق قوانین ایران در مورد پرداخت مالیاتها بر عهده خواهان باشد،
این امر تأثیری در تعهد قراردادی بازپرداخت آنکه نیروی هوایی به موجب شـر یادشـده بـدان ملتـزم گردیـده،
 .1دیوان داوری آخرین نرخ منتشره موجود را مورد استفاده قرار داده و آن را تا یک چهارم درصد به صورت اضـافی یـا نقصـانی تعـدیل
میکند.

170



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

ندارد .نظر به اینکه دولت یا وزارتخانه ،قبال هیچگاه به چنین قید استرداد ویا به رویـه پـیش از جریـان رسـیدگی
حاضر اعتراض نکردهاند و بنابراین ،این استدالل که چنین قید قراردادی باطل و بالاثـر اسـت اکنـون قـان کننـده
نبوده و نمیتواند مورد استناد قرار گیرد .از این رو ،نیروی هوایی نمیتواند خواهـان را ملـزم بـه پرداخـت مالیـات
بنماید؛ زیرا خواهان میتواند طبق قید بازپرداخت مذکور در قرارداد ،استرداد آن را مطالبه کند.
 .72بالنتیجه ،دیوان بر این نظر است که نیروی هوایی حق ندارد از خواهان بخواهد مالیاتهایی را که طبـق
اظهار خواهان یا نیروی هوایی در رابطه با قرارداد «پیسنت» از خواهان مطالبه شده ،بپردازد .هرگونه ادعایی بابت
هر مالیات دیگری که خواهان در رابطه با اجرای آن قرارداد پس از صدور حکم حاضر ،مسئول پرداخت آن شناخته
شود ،خار از صالحیت دیوان بوده و لذا دیوان صالحیت صدور حکم ابراا از چنین مسئولیت احتمالی آتی را ندارد
(رجوع شود به :کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و دیگران ،حکم شماره 003ـ80ــ،3
ص  12انگلیسی38 ،آوریل  02/3328فروردینماه  .)3180صدور حکم اعالمی به منظور برائت خواهان که مـورد
درخواست او است اساسا به منزله این است که از دیـوان خواسـته شـود قـوانین مالیـاتی ایـران را اعمـال کنـد و
همان طور که دیوان در پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن (همان مأخذ ،صفحه  00انگلیسـی) نظـر داده ،دیـوان
نسبت به چنین ادعایی فاقد صالحیت است و لذا با توجه به نتیجهگیری یاد شده در باال ،دیوان هیچگونـه نیـاز یـا
مبنایی برای صدور حکم ابراا دیگری نمییابد.
ز) خواسته مربوط به جریان دادرسی در دادگاه عمومی تهران

 .71نیروی هوایی ادعاهای متقابل خود بابت نقض قرارداد پرونده حاضر را در  02سپتامبر  03( 3320شـهریورماه
 )3183به ثبت رساند .در تاریخ اول اکتبر 3( 3321مهرماه  )3180وزارت دفاع جمهـوری اسـالمی ایـران دعـوایی
علیه خواهان در دادگاه عمومی تهران اقامه کرد که ادعاهای مشابه ادعاهای متقابل نیـروی هـوایی بابـت نقـض
قرارداد ،در آن مطرک شده است .به درخواست خواهان که جهت حضور در جریان دادرسی تهران احضار شده بـود،
دیوان داوری قرار اعدادی شماره 44ـ302ـ 3مورخ  02اوت  0( 3324شهریورماه  )3181را در پرونده ارونوترانیـک
اورسیز سرویسز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین صادر و ضمن آن مقرر داشت کـه دولـت ایـران
جهت توق یف جریان رسیدگی در دادگاه عمومی تهران تا تاریخی که دیوان نسبت به تقاضای خواهـان بـر مبنـای
نظرات هر دو طرف رأی صادر کند ،اقدام نماید .پس از دریافت نظرات نیروی هوایی نسبت به درخواست خواهان،
دیوان ضمن صدور قرار موقت شماره 42ـ302ـ 3مورخ  34مارس  01( 3320اسـفندماه  )3181در پرونـده حاضـر
تقاضا کرد که دولت ایران کلیه اقدامات الزم را جهت توقیف دادرسی در دادگـاه عمـومی تهـران تـا خـتم نهـایی
جریان رسیدگی پرونده حاضر به عمل آورد .متعاقب ارسال احضاریه دوم بـرای خواهـان جهـت حضـور در دادگـاه
تهران ،دیوان طی دستور ثبت شده در  32می  02( 3320اردیبهشتماه « )3184مؤکدا» به خواندگان یـادآور شـد
که شرای قرار موقت شماره 42ـ302ـ 3مورخ  34مارس  01( 3320اسفندماه  )3181تمام و کمال به قـوت خـود
باقی است» .متعاقب احضاریه سوم ارسالی برای خواهان جهت حضور در دادگاه تهران ،دیوان طی دستوری که در
 32دسامبر  02( 3320آذرماه  )3184به ثبت رسید« ،بار دیگر مؤکدا» به خواندگان یادآور شد که مفاد قرار موقـت
شماره 42ـ302ـ 3مورخ  34مارس  01( 3320اسفندماه  )3181تمام و کمال به قوت خود باقی است».
 .74خواهان در جلسه استماع ،خواستار صدور دستور مقتضی در رابطه با آخرین احضاریه گردید .از آنجـا کـه
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دیوان داوری به موجب این حکم ،راج به صالحیت رسیدگی به ماهیت دعاوی خواهان و ادعاهای متقابل نیروی
هوایی تصمیم نهایی اتخاذ کرده است ،لذا قرار موقت صادره در پرونده به موجب شرای خود بالاثر میشود .اکنون
که دیوان نسبت به ادعاها و ادعاهای متقابل بابت نقض قرارداد در پرونده حاضر احـراز صـالحیت کـرده (دیـوان
نسبت به ادعاهای متقابل مربو به مالیات و حق بیمه اجتماعی صالحیت نـدارد .رجـوع شـود بـه :بخـش سـوم:
پاراگراف « » و «د» قسمت  1زیر) ،اینگونه ادعاها و ادعاهای متقابل از تاریخ ثبت آنها در دیوان داوری ،خار
از حیطه صالحیت هر دادگاه دیگری شناخته میشوند .دیوان داوری با رویه ثابتی که از زمان صـدور قـرار موقـت
شماره 31ـ122ـ دیوان عمومی مورخ  4فوریه  30( 3321بهمـنمـاه  )3183در پرونـده سیسـتمز اینـک و دولـت
جمهوری اسالمی ایران اتخاذ کرده ،این پیامد بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد تأییـد قـرار داده
است .تأثیر احراز صالحیت توس دیوان در پرونده حاضر این است که از تاریخ  02سپتامبر  03( 3320شهریورماه
 ،) 3183یعنی تاریخ ثبت ادعاهای متقابل نیروی هوایی نزد دیوان ،دادگاه تهران دیگر جهت رسیدگی بـه موضـوع
ادعاهایی که نیروی هوایی در تاریخ اول اکتبر  3( 3321مهرمـاه  )3180در آنجـا مطـرک کـرده ،صـالح شـناخته
نمیشود .دیوان داوری ضمن تأیید این پیامد حقوقی بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی و بـا توجـه بـه
قرارهای موقت صادره در این پرونده ،دیگر نیاز یا مبنایی برای صدور حکم خواستههایی بیش از آنچـه قـبال داده
شده ،نمیبیند (رجوع شـود بـه :کوئسـتک اینـک و وزارت دفـاع ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
333ـ03ـ ،3ص ( 10انگلیسی00 ،سپتامبر  1/3320مهرماه .)3184
ح) ادعاهای مطروح علیه دولت ایران

 .71خواهان در دادخواست خود ،خواسته مورد ادعا در این پرونده را از کلیه خواندگان ،از جمله دولت ایران ،مطالبه
کرده است .خواهان در جلسه استماع تأیید کرد که ادعای خود را علیه دولت ایران و واحد تحت کنترل وی ،نیروی
هوایی ،مطرک ک رده است .در حکم حاضر ،دیوان نظر داده اسـت کـه نیـروی هـوایی متعهـد اسـت مبـالغی بابـت
صورتحسابها و حقالوکاله های پرداخت نشده ،بـه خواهـان بپـردازد .مـابقی ادعاهـای خواهـان مـردود شـناخته
میشوند .بدینسان بابت هیچیک از ادعاهای خواهان ،مسئولیت جداگانهای متوجه دولت ایران نیست .این تصمیم
تأثیری بر این نتیجهگیری دیوان ندارد که دادگاه تهران دیگر برای رسیدگی به موضوع ادعاهایی که نیروی هوایی
در اول اکتبر  3( 3321مهرماه  )3180در آنجا مطرک کرده ،صالح شناخته نمیشود.
 .1ادعاهای متقابل
الف) در رابطه با اصالحیه شماره 4

 .73نیروی هوایی خواستار استرداد مبلغ  0.222.222دالری است که حسـب ادعـا بابـت خـدمات خواهـان طبـق
اصالحیه شماره  4قرارداد پرداخته است .نیروی هوایی اظهار میدارد که سیستم زمین به هوا ،که بخش اعظم کار
آن اصالحیه را تشکیل میداده ،به علت نارسایی ها و نواقص ارتباطی که خواهان مسئول آن است ،کـال غیرقابـل
استفاده میباشد .خواهان اظهار میدارد که تعهدات قراردادی اش را ایفا نموده و هرگونه نقص و عیوبی در سیستم
ارتباطی ،ربطی به کار وی ندارد .نامبرده مضافا اظهار میدارد که نیروی هـوایی ،سیسـتم زمـین بـه هـوا و کلیـه
کارهای انجام شده طبق اصالحیه شماره  4را قبول کرده است.
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 .77خواهان یک فرم پذیرش نهایی به ضمیمه نامهای که نیروی هوایی بهعنوان وی ،مبنی بر تأیید آن فـرم
ارسال داشته ،تسلیم کرده است .در فرم قید شده که «به موجب این سند ،گواهی میشود که ارونوترانیک اورسـیز
سرویسز اینک (آ.او.اس.آی) تعهدات قراردادی خود بابت اصالحیه شماره  4قرارداد سی.پی« 0204 .پیسنـت» را
به طور کامل ایفا کرده است» .با توجه به این سند تأیید و نیز با توجه به اینکه همزمان با اجرای اصالحیه ایراد و
اعتراضی نسبت به خدمات ارائه شده توس خواهان ،مطرک نشده است ،دیوان متقاعـد شـده اسـت کـه خواهـان
تعهدات خود بابت اصالحیه شماره  4قرارداد را به نحو مقتضی ایفا کرده است .لـذا ادعـای متقابـل مزبـور مـردود
شناخته میشود.
ب) در رابطه با اصالحیه شماره 31

 .78نیروی هوایی طالب استرداد مبلغ  322.222دالر هزینه ای است کـه حسـب ادعـا بـرای تکمیـل کـاری کـه
خواهان در مورد اصالحیه شماره  31ناتمام باقی گذارده ،متحمل شده است .دیوان داوری قبال نظر داده است کـه
به استننای پنج قلم مشخص ،خواهان تعهدات قراردادی خود بابت آن اصالحیه را ایفا نموده است (رجوع شود بـه:
بخش سوم ،قسمت  ،0پاراگراف «الف» باال) .دیوان ضمن صدور حکم پرداخت مبالغ متعلقه بابت اصالحیه شماره
 ،31قیمت این اقالم ناتمام را در محاسبه منظور کرده است .بنابراین ،ادعای متقابل مزبور نیز باید مـردود شـناخته
شود.
ج) مالیاتها

 .73نیروی هوایی ادعای متقابلی به مبلغ  231.022.203ریال بابت مالیاتهایی که وزارت دارایی بابـت عملیـات
خواهان در ایران از سال  3322الی  3323از وی مطالبه کرده ،مطرک ساخته است .نیروی هوایی ادعا میکنـد کـه
طبق قرارداد ،خواهان متعهد بوده است که مالیاتها را پرداخت کند .خواهان به صالحیت دیوان نسبت بـه ادعـای
متقابل ایراد گرفته و ادعای متقابل را فاقد پایه و اساس میداند.
 .81به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان داوری فق نسبت به ادعای متقابلی صالحیت
رسیدگی دارد «که از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعای اصلی را تشکیل داده ناشی شده باشـد».
همانطور که دیوان در باال (بخش شوم ،قسمت « 0هـ») نظـر داده ،در قـرارداد مشخصـا مقـرر شـده اسـت کـه
خواهان از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .بنابراین ،تعهد ادعایی پرداخـت مالیـات در پرونـده حاضـر بـه وسـیله
قراردادی که موضوع ادعا است وض نگردیده ،بلکه فق میتواند از اعمال قوانین مالیاتی ذیرب ایران ناشی شود.
همان طور که دیوان پیوسته نظر داده ،تعهد پرداخت مالیات یک رابطه حقوقی است که از شمول قانون نسبت بـه
وضعیتی که شخص حقیقی یا حقوقی در آن قرار میگیرد ،ناشی میشود و نه از یـک رابطـه قـراردادی کـه بـین
طرفین قرارداد به موجب آن قرارداد وجود دارد .به دالیل فوق ،ادعای متقابل نیـروی هـوایی بابـت مالیـاتهـا ،از
حیطه صالحیت دیوان خار است.
د) حق بیمه اجتماعی

 .83آخرین ادعای متقابلی که نیروی هوایی مطرک میسازد بابت حق بیمه اجتماعی بـه مبلـغ  24.312.084دالر

حکم شماره 239ـ129ـ1



173

است که حسب ادعا ،خواهان در رابطه با قرارداد «پیسنت» مدیون است .نیروی هـوایی اسـتدالل مـیکنـد کـه
خواهان با قرارداد با نیروی هوایی و پرداخت حقوق به کارکنان در اجرای آن قرارداد ،ملزم بوده اسـت کـه «طبـق
قوانین مربو به تأمین اجتماعی ایران» حق بیمه اجتماعی بپردازد .نامبرده همچنین اظهار میدارد که «به موجب
ماده  12قانون تأمین اجتماعی ایران ،نیروی هوایی مسئول تسویه دیون مربو به تأمین اجتماعی شناخته خواهـد
شد» .خواهان صالحیت دیوان نسبت به ادعای متقابل حاضر را رد نموده و هرگونه مسـئولیتی بـه موجـب قـانون
تأمین اجتماعی را انکار میکند.
 .82همانطور که در باال در رابطه با ادعای متقابل مالیاتی گفته شد ،دیوان فق نسبت به ادعاهـای متقـابلی
صالحیت رسیدگی دارد «که از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعای اصلی را تشـکیل داده ،ناشـی
شده باشد» .تعهد ادعایی پرداخت حق بیمه اجتماعی در این پرونده به وسیله قراردادی که موضوع ادعا را تشکیل
داده وض نشده ،بلکه ناشی از اعمال قوانین ذیرب تأمین اجتماعی ایران است .خود نیروی هوایی ،به هیچ مبنای
حقوقی دیگری اشاره نمیکند .همان طور کـه دیـوان در پرونـده تی.سـی.اس.پی .اینـک و ایـران (حکـم شـماره
334ـ342ـ ،0ص  38 ،02مارس  08/3324اسفندماه  )3180نظر داد و در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک
و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 322ـ84ـ ،3ص  02 ،42ژوئـن  8/3320تیرمـاه  )3184آن نظـر را
تأیید کرد ،چنین تعهدی متضمن «رواب حقوقی است که از شمول قانون بر وضعیتی که هریک از طرفین منفـردا
در آن قرار میگیرد» ناشی میشود و نه از یک «رابطه قراردادی فیمابین طرفین آن قـرارداد» .بنـابراین ،دیـوان
نسبت به ادعای نیروی هوایی بابت حق بیمه اجتماعی صالحیت ندارد.
 .4هزینهها

 .81خواهان مبلغ  320.222دالر بابت هزینههای داوری مطالبه میکنـد کـه  22.222دالر آن بابـت حـقالوکالـه
 08.222دالر آن بابت مخار و  3.222دالر آن بابت هزینه سفر و سایر هزینههای شهود است .با توجه به ضواب
مندر در پرونده سیلوانیا سیستمز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایـران (حکـم شـماره 322ــ84ــ ،3صـفحات
12ـ 10انگلیسی02 ،ژوئن  8/3320تیرماه  )3184و نیز با در نظر گرفتن نتیجه این پرونده ،دیوان داوری بـر ایـن
نظر است که هریک از طرفین باید هزینههای داوری خود را متحمل شود.
چهارم) حکم

 .84بنا به دالیل پیشگفته،
دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ دویست و سی و هشت هزار و چهارصد
و دو دالر و هفتاد سنت ( 012.420/22دالر امریکا) به اضافه بهره ساده به نرخ  33/00درصد در سال (بـر مبنـای
 180روز) نسبت به مبلغ  322.322/22دالر از تاریخ  31ژوئـن  01( 3322خردادمـاه  )3102لغایـت تـاریخی کـه
کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را به بانک امین بدهد ،به اضـافه بهـره سـاده بـه نـرخ 32
درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسبت به مبلغ  313.030دالر از تاریخ  32دسامبر  08( 3323آذرماه  )3182تـا
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تضـمینی را بـه بانـک امـین صـادر کنـد ،بـه خواهـان،
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ارونوترانیک اورسیز سرویسز اینک ،بپردازد.
ب) تعهدات مذکور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بند  2بیانیه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
) خواهان ،ارونوترانیک اورسیز سرویسز اینک ،متعهد است «نقشههای اجرایی مهندسـی او.سـی.پی .پایگـاه
هوایی خاتمی» مشروک در اصالحیه شماره  31قرارداد شماره سی.پی 0204 .را به خوانده ،نیروی هوایی جمهوری
اسالمی ایران ،تحویل دهد.
د) در رابطه با درخواست خواهان ،ارونوترانیک اورسیز سرویسز اینـک ،مبنـی بـر توقیـف دادرسـی در دادگـاه
عمومی تهران که توس خوانده ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،آغاز گردیده ،دیـوان داوری بـر ایـن نظـر
است که ادعاهایی که دیوان در این حکم ،خود را صالح برای رسیدگی بدانها شناخته ،به موجب شرای بیانیه حل
و فصل دعاوی از تاریخی که این قبیل ادعاها به صورت ادعاهای متقابل نزد این دیوان به ثبت رسـیده ،از حیطـه
صالحیت آن دادگاه یا هر دادگاه دیگری خار بوده و کماکان خار خواهد بود.
هـ) هریک از طرفین هزینههای داوری خویش را تقبل خواهد کرد.
و) مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
ز) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ 21ژوئن  3383برابر با  11خردادماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
بهنام خدا
محسن مصطفوی

موافق در بخشی از حکم و مخالف در بخشی دیگر .رجوع شود به :نظر جداگانه
هوارد ام .هولتزمن

مخالف در مورد عدم قبول ادعاهای تجدید مهندسی و تأخیر و موافق در مورد بقیه قسمتهای حکم .نظر جداگانه
را مالحظه کنید.

پرونده شماره  122ـ شعبه دو
حکم شماره 238ـ122ـ2
خواهان :چاس تی .میس اینترنشنال اینک
خواندگان :سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/1/11 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :خانم کـارول گـودمن ،آقـای دنـیس هارکاویـک ،وکـالی خواهـان ،آقـای آر .دبلیـو .کویـا

تکووسکی ،نایب رئیس ،آقای سی .پی .بنزیگر ،آقای جی .ا .کییرش ،آقای ا  .کروزر ،شهود
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران ،آقای اکبر شیرازی ،مشاور
حقوقی نماینده راب  ،آقای بهمن جزایری ،آقای اسمعیل نوبری ،نمایندگان فنی سازمان آب و برق ،آقـای صـادق
آل محمد ،وکیل سازمان آب و برق ،آقای محمد شیروی ،نماینده سازمان آب و برق
سایر حاضران :آقای جان کروگ ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
آقای او .رامبرت ،آقای ی .پ .فانروسم ،کارشناسان منصوب دیوان
اول) گردش کار

 .3پرونده حاضر مربو به ادعاهایی است که مهندس مشاور بابت حقالزحمه کارهای مقدماتی که وی در اجـرای
برنامه احداث نیروگاه دوم سد کارون ،موسوم به پروژه ( R.S.K. IIنیروگاه دوم سد رضا شـاه کبیـر) انجـام داده،
طرک کرده است .مرحله قبلی رسیدگی به این پرونده به صدور قرار اعدادی شماره 01ــ302ــ 0مـورخ  02ژوییـه
 0( 3321مردادماه  )3180منتهی گردید .در آن قرار ،دیوان رأی به صالحیت خویش داده و نظـر داد کـه خوانـده،
سازمان آب و برق خوزستان («سازمان آب و برق») ،با خودداری از پرداخت حقالزحمه کاری که چاس تی .مـین
اینترنشنال اینک («خواهان») طبق قرارداد منعقد فی مابین انجام داده ،قرارداد را نقض کرده است .دیوان بـه ایـن
نتیجه رسید که وجود قرارداد مستند است به برنامـهای کـه سـازمان آب و بـرق در ژوییـه  3322بـرای خواهـان
فرستاده و (تا حدی هم) به اقدام آن سازمان در تصویب بعدی خدماتی که خواهان اضافه بر میـزان مصـرک در آن
نامه انجام داده است .طرفین پیش نویس قرارداد نهایی را نیز تنظیم کرده بودند که هرگز به امضای سازمان آب و
برق نرسید.
 .2در قرار یادشده همچنین مقرر گردید که دو نفر کارشناس ،منصوب شوند .کارشناس اول میبایسـت راجـ
به موارد زیر اظهارنظر کند:
 .3موارد کار انجام شده به وسیله خواهان که طبـق ضـواب مطلـوب مهندسـی ،هـم بـرای اجـرای خـدمات
مهندسی مشاور در پروژه دوم رضا شاه کبیر ضروری بود و هم به کفایت و دقت انجام شده...؛
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 .0مقدار دقت و نوع کارمندانی که طبق ضواب مطلوب مهندسی ،برای انجام چنین کاری با در نظـر گـرفتن
ماهیت کار و شرایطی که کار در آن انجام شده ،ضرورت داشته است.
کارشناس شماره  0میبایست نظر خود را درباره موضوعات زیر اعالم نماید:
 .3حقالزحمهای که خواهان برای انجام چنین کاری حق دارد دریافت کند .برای محاسـبه حـقالزحمـه بایـد
نرخ های دستمزد مندر در بخش های «3الف» و «هـ» و «3ک» ضمیمه  1پیشنـویس قـرارداد بـین خواهـان و
سازمان اعمال و مقدار دقت و نوع کارمند مورد ادعای خواهان ،در حدی که کارشناس شماره  3ضروری تشخیص
میدهد ،منظور گردد.
 .1طرفین در مورد انتخاب دو نفر کارشناس به توافـق نرسـیده انـد و لـذا دیـوان طـی قـرار اعـدادی شـماره
10ـ302ـ 0مورخ  38مارس  08( 3324اسفندماه  )3180آقای او .رامبرت تبعـه سـوئیس را بـهعنـوان کارشـناس
شماره  3و آقای ی .پ .فانروسم تبعه هلند را بهعنوان کارشناس شماره  0منصوب کرد.
 .4دو نفر کارشناس مزبور اسناد و مدارک ذیرب را بررسی نموده و جلساتی هم با نمایندگان خواهان و نیز بـا
نمایندگان سازمان آب و برق در الهه ( 33ژوییه  02/3324تیرماه  )3181و بوستون (00ــ 01ژوییـه 1/3324ــ3
مردادماه  )3181تشکیل دادند .گزارش کارشناسان در تاریخ  33نوامبر  02( 3324آبانماه  )3181بـه ثبـت رسـید.
نظرات خواهان در مورد آن گزارش در  30آوریل  08( 3320فروردینماه  )3184و نظرات سـازمان آب و بـرق در
 03ژوئن  13( 3320خردادماه  )3184و الحاقیههای آن در  01و  03ژوییه ( 3320اول و هفتم مردادماه  )3184به
ثبت رسید .جلسه استماعی با شرکت خواهان ،سازمان آب و بـرق و دو نفـر کارشـناس در روزهـای  2و  2آوریـل
 32( 3328و  33فروردینماه  )3180برگزار شد.
دوم) موضوع مورد اختالف

 .1همانطور که در قرار اعدادی شماره 0ـ302ـ 01مورخ  02ژوییه  0( 3321مردادماه  )3180اشاره شد ،خواهـان
بابت کار خود صورتحسابهایی جمعا به مبلغ  0.314.210دالر امریکا تسلیم کرد .صورتحسابهای مزبور به دوره
بین تاریخ صدور نامه ارجاع کار به خواهان در  32ژوییه  08( 3322تیرماه  )3102تا تاریخ دریافـت تلکـس در 34
می  04( 3323اردیبهشتماه  )3102دایر بر توقف عملیات و«برحیدن» کارهـا در تابسـتان  3323مربـو اسـت.
خواهان از  32ژوییه  3322تا  30دسامبر  08( 3322تیرماه  3102تـا  03آذرمـاه  )3102هـم در ایـران و هـم در
ایاالت متحده روی پروژه کار کرد .آخرین گروه از کارکنـان خواهـان در  30دسـامبر  03( 3322آذرمـاه  )3102از
ایران خار شد .خرو این کارکنان از ایران معلول شرای زندگی و کار در ایران بر اثر انقـالب اسـالمی بـود کـه
طبق نظر دیوان «ادامه کار را برای کارکنان خواهـان در آن کشـور غیـرممکن سـاخت» (ص  8انگلیسـی ،قـرار
اعدادی شماره 01ـ302ـ 02 ،0ژوییه  0/3321مردادماه  .)3180پس از  30دسامبر  03( 3322آذرمـاه  )3102هـر
کاری که خواهان در مورد پروژه نیروگاه دوم سد رضا شاه کبیر انجام داده ،در ایاالت متحده بوده است.
 .3نظر کارشناس شماره  3این بود که خواهان میبایستی در  02دسامبر  2( 3322دیمـاه  )3102کـه پایـان
دوره حسابداری و روزی بوده که آخرین کارمند خواهان ایران را ترک کرده ،کار را متوقف مـینمـود .نظـر مزبـور
مبتنی بر استنتاجات کارشناس دایر بر آن است که ارتبا بین خواهان و سازمان آب و برق پس از دسـامبر 3322
عمال قط شد و خواهان به اطالعات واقعی زمینشناسی مربو به محلهای مختلـف (انتخـابی) بـرای نیروگـاه،
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یعنی اطالعاتی که قرار بود از طریق برنامه حفاری ناتمام به دست آیـد ،دسترسـی نداشـت و عـدم دسترسـی بـه
اطالعات زمینشناسی به آن معنا بود که کار انجام شده در سال « 3323نمـیتوانسـته اسـت بـه وجـه کفایـت و
صحت» انجام گیرد و لذا «دیگر طبق ضواب صحیح مهندسی عمل نکرده است».
 .7کارشناس شماره  0با اسـتفاده از ایـن نظـر کارشـناس شـماره  ،3صورتحسـابهـا و ضـواب مربـو بـه
پیشنویس قرارداد را بررسی کرد و نظر داد که خواهان استحقاق دارد مبلغ  3.000.484/00دالر امریکـا دریافـت
نماید.
 .8در جلسه استماع و ضمن اظهارنظر راج به گزارش کارشناس ،خواهان به این نتیجهگیری آقـای رامبـرت
دایر بر اینکه به کار انجام شده پس از  02دسامبر  2( 3322در ماه  )3102حقالزحمه تعلق نمـیگیـرد ،اعتـراض
کرد .خواهان استدالل کرد که یافتههای کارشناس بر این فرض مبتنی است که بین خواهان و سازمان آب و برق
ارتبا کافی وجود نداشته و از آنجا که عملیات حفاری زمینشناسـی در دسـامبر  3322متوقـف شـده ،لـذا کلیـه
کارهای مربو به پروژه ،اعم از اینکه ادامه کار خواهان به نتایج عملیات حفاری مربو میشد یا ارتبـاطی بـدان
نمیداشت میبایستی به حالت تعلیق درآید .خواهان اظهار داشت که مقـدار زیـادی از کارهـایی کـه وی در سـال
 3323انجام داده ارتبا به عملیات حفاری نداشته است؛ چه این کارهـا بـه تـرمیم نـواقص در نیروگـاه اول سـد،
کارهای مربو به مهندسی برق و مطالعه سیستم و بهبود نیروگاه و سد موجود مربو میشد .در جلسـه اسـتماع،
خواهان شهادت کارشناس را ارائه داد ،حاکی از اینکه هنگامی که خواهان در سال  3322ایران را ترک مـیکـرد
کلیه تحقیقات و مطالعات محلی ،جز برنامه حفاری ،تکمیل گردیده بود و موقعی که برنامه حفاری متوقف گشـت،
اطالعات و ارقام کافی به دست آمده به حدی بود که خواهان میتوانست در بوستون به کار خود در طـرک نظـری
نیروگاه دوم رضا شاه کبیر ادامه دهد .خواهان مضافا در جلسه استماع استدالل کرد کـه اطالعـات زمـینشناسـی
موجود در سال  3323اطالعات پایه ای الزم را برای طرک نظری نوع سطح زمین نیروگاه ،در محل مـورد انتخـاب
خواهان که مشکالت زمینشناسی و هیدورلیکی محلهای دیگر را نداشت ،به دسـت مـیداد .خواهـان در جلسـه
استماع توضیح داد که برنامه حفاری به آن دلیل اجرا میگردید که از بهای مناقصهها کاسته شود و لـذا نتـایج آن
فق تا پیش از ارسال اسناد مناقصه به شرکتکنندگان در مناقصه ضروری بود .نامبرده همچنین تأکید کرد که بـه
رغم ناقص بودن اطالعات موجود زمینشناسی ،فوریت پروژه در تصمیم وی به ادامه کار نقشی اساسی داشت.
 .3بهعالوه ،خواهان استدالل کرد که تا لحظهای که کارفرما ،سازمان آب و برق ،به وی دستور توقف کـار را
نداد نامبرده طبق قرارداد و ضواب صحیح مهندسی ملزم بود کار خود را در مورد آنچه که همواره پروژهای بسـیار
اضطراری محسوب میشد ،ادامه دهد .خواهان اظهار مینماید که الزمه متوقف کردن کار در دسـامبر  3322ایـن
بود که وی جریان و نتیجه انقالب اسالمی و خواستههای آتـی سـازمان آب و بـرق را پـیشبینـی کنـد .نـامبرده
استدالل میکند که فورسماژور ،انتفای هدف و عدم امکان اجرا ،وی را از مسئولیت مبرا نمیسـاخت؛ زیـرا کلیـه
مطالعات و تحقیقات محلی برای تهیه طرک نظری تا دسامبر  3322تکمیل گردیده و وی ملزم بـود کـه تـا موقـ
فسخ (قرارداد) به کار در بوستون ادامه دهد.
 .31در رابطه با نتیجهگیری آقای رامبرت ،مبنی بر اینکه خواهان در مورد کاری که انجام مـیداد اطالعـات
کافی در اختیار سازمان آب و برق قرار نمیداد ،خواهان اظهار میدارد که این نتیجهگیری بـا رأی دیـوان در قـرار
اعدادی صادره ،دایر بر اینکه در مورد کار خواهان اطالعات کافی در اختیار سـازمان آب و بـرق قـرار مـیگرفتـه
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است ،مغایرت دارد .از این رو ،خواهان معتقد است که استحقاق دارد حقالزحمه کاری را که در سال  3323انجـام
داده ،دریافت نماید.
 .33خواندگان در مورد گزارش کارشناس عمدتا بر این مطلب تأکید میکنند که کارشناسان در حدود وظـایف
خود ملزم بودند که راج به این مسأله اظهارنظر کنند که آیا کار خواهان با «ضواب صـحیح مهندسـی» منطبـق
بوده یا نه و در عین حال آیا کار «ضروری» بوده و «با کفایت و صحت» انجام گرفته یا خیر و اینکه کارشناسـان
فق بخش مختصری از کار یعنی کار مهندسی برق را که در سـال  3322انجـام گرفتـه ،بـا آن ضـواب منطبـق
یافتهاند .بنا به اظهار خواندگان ،کارشناسان به این نتیجه رسیدهاند که کار در سایر موارد ،یا غیرضروری ،اشـتباه و
غیرکافی بوده ،ویا هیچگونه ارزش عملی برای سازمان آب و برق نداشته و لذا با ضواب صحیح مهندسی منطبـق
نبوده است .در مواردی که از نظر خواندگان کار انجام شده پـیش از تـاریخ  02دسـامبر  2( 3322دیمـاه )3102
غیرضروری ،اشتباه و غیرکافی ویا فاقد ارزش عملی بوده ،نامبردگان از دیوان تقاضا کـردهانـد کـه مبلـغ آنهـا از
صورتحسابها کسر شود.
 .32آقای رامبرت طی استماع پرونده ،نظری را که در گزارش خود ابراز نموده بود تأییـد کـرد .بـه نظـر وی،
کارهایی که خواهان در سال  3323انجام داده ،فق در صورتی میتوانست با عرف صحیح مهندسی منطبق باشـد
که با همکاری نزدیک سازمان آب و برق صورت گرفته باشد و عالوه بر آن ،چنین کاری بدون در دسـت داشـتن
نتایج اصلی تحقیقات مختلف زمینشناسی به طرز صحیح قابل انجام نبود .به نظر وی ،مهندس مشاور در صورتی
که یکی از مبانی واجب و ضروری کار خود ،منل نتیجه برنامه عملیات حفـاری ،را در اختیـار نداشـته باشـد ،بایـد
کارش را متوقف نماید .آقای رامبرت برنامه حفاری را مهم ترین عامل در انتخاب نوع نیروگاه ،محـل و ظرفیـت و
میزان قدرت آن میداند .کارشناس مزبور ضمن تأیید نتیجهگیری خود در مورد عدم تعلق حقالزحمه به کاری کـه
خواهان در سال  3323انجام داده ،اظهار داشت که گرچه وی متوجه است که تمام کارهایی که خواهـان در سـال
 3322انجام داده رضایتبخش نبوده و در عین حال ،کلیه کارهایی هم که وی در سال  3323صورت داده نامطلوب
نبوده ،با این حال ،به نظر وی دسامبر  3322حد فاصل میباشد؛ چه طبـق ادلـه و مـدارک ،وی (خواهـان) بـرای
تشخیص اینکه چه کارهایی صحیح بوده و چه کارهایی صحیح نبوده ،اطالعات کافی در اختیار نداشـته و «روش
زود آغاز» ( )early startخواهان با نظر سازمان آب و بـرق کـه روش  Turnkeyرا تـرجیح مـیداده ،منافـات
داشته است .این مطلب مورد تصدیق قرار گرفت که تعیین روز  02دسامبر  2( 3322دیماه  )3102بهعنـوان حـد
فاصل تا اندازهای اختیاری بوده ،لکن کارشناس معتقد بود که چون خواهان میدانست که وی اطالعاتی را که بـر
مبنای آن بتواند کار مفیدی انجام دهد در اختیار نداشت ،لذا میبایست کار را در دسامبر  ،3322یعنی تاریخی کـه
تماس نزدیک الزم بین کارفرما و مهنـدس از هـر لحـاظ قطـ شـد ،متوقـف سـاخته و منتظـر نتـایج مطالعـات
زمینشناسی و نیز اطالعات جاری سازمان آب و برق بماند.
سوم) دالیل حکم

 .31بررسی ادله و مدارک پرونده حاضر روشن میسازد که کار مربو به پروژه نیروگاه دوم با چند مشـکل جـدی
مواجه شد که در هنگام ارزیابی باید ملحوظ گردد .سازمان آب و برق دو مشغله فکـری عمـده داشـت کـه وی را
تحت فشارهای واقعی و غالبا متضادی قرار میداد .اولین نگرانی سازمان آب و بـرق ایـن بـود کـه بـرای احـداث
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نیروگاه دوم ،قراردادی به قیمت مقطوع و غیرادعایی منعقد نماید و هزینههای اضافی و تصـاعدی را کـه سـازمان
مزبور مجبور شده بود برای ساختمان سد کارون و نیروگاه اول بپردازد ،نداشـته باشـد و دوم از تکمیـل پـروژه در
حداقل مدت زمان ممکن اطمینان حاصل کند .هدف از این امر ،تأمین نیروی «ذخیره محرکهای» ( )spinning reserveبود
که برای جلوگیری از متالشی شدن سیستم در اوایل دهه 3322ضرورت داشت؛ چون طبق پیشبینی قرار بود در آن هنگام
بهرهبرداری از دو واحد اول نیروگاه هستهای بوشهر آغاز و بـا خطـو جدیـداالحـداث انتقـال نیـرو ،یـک شـبکه
سرتاسری مرتب به وجود آید .در جریان کار خواهان در سال  ،3322هم فوریـت و ضـرورت پـروژه و هـم لـزوم
قرارداد غیرادعایی دائما به وی گوشزد میشد.
 .34دیوان پس از استماع اظهارات طرفین و کارشناسان و پس از بررسی ادلـه و مـدارک موجـود در دیـوان،
متقاعد شده است که کار خواهان در سال  3323منطبق با ضواب صحیح مهندسی نبـوده اسـت .بقیـه مکاتبـات
پراکنده خواهان اکنرا با مهاب ،شریک خواهان ،و نه با سازمان آب و برق که کارفرمای وی بـود ،صـورت گرفتـه
است .با قط ارتبا بین خواهان و سازمان آب و برق پس از دسامبر  ،3322با توجه به رویدادهای انقالبی ایـران
در آن وقت ،خواهان میبایستی از سرعت کار خود میکاست؛ چه فقدان اطالعات و ارتبا نارسا با سـازمان آب و
برق منجر به کاری میشد که هیچگونه فایده عملی برای کارفرما نداشت ،زیـرا چنـین کـاری فقـ یـک راهحـل
تئوریک و آکادمیک را ارائه میداد و نه راهحل عملی و واق بینانیهای که فق با همکاری نزدیک با کارفرما قابـل
حصول بود .بنابراین ،کار انجام شده نارسا بوده و با ضواب صحیح مهندسی منطبق نبوده است.
 .31فوریت پروژه یکی از دالیلی است که خواهان جهت ادامه کارش در سال  3323علیرغم قط تماس مؤثر
با سازمان آب و برق و عدم دسترسی به اطالعات مهم زمینشناسی ،اقامه کرده است .هرچند سازمان آب و بـرق
در آغاز پروژه فوریت آن را صریحا خاطرنشـان سـاخت ،لکـن در سـپتامبر  3322فوریـت پـروژه کـم شـده بـود.
یادداشتهای خواهان از مذاکرات جلسه مهمی که بین مدیران ارشد دو طرف در روزهای  31و  34سپتامبر 3322
( 00و  01شهریورماه  )3102تشکیل شد ،حاکی است که مدت برنامه زمانی به میزان قابـل مالحظـهای افـزایش
یافته و اضافه میکند که «هرچند زمان حائز اهمیت است ،با این حال ،برخالف همین دو هفته قبل ،دیگر اهمیت
فوقالعادهای ندارد» .بهعالوه با افزایش اغتشاشات داخلی و اعتصابات در دسامبر  3322و ژانویه  ،3323این مطلب
میبایستی برای خواهان روشن شده باشد که دستکم تکمیل پروژههای بوشهر و خطو انتقـال نیـرو بـه تـأخیر
خواهد افتاد و لذا پروژه نیروگاه دوم را نیز میتوان بدون واهمه به عهده تعویق انداخت.
 .33دیوان داوری همچنین متوجه است که خواهان تا هنگـام عزیمـت کارکنـانش در دسـامبر  ،3322بـرای
برنامه زمینشناسی اهمیت قائل بوده است .اهمیت فوقالعاده برنامه حفاری در یادداشتهای جلسه مورخ  31و 34
سپتامبر ( 00و  01شهریورماه) خواهان صراحتا تأیید شده است .در این یادداشتها آمده اسـت کـه سـازمان آب و
برق این برنامه را تسری خواهد کرد .برنامه حفاری دستکم از دو جنبه اهمیت داشت .اوال از نظـر تـأمین دالیـل
قطعی از لحاظ زمین شناسی درباره مناسب بودن محل انتخاب شده جهت ساختمان نیروگاه و تأسیسـات مربـو و
ثانیا از نظر کاهش میزان خطرات برای پیمانکاران ساختمانی و از آن طریق ،کاهش هزینه یک قرارداد بـا قیمـت
مقطوع و غیرادعایی برای سازمان آب و برق .در سپتامبر  3322طرفین در مورد یک برنامـه زمـانی کـه متضـمن
تکمیل برنامه حفاری تا  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3102بود ،به توافق رسیدند .معـذلک ترتیبـات قـراردادی
بعدی سازمان آب و برق برای مطابقت با برنامه زمانی مزبور کافی نبود .با اینکه یک دکل حفاری به کار انداختـه

190



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

شد و این دکل تا دسامبر  3322هفتهای شش روز بهطور شبانهروزی کار میکرد ،با این حـال ،از تعـداد  82فقـره
حفاری تعیین شده ،فق  0فقره را تکمیل کرد .بهعالوه در محل مورد نظر خواهان چاهی حفر نشد و دلیل آن هم
حداقل تا حدی این بود که نقشهبرداران سازمان آب و برق ،قبل از تعیـین محـلهـای صـحیح حفـاری اعتصـاب
کردند .م الوصف ،علیرغم در دست نبودن اطالعات حفاری که خواهان در سپتامبر  3322آن را «حساس» خوانده
بود ،نامبرده به تکمیل گزارش خود در مورد انتخاب محل در فوریه  3323و طرک معمـاری و طـرک نظـری دیگـر
طبق برنامه زمانی کارها که در سپتامبر  3322مورد توافق واق شده بود ،ادامه داد .عالوه بر این ،خواهـان بـدون
مشورت با سازمان آب و برق ،محلی را انتخاب کرد؛ حال آنکه موافقت سازمان با محل انتخاب شده ضروری بود.
پیشنویس اسناد مناقصه تنظیمی خواهان ،با گذاردن خطرات مربو به زمینشناسی بر دوش پیمانکار ساختمانی،
سازمان آب و برق را در برابر ادعاهای احتمالی مصون نگه میداشت و لکن فقدان اطالعات حفاری مسلما منجـر
به قیمتهای باالتری به دلیل نامعلوم بودن میزان خطرات میگردید.
 .37دیوان داوری با این نظر کارشناس موافق است که بدون وجود اطالعات زمینشناسـی الزم و همکـاری
نزدیک و مستمر با کارفرما ،پیشنهادهای مناقصه یا یک طرک نظری را نمیتوان مقایسه کرد .تصمیم خواهـان بـه
ادامه کار پس از ترک ایران و انتخاب محلی بدون موافقت سازمان آب و برق ،علیرغم آگاهی از اهمیت همکـاری
با کارفرما ،بدان معنا بود که خواهان رأسا خطر ناشی از این کار را پذیرفته است .کاری کـه در سـال  3323انجـام
شده در خأل انجام گرفته ،ارزش نظری محدودی داشته و فایده عملی آن برای سازمان آب و برق هیچ بوده است.
هرچند محتمل است که فایده پارهای از کارهایی که خواهان قبل از دسامبر  3322داده ،برای سازمان آب و بـرق
محدود بوده باشد ،با این حال ،دیوان براساس ادله و مدارک موجود نتیجه میگیرد که این کارهـا اساسـا بـهطـور
کافی و صحیح و طبق ضواب صحیح مهندسی انجام شده است .دیوان داوری متوجه است که تعیین حد فاصـلی
به ترتیبی که کار خواهان بعد از آن تاریخ فاقد ارزش تلقی شود ،مشکل است و از آنجا که مبنای طـرفین عمـل،
متفاوت است ،چنین حدفاصلی جنبه اختیاری خواهد داشت و لذا دیـوان مبلـغ  3.000.484/00دالر امریکـا را کـه
کارشناسان بهعنوان طلب خواهان تعیین کردهاند ،پذیرفته و آن را در حکم منظور میکند.
چهارم) بهره

برای جبران خسارات وارده به خواهان در اثر تأخیر در پرداخت ،به نظـر دیـوان منصـفانه اسـت کـه از تـاریخ 02
دسامبر  2( 3322دیماه  )3102بهره سـادهای بـه نـرخ  33/0درصـد در سـال نسـبت بـه مبلـغ پرداخـت نشـده
صورتحسابهای قابل پرداخت خواهان به نامبرده پرداخت شود.
پنجم) هزینهها

 .33در جریان رسیدگی به این پرونده ،خواهان ملزم گردید که مبلغ  00.022دالر امریکا بابت هزینه کارشناسـان
منصوب دیوان تودی نماید .هزینه واقعی بالغ بر  00.432/30دالر گردید و از مبلغ تودیعی  20/20دالر نزد دیـوان
باقی مانده است .خدمات کارشناسان اساسا به علت پیچیدگی فنی کار انجام شده توس خواهان ،ضروری بـود .در
شرای پرونده حاضر ،دیوان داوری معتقد است که خواهان و سازمان آب و برق باید این هزینهها را بالسویه تقبـل
نمایند .مبلغ  20/20دالر مانده نزد دیوان باید به خواهان مسترد شود.
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ششم) حکم

 .21به دالیل پیشگفته،
(الف) خوانده ،سازمان آب و برق خوزستان ،متعهد است مبلغ یک میلیون و دویسـت و بیسـت و پـنج هـزار و
چهار صد و شصت و چهار دالر و پنجاه و پنج سنت امریکا ( 3.000.484/00دالر) به اضافه بهـره سـاده بـه نـرخ
 33/0درصد در سال (بر مبنای  180روز) از تاریخ  02دسامبر  2(3322دیماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امـانی
دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را به بانک امین بدهد ،به اضافه مبلغ بیسـت و شـش هـزار و دویسـت و
هشت دالر و نود سنت امریکا ( 08.022/32دالر) بهعنوان بخشی از هزینههای کارشناسی به خواهان ،چاس تـی.
مین اینترنشنال اینک ،بپردازد.
(ب) تعهدات مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بند  2بیانیه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر اسقا خواهد شد.
( ) در رابطه با کلیه هزینههای داوری ،غیر از هزینههای کارشناسی ،هر طـرف هزینـههـای خـود را متقبـل
خواهد شد.
(د) دبیرکل دیوان داوری مبلغ هشتاد و دو دالر و پنج سنت امریکا ( 20/20دالر) به خواهان ،چاس تی .مـین
اینترنشنال اینکورپوریتد ،پرداخت خواهد کرد.
(هـ) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  21ژوئن  3383برابر با  11خردادماه 3131
روبرت برنیر ـ رئیس شعبه دو
بهنام خدا
حمید بهرامی احمدی
موافق با قسمتی ،مخالف با قسمتی
به نظر جداگانه مراجعه شود

جورج اچ .آلدریچ
نظر موافق

پرونده شماره  112ـ شعبه یک
حکم شماره 273ـ112ـ1
خواهان :کانتینتال گرین اکسپورت کورپوریشن
خوانده :اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگران ایران
تاریخ3131/1/31 :
حکم

 .3حکم حاضر به موضوع صالحیت دیوان برای رسیدگی به ادعای خواهان ،کانتینتال گرین اکسپورت کورپوریشن
(«کانتینتال») ،علیه خوانده ،اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگران ایران («امکان») فیصله میدهد.
یک) سابقه امر

 .2خواهان در تاریخ  32نوامبر  02( 3323آبانماه  )3182دادخواستی علیه چهار خوانده ،شرکت بازرگـانی دولتـی،
شرکت معامالت خارجی ،وزارت جنگ ،شرکت سهامی اتکا با مسئولیت محـدود و اتحادیـه تعـاونیهـای مصـرف
کارگران ایران ،در دیوان به ثبت رساند .خواهان بابت نقض ادعایی قراردادهای منعقده با هریک از چهـار خوانـده
فوقالذکر در مورد فروش گندم و برنج ،مطالبه خسارت کرده است.

 .1در پنجم سپتامبر  34( 3321شهریورماه  ،)3180دیوان حکمی جزئی به شماره 20ـ330ـ 3را در این پرونده
صادر کرد و طی آن ،سه خوانده اول به دلیل عدم صالحیت دیوان به استناد قیود مرج رسیدگی مندر در هریک
از قراردادهای ذیرب از پرونده حذف گردیدند .در مورد «امکان» ،دیوان نظر داد که هیچ شرطی از شرو قرارداد،
مان طرک ادعای خواهان علیه وی نیست؛ لکن دیوان متذکر شد که درباره این که آیا اتحادیه تعاونیهای مصرف
کارگران ایران ،مؤسسه یا تشکیالت دولت ایران یا واحد تحت کنترل آن دولت یـا تقسـیمات سیاسـی آن بـوده و
بنابراین ،می توان علیه وی در این دیوان اقامه دعوا نمود بعدا تصمیم خواهد گرفت .بنابراین ،تنها ادعـای مطـروک
علیه امکان ادامه یافت.
 .4ادعای کانتینتال علیه «امکان» بابت خسارت متحمله در اثر تأخیر در تخلیه محموله برنجی است که طبق
قرارداد مورخ  30ژوئن  00( 3322خردادماه  )3102حمل گردیـده بـود .کانتینتـال مبلـغ  20.438دالر بابـت ایـن
هزینهها درخواست و بهعالوه بهره و هزینههای داوری هم مطالبه میکند.
 .1در  02اکتبر  8( 3321آبانماه  )3180جلسه استماع مقدماتی پرونده حاضر تشکیل گردیـد و در  34نـوامبر
 01( 3321آبانماه  )3180دیوان طی دستوری از طرفین خواست که ضمن سایر مطالب ،کلیـه اسـنادی را کـه در
نظر دارند درباره صالحیت و ماهیت مورد استناد قرار دهند در دیوان ثبت نمایند .دیوان همچنـین متـذکر شـد بـه
دنبال ثبت مدارک در نظر دارد درباره موضوعات صالحیتی براساس مدارک تسلیمی تصمیم بگیرد.
 .3پیرو دستور مزبور ،کانتینتال در  4ژانویه  34( 3324دیمـاه « )3180اظهاریـه مقـدماتی» خـود را دربـاره
صالحیت و ماهیت به ثبت رساند و «امکان» در  30می  00( 3324اردیبهشتماه  )3181به «اظهاریه مقـدماتی»
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کانتینتال پاسخ داد و باالخره در  02سپتامبر  0( 3324مهرماه  )3181کانتینتال «الیحه معارضی» ثبت کرد.
دو) حقایق و اظهارات

 .7خواهان استدالل میکند که امکان واحدی است که به مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی در
کنترل دولت ایران است و بنابراین ،خواندة صحیح در این پرونده است .خواهـان در تأییـد ایـن اسـتدالل چنـدین
مدرک ارائه داده است .اوال خالصه بخشنامه شماره /38343ن 82084/مورخ  02اکتبر  02( 3323مهرمـاه )3182
وزارت کار ایران را به انگلیسی ارائه داده که طی آن ،طریقه تأمین مالی امکان تشـریح گردیـده اسـت .کانتینتـال
استدالل میکند که این بخشنامه نشان میدهد که تأمین مالی امکان توس دولـت ایـران انجـام مـیشـود؛ چـه
وزارت کار کارفرمایان را ملزم نموده که  32درصد از دستمزد ساالنه کارگران تا مبلغ  12هزار ریال را کسر و آن را
به حساب تعاونی مصرف مربوطه تحت کنترل امکان واریز نمایند .بنابراین ،دولت ایران حسب ادعـا طبـق قـانون
«مکانیزمی ایجاد کرد که تأمین مالی «امکان» از طریق کسر حقوق کارگران انجام شود .عالوه بـر آن ،خواهـان
نامهای به تاریخ  02فوریه  2( 3320اسفندماه  )3182بـا آرم رسـمی جمهـوری اسـالمی ایـران تسـلیم نمـوده و
استدالل میکند که آن ،حاکی از تحت کنترل بودن امکان است .خواهان یک فقره آگهی نیز که در تاریخ  8ژوییه
 30( 3321تیرماه  ) 3180در روزنامه رسمی کشور چاپ و در آن اعالم شده که اداره کار و امـور اجتمـاعی ایـران،
صورتجلسه هیأت مدیره تعاونی مصرف کارگران زمـرم و خوزسـتان را دریافـت و تأییـد کـرده ،ارائـه داده اسـت.
خواهان همچنین مقاالت مختلفی که بین سالهای  3321و  3324در روزنامههای ایـران در شـده ارائـه داده و
استدالل کرده که دولت ایران سیاست رفاه اجتماعی خود را با کنترل تعاونیهایی که از طریق امکان اداره میشد،
پیش میبرد .باالخره خواهان مدارک مختلف دیگری با تاریخهایی بـین  3320و  3324ارائـه داد .مـدارک مزبـور
حسب ادعا نشان میدهند که در این مدت دولت ایران مدیرعامل امکان را نصب میکرده است.
 .8امکان منکر این است که در کنترل دولت ایران میباشد و مدعی است که یک «مؤسسه غیردولتی» است
که طبق قانون تجارت ایران توس افراد خصوصی تأسـیس و سـرمایه آن را آن افـراد تـأمین کـردهانـد .امکـان
استدالل میکند که امکان ،اتحادیه مرکزی قریب ده تعاونی کارگری است که هدفش خرید مواد غذایی و پوشاک
به نمایندگی از طرف اعضای خود که کارگران بخش خصوصی هستند ،میباشد .امکان بهطور کلی تفسیر خواهان
را از مدارک تسلیمی خود رد و استدالل میکند که در هر حال ،خواهان نتوانسته به ترتیب مقرر در بند  3مـاده دو
بیانیه حل و فصل دعاوی دلیلی مبنی بر تحت کنترل دولت ایران بودن امکان قبل از  33ژانویه  03( 3323دیماه
 )3103ارائه دهد.
سه) دالیل صدور حکم

 .3طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان صالحیت رسیدگی به «ادعای اتباع ایاالت متحده را کـه
در  33ژانویه  03( 3323دیماه « )3103پابرجا» بودهاند دارد .اصطالک «ایران» طبق تعریـف بنـد  1مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی ،شامل «هر نوع سازمان فرعی سیاسی ایران و هر نوع مؤسسه ،واحد و تشکیالتی است
که به وسیله دولت ایران ویا سازمانهای سیاسی فرعی آن کنترل میشود» .بنابراین ،هر واحدی که حسـب ادعـا
تحت کنترل میباشد وقتی مشمول صالحیت دیوان میشود که آن واحد در  33ژانویه  03( 3323دیمـاه )3103
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تحت کنترل دولت ایران بوده باشد.
 .31دیوان نتیجه میگیرد که براساس مدارک موجود ،دلیلـی بـرای آنکـه امکـان در  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103یا قبل از آن تحت کنترل دولت ایران بوده ،وجود ندارد .قدیمیترین مـدرک کنترلـی کـه خواهـان
ارائه داده ،خالصه بخشنامه شماره /38343ن 82084/مورخ  02اکتبر 02( 3323مهرماه  )3182به زبان انگلیسـی
است که طرک تأمین مالی امکان را تشریح میکند .طبق این بخشنامه ،قرار بود آن طرک از سال  3182به مرحلـه
اجرا در آید» و سال  3182در  03مارس  3323آغاز شد .همچنین مدرکی وجود ندارد و خواهان هم ادعا نکرده که
این طرک یا هر وض دیگر دال بر کنترل قبل از  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103وجود داشته اسـت .در واقـ ،
اغلب مدارکی که خواهان دلیل کنترل میداند مربو به اسنادی است که تاریخ یا حوادث آنهـا بـین سـالهـای
 3321و  3324بوده است .بنابراین ،دلیلی وجود ندارد کـه دولـت ایـران ،امکـان را قبـل از  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103کنترل میکرده و مبنای معقولی که بتوان وجود چنین کنترلـی قبـل از ایـن تـاریخ را از آن تـاریخ
استنبا کرد در دست نیست.
 .33بنابراین ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای خواهان علیه امکان را ندارد .از این رو ،ادعـا را رد مـیکنـد
(تطبیق شود با :ثانن اند ویلسون اینکورپوریتد و سازمان انرژی اتمی ایران ،پاراگراف  30حکم شماره 022ـ032ـ0
مورخ  0دسامبر  34 ،3320آذرماه .)3184
چهار) حکم

 .32به دالیل پیشگفته،
دیوان به شرک زیر مقرر میدارد:
الف) ادعای کانتینتال گرین اکسپورت کورپوریشن رد میشود.
ب) هریک از طرفین مسئول تقبل هزینههای داوری مربو به خود میباشد.
الهه ،به تاریخ  3اوت  3383برابر  31مردادماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
بهنام خدا
محسن مصطفوی

هوارد ام .هولتزمن

پرونده شماره  49ـ شعبه دو
حکم شماره 277ـ49ـ2
خواهان :هوارد نیدلز تامن اند بگندوف
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه ترابری و بانک تجارت (جانشین بانک بینالمللی ایران و ژاپن)
تاریخ3131/1/37 :

حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای مایکل آر .سیلورمس ،آقای مارک کالدفلتر ،خانم فلورانس آر .کینان ،خانم اگـتس تیـا،

وکالی خواهان ،آقای ویلیام واکتر ،آقای رابرتس دبلیو ،اسمیتم ،نمایندگان خواهان
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران ،آقای ابوالحسن محمـدی،
مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای سهراب ربیعی ،آقای سید مصطفی درجـه زاده ،دسـتیاران نماینـده رابـ  ،آقـای
مرتضی ضیایی ،وکیل .وزارت راه ،آقای یداهلل قیصری ،مشاور مالی وزارت راه ،آقای سیروس ریاحی ،آقـای احمـد
آدی بگ ،آقای صادق صادق زاده ،مشاورین فنی وزارت راه ،آقای علی اکبر مغان جوقی ،آقای علی اصغر عصاری،
نمایندگان وزارت راه ،آقای سعید نیازی ،نماینده بانک تجارت ،آقای حسن شیخ االسالمی ،نماینده سازمان تـأمین
اجتماعی
سایر حاضران :آقای جان کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا ،آقای دیوید بالتس ،مشاور نماینده راب
فهرست مندرجات

یک) سوابق امر
دو) واقعیات
الف) سابقه
ب) قرارداد
) پیشرفت کار
د) تجدید ارزیابی و برچینی
سه) صالحیت
الف) ادعاها
ب) ادعای متقابل بانک تجارت
) ادعاهای متقابل وزارت راه و ترابری
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ضمانتنامهها

.3
 .0اجرای قرارداد بهطور ناقص
 .1مالیات و حق بیمه اجتماعی
چهار) دالیل حکم
الف) ادعاها
 .3حقالزحمه بابت خدمات انجام شده
الف) مبالغ سیاهه شده
( )3اضافهکار
( )0نظارت عالیه
( )1اعتراض نسبت به صورتحسابهای خاص
الف) صورتحسابهای شماره  02و 03
ب) صورتحساب شماره 01
) صورتحساب نقشه
د) صورتحسابهای ام
 .4نتیجهگیری
ب) مبالغ سیاهه نشده
( )3اضافهکار
( )0نظارت عالیه
( )1نتیجهگیری
 .0ضمانت حسن انجام کار
 .1بازپرداخت بابت تسهیالت مخار
 .4هزینههای برچیدن تجهیزات
 .0تاریخ تبدیل ارز
 .8خالصه
ب) ادعاهای متقابل
 .3ادعاهای متقابل مربو به ضمانتنامههای بانکی
 .0ادعاهای متقابل مربو به نقص مدیریت در کار پیمانکاران
پنج) بهره
شش)هزینهها
هفت) حکم
یک) سوابق امر

 .3خواهان ،هوارد نیدلز تامن اند برگندوف (ا .ان.تی.بی ،).شرکت مدنی که در میسـوری ایـاالت متحـده امریکـا

حکم شماره 244ـ19ـ2
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فعالیت دارد .در تاریخ  32نوامبر  08( 3323آبانمـاه  )3182دادخواسـتی علیـه دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران
(«ایران») ،وزارت راه ترابری و بانک بینالمللی ایران و ژاپن («بانک بینالمللی» یا «بانک تجارت») (که مجتمعـا
«خواندگان» نامیده میشوند) به ثبت رساند که حاوی خواستههای زیر بود:
( )3پرداخت مبالغی که حسب ادعا وزارت راه و ترابری به موجب قرارداد مهندسی مشـاور («قـرارداد») مـورخ
ژوییه  3328با هوارد نیدلز تامن اند برگندوف ـ ایران با مسئولیت محدود (ا .ان.تی.بیـ ایران ،یک شرکت ایرانی
ظاهرا تحت کنترل ا .ان.تی.بی ).بدهکار است؛
( )0وصول وجوه تودیعی ا .ان.تی.بیـ ایران در بانک بینالمللی؛ و
( )1خسارت بابت سلب مالکیت ادعایی از بعضی از داراییهای ا .ان.تی.بیـ ایران.
 .2بانک تجارت و وزارت راه دفاعیات خود را به ثبت رساندند .بانک تجارت ادعای متقابلی علیه ا .ان.تی.بی.
دولت ایاالت متحده امریکا و فرست نشنال بانک او شیکاکو (اف.ان.بی.سی ).مطرک کرد .وزارت راه چندین ادعای
متقابل تنها علیه ا .ان.تی.بی .به ثبت رساند.
 .1شعبه دو طی دستور مورخ  01مارس ( 3320دوم فروردینماه  )3183صالحیت رسیدگی بـه پرونـده را بـه
دیوان عمومی احاله نمود تا صرفا راج به این امر تصمیم گیرد که آیا قید انتخاب مرج رسیدگی منـدر در مـاده
 03قرارداد ،ادعاهای ناشی از قرارداد را به موجب بند یک ماده  0بیانیه حل و فصـل دعـاوی از صـالحیت دیـوان
مستننا میسازد یا خیر .دیوان عمومی طی قرار اعدادی شماره 82ـ 1مورخ  0نوامبر  34( 3320آبانماه  )3183نظر
داد که ماده  03قرارداد مشمول قید استننای مرج رسیدگی ،مندر در بیانیه حل و فصل دعاوی ،نیست و سـپس
پرونده را جهت ادامه رسیدگی مجددا به شعبه دو ارجاع نمود .موضوعاتی که قرار اعدادی دربـاره آن نظـر داده در
این حکم مورد بحث قرار نگرفته است.
 .4در پاسخ به ادعای متقابل بانک تجارت ،اف.ان.بی.سی .و ایاالت متحده جوابیـههـایی را ثبـت و طـی آن
نسبت به طرک ادعاهای متقابل علیه اشخاص ثالث اعتراض کردند .دیوان طی دستور مورخ دوم ژوئـن 30( 3321
خردادماه  )3180در پاسخ به درخواست اف.ان.بی.سی .تأیید کرد که «چون بانک خود را بهعنوان خواهان پرونـده
فوقالذکر معرفی ننمود ،لذا دیوان آن را بهعنوان خواهان تلقی نمینماید» .همچنین ایاالت متحده از طـرفهـای
پرونده حاضر نمیباشد.
 .1خواهان طی اظهاریهای که در  32فوریه  03( 3328بهمنماه  )3184به ثبت رساند ،ادعاهای خـود دربـاره
سلب مالکیت و سپردههای بانکی را مسترد نمود .خواندگان با استرداد مزبـور مخـالفتی نکردنـد .در نتیجـه ،فقـ
دعاوی ناشی از قرارداد و کلیه دعاوی متقابل علیه خواهان ،در دیوان مطرک است.
 .3جلسه استماعی در  1مارس  30( 3328اسفندماه  )3184تشکیل گردید.
 .7دو موضوع شکلی در جلسه استماع مطرک شد .اولین موضوع مربو به پذیرش یک جلد مدارک مسـتندی
است که خواهان در جلسه استماع در ارتبا با هزینههای برچیدن تجهیزات تسلیم کرد .دومین موضوع مربو بـه
پذیرش الیحه معارضی است در ارتبا با یکی از ادعاهای متقابل که آن نیـز توسـ خواهـان در جلسـه اسـتماع
تسلیم گردید.
 .8هر دو الیحهای که بعد از موق مقرر تسلیم گردیـد ناشـی از دسـتور مـورخ  1دسـامبر  30( 3320آذرمـاه
 )3184دیوان بود که طی آن به طرفین اطالع داده شده بود که قبل از برگزاری جلسـه اسـتماع ،هـیچ الیحـهای
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بدون اجازه پذیرفته نخواهد شد .سپس طرفین درخواست کردند به آنها اجازه داده شود مدارکی را به ثبت رسانند
و دیوان با درخواستهای فوق موافقت کرد و فقـ بـه خواهـان دسـتور داد نسـخهای از اسـناد هزینـه برچیـدن
تجهیزات پیشنهادی خود را در جلسه استماع تسلیم کند تا دیوان بعدا درباره پذیرش آن نظر دهد.
 .3الیحه معارض فوقالذکر ،حاوی مدارک جدیدی نبوده و صرفا خالصه پاسخ به مطالبی میباشد که وزارت
راه ترابری در تأیید ادعاهای متقابل خود با اجازه دیوان در  32فوریه  03( 3328بهمنماه  )3184به ثبـت رسـانده
بود .چون الیحه خواهان حاوی مطلبی بیشتر از استدالالت کتبی که وی میتوانسـت شـفاها در جلسـه اسـتماع
ارائه کند نبود ،لذا دیوان تصمیم میگیرد آن را بپذیرد.
 .31اسناد مربو به هزینه برچیدن تجهیزات که خواهان طی درخواست خود پیشنهاد کرده بـود آن را در 32
فوریه  02( 3328بهمنماه  ،)3184یعنی کم تر از دو هفته قبل از جلسه اسـتماع ،تسـلیم کنـد مشـتمل اسـت بـر
مجموعه حجیمی از صورتحسابها و دستورهای پرداخت که قبال به صورت نمونههایی بهعنـوان مـدرک تسـلیم
شده بود .از آنجا که بخشی از این مدارک تکراری است و قبل از جلسه اسـتماع ،فرصـت جهـت تسـلیم مطالـب
جدید و بدون محدودیت به خواندگان داده شده بود ،لذا دیوان بر این نظر است الیحه مزبور را مـورد توجـه قـرار
دهد.
دو) واقعیات
الف) تاریخچه

 .33خواهان (ا .ان.تی.بی) یک شرکت مدنی (پارتنرشیب) مهندسی مشاور است .در اواخر سـال  ،3320وزارت راه
ترابری ،ا .ان.تی.بی .را بهعنوان نماینده خود جهت نظارت در طرکریزی و احداث یـک شـاهراه شـش خطـی در
ایران از قم به بندر شاهپور انتخاب نمود .ا .ان.تی.بی .درصدد یافتن یک شرکت ایرانی جهت اجرای پروژه برآمـد
و در مارس  3328شرکای ا .ان.تی.بی .با شرکت پارس کنسولت محدود که یـک شـرکت ایرانـی بـود ،شـرکت
مختلطی به نام ا .ان.تی.بیـ ایران به صورت شـرکت ایرانـی بـا مسـئولیت تأسـیس نمودنـد .سـهامداران اولیـه
ا .ان.تی.بیـ ایران عبارت بودند از پانزده «شریک طبقه الف» و دو «شریک طبقه ب» .شرکای طبقه «الف» کال
شرکای ا .ان.تی.بی .و شرکای طبقه «ب» ،نمایندگان پارس کنسولت بودند .شرکای طبقه اول مجتمعا  82درصد
از سهام ا .ان.تی.بیـ ایران و شرکای طبقه «ب»  42درصد بقیه را در اختیار داشتند.
ب) قرارداد

 .32در  02ژوییه  8( 3328مردادماه  )3100ا .ان.تی.بیـ ایران و وزارت راه ترابری قرارداد موسـوم بـه «قـرارداد
خدمات مهندسی شاهراه بندر شاهپور» را به امضا رساندند .به موجب شرای قرارداد ،قرار بود ا .ان.تی.بیـ ایـران
طراحی و احداث شاهراه که توس پیمانکاران دیگر اجرا میشد را نظارت و کنترل نمایند .وظـایف ا .ان.تی.بـیـ
ایران شامل پنج مرحله به شرک زیر بود:
(مرحله یک) مدیریت پروژه ،شامل کنترل هزینه و کنترل کیفیت کار،
(مرحله دو) مدیریت کارهای طراحی،
(مرحله سه) مدیریت امور خرید،
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(مرحله چهار) مدیریت تجهیز وسایل ساختمانی،
(مرحله پنج) مدیریت ساختمان شامل امور مهندسی مشاور و بازرسی.
قرار بود مرحله مدیریت پروژه ،همزمان با سایر مراحل متوالی خدمات مهندسی مشاور ا .ان.تی.بی .اجرا شود.
مراحل دو تا پنج ،قرار بود از تاریخ اجرای قرارداهایی که با پیمانکاران جهت اجـرای کارهـای مربوطـه بـه امضـا
میرسد شروع و هر مرحله ظرف  32روز از تاریخ تکمیل آن مرحله توس پیمانکار به اتمام برسد.
 .31در ازای خدمات ا .ان.تی.بیـ ایران ،قرار بود حقالزحمه ماهانهای  02درصد به ریال ایران و  02درصـد
دیگر به دالر امریکا ،به شرکت فوق پرداخت گردد .طبق ماده  33قرارداد ،حقالزحمه مزبور شامل چهار قسمت به
شرک زیر بود.
 .3حقوق واقعی پرداختی به کلیه کارمندان مهندس مشاور ،به اضافه
 .0مبلغی معادل حقوق پرداختی فوق بابت فوقالعاده معاش و استقرار کارکنان.
 .1مبلغی معادل  382درصد حقوق پرداختی فوق بابت هزینههای عمومی و باالسری،
 .4حق نظارت عالیه شامل:
الف) حقالزحمه ثابت به مبلغ  12.222دالر در ماه در طول مدت برنامهریزی ساختمانی (مرحله )0؛ و
ب) حق الزحمه ثابت فوق در طول مدت مدیریت خرید و تجهیز وسایل و عملیات ساختمانی (مراحـل  1و  4و
 )0اضافه و بالغ بر  332.222دالر در ماه گردد.
بدین ترتیب ،قرار بود که عالوه بر حقالزحمه ماهانه بابت نظارت عالیه ،حقوق واقعی به اضـافه ضـریب 082
درصد نیز به ا .ان.تی.بیـ ایران بازپرداخت گردد.
 .34قرار بود ده درصد از کل مبلغ تخمینی حقالزحمه به صورت پیشپرداخت در قبال ضمانتنامه بـانکی بـه
ا .ان.تی.بی .پرداخت شود .وزارت راه و ترابـری مـیبایسـتی ظـرف  12روز از تـاریخ وصـول هـر صورتحسـاب
ا .ان.تی.بی ،وجه آن را پرداخت نماید .در صورت تأخیر در پرداخت ،خسـارتی بـه مبلـغ  8درصـد در سـال قابـل
پرداخت میبود.
 .31از هر مبلغی که به ا .ان.تی.بیـ ایران پرداخت میشد ده درصد بابت حسن انجام کار کسر و نگهـداری
میگردید و قرار بود بـه مـوازات پیشـرفت پـروژه ،درصـد فـوق تقلیـل یافتـه و پـس از تسـلیم گـزارش نهـایی
ا .ان.تی.بیـ ایران به آن مسترد گردد .در قرارداد به ا .ان.تی.بیـ ایران اجـازه داده شـده بـود بـه جـای کسـور
انباشته ،ضمانت بانکی ارائه دهد .ا .ان.تی.بـیــ ایـران سـرانجام بـه چنـین اقـدامی دسـت زد و در مـی 3322
ضمانتنامهای (به شماره  )22/3133به مبلغ  03میلیون ریال از بانک بینالمللی تحصـیل نمـود .ضـمانتنامه فـوق
بــهنوبــهخــود بــا یــک اعتبارنامــه اتکــایی (بــه شــماره  )GT6320Fصــادرة فرســت نشــنال بانــک او شــیکاکو
(اف.ان.بی.سی ).به نف بانک بینالمللی تضمین گردید.
()1
 .33همچنین وزارت راه و ترابری  0/0درصد بابت مالیات و  32درصد دیگر بابت استهالک پیشپرداخـت
کسر مینمود.
 .37ضوابطی که ا .ان.تی.بی .در اجرای کار میبایستی رعایت کند در ماده  30مشخص شده است :مهندس
 .1در بند  0ماده  31قرارداد ،کسوری بابت مالیات و عوارض ،طبق الزامات قانونی مقرر شده ،ولی میزان آن مشخص نشده بود.
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مشاور باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با به کار بردن بهترین روشها و اصول فنـی و براسـاس اسـتانداردهای
تخصصی و حرفهای متداول انجام دهد .مهندس مشاور باید برای انجام وظـایف مـذکور در ایـن قـرارداد حـداکنر
مهارت ،دقت و جدیت را به کار برد.
در قرارداد مقرر شده بود در صورت وجود عیب و نقصی در کار ا .ان.تی.بی ،وزارت راه و ترابری بـه شـرکت
اخطار نموده و به آن فرصت دهد که نواقص و معایب را «ظرف مدت متناسبی که در هر صورت نباید از یک مـاه
و نیم تجاوز کند مرتف سازد» .چنانچه ظرف مدت فوق ،اقدامات اصالحی به عمل نمیآمد ،قرارداد به وزارت راه و
ترابری این حق را داده بود که نود و پنج درصد از ارزش خدماتی را که تا تاریخ فسخ انجام شده بود ،پس از کسـر
پرداختهای قبلی و خسارات معقول ،به ا .ان.تی.بیـ ایران بپردازد.
 .38قرارداد به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم و در آن پیشبینی شده بود که فق مـتن فارسـی معتبـر و
موثق است .همچنین مقرر شده بود که قرارداد تاب قوانین دولت شاهنشاهی ایران میباشد.
 .33قرارداد از  02نوامبر  03( 3328آبانماه  )3100که ا .ان.تی.بیـ ایران پیشپرداختی وصول نمود نافـذ و
الزامآور گردید .ظاهرا سرانجام دو پیشپرداخـت بـه مبـالغ  33میلیـون ریـال و  02میلیـون ریـال پرداخـت شـد.
ا .ان.تی.بیـ ایران اولین پیشپرداخت را طی ضمانتنامه مورخ  0می  30( 3322اردیبهشتماه ( )3102به شـماره
 )22/3132به مبلغ  33میلیون ریال عهده بانک بینالمللی تضمین و اف.ان.بی.سی .اعتبارنامه اتکـایی مربوطـه را
(به شماره  )GT 6320 Fصادر کرد .از سوابق موجود در دیوان روشن نیست که قبال ضمانتنامه تحصیل یا مبلـغ
 02میلیون ریال پیشپرداخت تضمین شده باشد.
 .21وزارت راه و ترابری همزمان بـا امضـا و مبادلـه قـرارداد مزبـور ،قراردادهـایی را نیـز بـا کنسرسـیومی از
شرکتهای مهندسی («کنسرسیوم») جهت طرک و اجرای پروژه شاهراه منعقد نمود .طبق شرای قرارداد ،قرار بود
ا .ان.تی.بی .بهعنوان نماینده وزارت راه در محل با کنسرسیوم عمل کند؛ در حالی که کنسرسیوم ،مسئول طرک و
خرید و تجهیز و راهاندازی و احداث واقعی شاهراه بود.
ج) پیشرفت کار

 .23در تاریخ  02ژوییه  8( 3328مردادماه  ،)3100یعنی تاریخی که قرارداد به امضا رسید ،وزارت راه و ترابـری و
کنسرسیوم ،قراردادی را جهت انجام خدمات مهندسی قطعات «الـف» (قـم ــ اراک) و « » (اندیمشـک ــ بنـدر
شاهپور) شاهراه امضا و مبادله کردند .قرارداد اخیرالذکر در  03دسامبر  12( 3328آذرماه  )3100نافذ و الزماالجـرا
گردید و مطالعات مقدماتی و خـدمات طـرکریـزی را در برمـیگرفـت .قطعـه «ب» توسـ مهندسـین مشـاور و
پیمانکاران دیگر اجرا میشد و مشمول قرارداد فوق نبود .جهت نظـارت بـر اجـرای ایـن کـار (مراحـل یـک و دو
قرارداد) ،اولین گروه از کارمندان خارجی ا .ان.تی.بیـایران در تاریخ  00نوامبر  4( 3328آذرماه  )3100وارد ایران
شدند و در ژانویه  3322تعداد  04کارمند شرکت فوق مشغول اجرای پروژه در ایران بودند.
 .22در  4ژوئــن  34( 3322خردادمــاه  )3108کنسرســیوم و وزارت راه و ترابــری ،قــراردادی بــرای خــدمات
راهاندازی و تجهیز و احداث قطعات «الف» و « » و در همان تاریخ ،موافقتنامهای برای خدمات خرید مربـو بـه
همان قطعات پروژه امضا و مبادله نمودند؛ ولی دو قرارداد مزبور فق از تاریخ تأمین اعتبار نافـذ و الزماالجـرا بـود
که این امر  3ماه بعد یعنی در  0مارس  33( 3322اسفندماه  )3108صورت گرفت.
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 .21در اکتبر  3322جهت افزودن قطعه جدید دال (اهواز ـ خرمشهر) به شاهراه ،توافق اصولی به عمـل آمـد.
ضمائم قرارداد برای آن منظور در  33نوامبر  02( 3322آبانماه  )3108امضا و مبادله شد و بدین ترتیب ،کارهـای
اضافی برای کلیه مراحل پروژه به وجود آمد.
 .24تا تاریخ  03مارس ( 3322اول فروردینماه  ،)3102حدود  20درصد از کار مرحله دوم قطعـات «الـف» و
« » تکمیل شده بود .کار مربو به قطعه دال و نیز مراحل  1و  4تازه شروع میشد .در این وضـ پـروژه ،تعـداد
کارمندان ا .ان.تی.بیـ ایران بالغ بر  43نفر میگردید.
 .21از  0مارس  33( 3322اسفندماه  )3108با نافذ شدن قراردادهای خرید و راهاندازی و تجهیـز بـه سـرعت
عملیات افزوده شد .تا پایان ماه ژوییه  3( 3322مردادماه  )3102کار مرحله دوم در قطعات «الـف» و « » تقریبـا
به اتمام رسیده بود .در  33ژوئن  03( 3322خردادماه  )3102کلیه مطالعات مقدماتی تکمیل و تصـویب شـده بـود
(فاز یک مرحله دو) و فق نقشهها و مشخصات ساختمانی هنوز تکمیل نشده بود (فـاز دو) .در ایـن زمـان ،تعـداد
کارمندان ا .ان.تی.بیـ ایران جمعا به  32نفر میرسید.
 .23تا تاریخ  00سپتامبر  13( 3322شهریورماه  )3102با صدور سفارش خرید تجهیـزات از خـار از کشـور،
خرید واقعی شروع شد .گزارش ماهانه پیشرفت کار ا .ان.تی.بی .که در  02نوامبر  2( 3322آذرماه  )3102تسـلیم
و شامل ماه منتهی به  01اکتبر ( 3322اول آبانماه  )3102میشد نشان میدهد که جمعا  312کارمند مشغول کار
بوده و پیشرفت کار به شرک زیر بوده است:
%11
(مرحله یک)
مدیریت پروژه
()3
()2
%82 %32
(مرحله دو)
طرک و برنامه
%10
(مرحله سه)
خرید
%02
(مرحله چهار)
راهاندازی و تجهیز
ـــ
(مرحله پنج)
عملیات ساختمانی
 .27تا پاییز  ،3322وزارت راه اساسا «کلیه صورتحسابهای ا .ان.تی.بیـ ایران را بهطور کامل پرداخت کرد.
از سی و چهار صورتحساب اولیه ا .ان.تی.بیـ ایران که جمعا به  422میلیون ریال بالغ مـیشـد ،وزارت راه فقـ
مبلغ  334ریال را پرداخت نکرده بود .طی این مدت ،طرفین درباره قسمتی از فرمـول پرداخـت مجـددا مـذاکره و
موافقت نمودند که ضریب صد درصد در مورد فوقالعاده زندگی و هزینه راهاندازی و تجهیـز خـدماتی کـه توسـ
پرسنل در ایاالت متحده انجام میشد ،اعمال نکنند.
د) تجدید ارزیابی و برچیدن کار

 .28در سپتامبر  ،3322وزارت راه و ترابری شاهراه را مورد تجدیدنظر و ارزیابی قرار داد و طی نامه مورخ  03اکتبر
 03( 3322مهرماه  )3102به ا .ان.تی.بیـ ایران دستور داد که از استخدام و بسیج کارمند بیشتر ،اعم از ایرانی و
 .2قطعات «الف» و « ».
 .3قطعه دال.
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خارجی ،خودداری ورزد .ا .ان.تی.بی .دستور فوق را اجرا و تاریخ انتقال دوازده نفر از چهارده نفری را که در همان
ایام در حال بسیج بود به تأخیر انداخت و دو نفر دیگر در زمان صدور دستور در راه سفر به ایران بودند .در  4نوامبر
 31( 3322آبانماه  )3102وزارت راه به ا .ان.تی.بی ـ ایران دستور داد کـه اقـداماتی جهـت تقلیـل کارمنـدان و
فعالیت کنسرسیوم تا میزان  22درصد قرارداد تجهیز به عمل آورد .طی ماه نوامبر ،ا .ان.تی.بیـ ایران به خـدمت
 40نفر از کارمندان خود که در آن زمان به  300نفر بالغ میشد خاتمه داد .وزارت راه طی نامـه مـورخ  0دسـامبر
 33( 3322آذرماه  )3102به ا .ان.تی.بی ـ ایران اطالع داد که هیچ قرارداد ساختمانی اجرا نخواهد شد .در دسامبر
 3322ا .ان.تی.بیـ ایران به خدمت  08کارمند دیگر خاتمه داد.
 .23طی این مدت ،وزارت راه شروع به تعلل در پرداخت به ا .ان.تی.بیـ ایران نمود .از صورتحسـاب شـماره
 10مورخ  32اکتبر  00( 3322مهرماه  )3102به بعد ،وزارت راه فق قسمتی از وجوه پارهای از صورتحسـابهـا را
پرداخت مینمود .این پرداختها ی جزئی به چنـد صـورت انجـام گرفـت .در بعضـی از مـوارد ،اداره امـور پـروژه
شاهراه های وزارت راه صریحا از تصویب بعضی از اقالم ،مانند ضـرایب مربـو بـه حقـوق اضـافهکـار خـودداری
مینمود .در سایر موارد ،اداره امور شاهراهها مبلغ صورتحساب را تصویب نموده ،ولی اجازه پرداخت کامل نمـیداد.
باالخره اداره امور مالی وزارت راه از پرداخت کامل بعضی از مبالغی که اداره امور شاهراههای وزارتخانه تصـویب و
تجویز کرده بود ،خودداری مینمود.
 .11تقریبا در همان زمان ،ا .ان.تی.بیـ ایران بهعنوان واکنش به شرای انقالبی حاکم بر ایـران ،شـروع بـه
تخلیه بقیه کارمندان خارجی خود نمود .این تخلیه طی ماههای ژانویه و فوریه  3323صـورت گرفـت .یـک کـادر
کوچک از کارمندان ایرانی ،تحت سرپرستی آقـای الکـس امینـی در ایـران بـاقی مانـد .کلیـه کارمنـدان خـارجی
ا .ان.تی.بیـ ایران به استننای سه عضو از کارمندان نظارت عالیه ،به کشور خود مراجعت نمودند .این سه نفر بـه
نام های ویلیام واکتر ،جک تامپسون و روبرت اسمیتم ،ابتدا به یونـان رفتنـد تـا عملیـات قـرارداد را ادامـه دهنـد.
ا .ان.تی.بیـ ایران طی نامه مورخ  00ژانویه  0( 3323بهمنماه  )3102مطالب زیر را به اطالع وزارت راه رساند:
شرای کنونی در ایران به اندازهای به وخامت گراییده که کارمندان خارجی ما نمیتوانند در امنیت بـه اقامـت
خود در ایران ادامه دهند بنابراین تا زمانی که مراجعت به ایران برایشان خالی از خطـر باشـد ،آنهـا را از ایـران
تخلیه میکنیم و انتظار میرود که امر تخلیه را تا ژانویه (غیر خوانا) به انجام برسانیم .این اقدام به موجب ماده 02
(فورسماژور) قرارداد شماره 4ـ )4(2022/0انجام میگیرد .در این مدت ،آقای امینی از کارمندان نظارت عالیـه مـا،
عملیات را به نحو شایستهای نظارت خواهد نمود .نامبرده با اعضای کارمندان خارجی ما در تماس خواهد بود و مـا
همچنان مسئولیتهای خود مندر در قرارداد شماره 4ـ 2022/0خود را تا سر حد امکان در شرای موجـود انجـام
خواهیم داد.

 .4ماده  02چنین مقرر میدارد:
در موارد فورسماژور که انجام قرارداد حاضر را برای هریک از طرفین غیرممکن میسازد ،طرف ذیرب میتواند ختم قرارداد را بـه طـرف
دیگر اعالم کند .در این صورت ،یک ماه پس از اعالم فسخ قرارداد ،مهندس مشاور باید صورتحسابی شـامل مبـالغی کـه بایـد از طـرف
کارفرما به او پرداخت شود به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما در مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورتحساب فوق ،آن را رسیدگی و
کلیه مبالغی را که به مهندس مشاور تعلق میگیرد به او پرداخت خواهد نمود.
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 .13کارمندان نظارت عالیه که موقتا در یونان اقامت داشتند سرانجام به ایاالت متحده مراجعت کردند .طبـق
سوگندنامههای آنها ،آقای اسمیتم در مارس  3323و آقای تامپسون در می  3323بازگشتند .آقای واگنـر گـواهی
داد که وی در ماه اوت  3323مراجعت نمود.
 .12خواهان اظهار میدارد که وی در تمام سال  3323و اوایل سال  3322کار فاز  0مرحلـه  0را ادامـه داده.
فاز  0شامل بررسی و تصویب نقشههای طراحی و ساختمانی محاسبات فنی ،مشخصات و برآورد هزینه سـاختمان
بود که توس کنسرسیوم تهیه شده بود .ا .ان.تی.بی ،نقشههای ساختمان ،گزارشها و برنامههای نهایی شاهراه را
در فوریه ( 3322بهمنماه  )3102در تهران به وزارت راه و ترابری تحویل داد.
 .11قرارداد راهاندازی و تجهیز با کنسرسیوم در اول آوریل ( 30فروردینماه  )3102منقضی و قرارداد خرید آن
ظاهرا در مارس  3322فسخ شد .در مورد مراحل  1و  4چنین به نظر میرسد که در زمانی قبل از  0مارس 3322
(33اسفندماه  )3102وزارت راه به ا .ان.تی.بیـ ایران دستور داد که تا اوایل آوریل  3322به خدمت بقیه کارمندان
()5
خود خاتمه دهد.
 .14ا .ان.تی.بیـ ایران در  32مارس  33( 3322اسفندماه  )3102گزارش نهایی خود را به وزارت راه تسـلیم
نمود.
سه) صالحیت
الف) ادعاهای خواهان

 .11بقیه ادعاهای خواهان که تماما بر مبنای قرارداد میباشد ،از چهار قسمت تشـکیل شـده اسـت .اول ایـنکـه
خواهان بابت خدماتی که به موجب قرارداد انجام داده ،حقالزحمه مطالبه مینماید .این ادعـا بابـت خـدمات ،هـم
شامل وجوهی است که جهت آن صورتحساب ارسال گردیده ،ولی پرداخـت نشـده و هـم وجـوهی کـه بـرای آن
صورتحساب ارسال نگردیده ،ولی حسب ادعا الزمالتأدیه است .دوم اینکه خواهان خواستار اسـترداد کلیـه کسـور
حسن انجام کار می باشد .سوم خواهان خواستار بازپرداخت مبالغی است که جهـت تـأمین تسـهیالتی بـه مصـرف
رسانده که خواندگان به موجب قرارداد ملزم به تأمین آنها بودهاند .چهارم خواهان هزینه برچیدن تجهیزات را کـه
در ارتبا با فسخ قرارداد متحمل شده مطالبه مینماید.
 .13در این امر اختالفی نیست که این ادعاها کال ناشی از قرارداد و در  33ژانویه  03( 3323دیمـاه )3103
پابرجا بودهاند .کلیه ادعاها مرتب با رواب قراردادی بین طرفین میباشد که در اوایل سال  3322به وجود آمـد .در
این امر اختالفی نیست که وزارت راه و ترابری ،واحدی تحت کنترل ایران است .باالخره دیوان متقاعد شـده کـه
ا .ان.تی.بی .یک شرکت مدنی (پارتنرشیپ) است که در کلیه زمانهـای ذیـرب تحـت قـوانین ایالـت میسـوری

 .5در یادداشت مورخ  0مارس  33( 3322اسفندماه  )3102آقای دانشگر ،مجری طرک شاهراههای وزارت راه و ترابری ،بـهعنـوان آقـای
امری ،معاون امور مالی وزارت مزبور ،که طی آن صورتحساب شماره  80ا .ان.تی.بـیـ ایـران بابـت خـدمات مهندسـی انجـام شـده در
بهمنماه ( 3102ژانویه ـ فوریه  )3322جهت پرداخت ارسال گردیده ،خاطرنشان شده است که :به «مهندسین مشاور ابـالغ گردیـده کـه
نسبت به اخرا کارمندان خود اقدام نماید ،به نحوی که در نیمـه دوم فـروردینمـاه  3102کارمنـدی در اختیـار نداشـته باشـد »...چـون
فروردینماه (برابر با مارس ـ آوریل) اولین ماه سال است ،لذا ظاهرا منظور از فروردینماه  ،3102فروردینماه  3103یا آوریل  3322است.
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تشکیل و موجود بوده و تمام شرکای آن از زمان بروز ادعا تا  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه  )3103اتبـاع ایـاالت
متحده بودهاند .در این امر نیز اختالفی وجود ندارد .بدین ترتیب ،ادعا مشمول صالحیت دیوان طبق تعریف بنـد 3
ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی میباشد.
 .17ولی خواندگان به اهلیت ا .ان.تی.بی .جهت اقامه دعوا از جانب ا .ان.تی.بیـ ایران اعتراض دارنـد .اوال
خواندگان استدالل میکنند که دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای متعلق به شرکتهای ایرانـی را نـدارد .ثانیـا
خواندگان ادعا میکنند که ا .ان.تی.بی .نه در ا .ان.تی.بیـ ایران مناف مالکانه و نه بر آن کنترل دارد.
 .18طبق تعریف مندر در بند دو ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی« ،ادعاهای اتبـاع» کـه در صـالحیت آن
قرار میگیرد شامل موارد زیر است:
ادعاهایی که بهطور غیرمستقیم از طریق مالکیت سرمایه یا سایر عالئق مالی در مـورد اشـخاص حقـوقی در
مالکیت اتباع (ایاالت متحده یا ایران) بودهاند ،مشرو به اینکه مناف مالکیت چنین اتباعی مجتمعا در زمان اقامه
ادعا برای کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن ،مشرو به ایـنکـه شـرکت یـا
شخص حقوقی خود در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد.
دیوان داوری در پروندههای متعددی نظر داده که نسبت به ادعاهای غیرمستقیم سهامداران ایاالت متحده که
کنترل شرکتهای واق در کشورهای ثالث را در اختیار دارند صالحیت رسیدگی دارد .چون بند  0ماده  2در تعریف
دامنه شمول صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای غیرمسـتقیم تفـاوتی بـین شـرکتهـای ایرانـی و شـرکتهـای
کشورهای ثالث قائل نشده ،لذا دیوان بر این نظر است کـه ادعـای اول خوانـدگان مبنـایی نـدارد (بالنـت بـرادرز
کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 030ـ00ــ ،3صـفحه  8 ،3مـارس  30/3328اسـفندماه
)3184؛ اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 338ــ120ــ،1
صفحات 13ـ 02 ،10اکتبر  38/3320آبانماه .)3184
 .13در مورد ادعای دوم خواندگان ،مدارک موجود نشان میدهد که شرکای ا .ان.تی.بی .سهام ا .ان.تی.بیـ
ایران را با وجوهی که تو س شرکت ا .ان.تی.بی .تأمین شده بود ،خریداری نمـوده و آن را بـهعنـوان نماینـدگان
ا .ان.تی.بی .در دست داشتند .در هریک از اظهاریههای مالکیت که در همان زمان تأمین سرمایه تهیـه گردیـده،
ذکر شده است که «کلیه وجوه سرمایهگذاری» توس ا .ان.تی.بی .تأمین گردیده و ا .ان.تی.بی« .مالـک واقعـی
سهام مناف حاصله از آن است» و «هریک از سهامداران نیابتا» از طرف ا .ان.تی.بی .مالک قـانونی مـیباشـد».
عالوه بر این در گزارش یک مؤسسه حسابرسی سرمایهگذاری ا .ان.تی.بی .در ا .ان.تی.بیـ ایران تأیید گردیـده
که تأمین سرمایه جهت خرید سهام مزبور از طریق چک نقدی شرکت مدنی ا .ان.تی.بـی .انجـام گرفتـه اسـت.
مدارک موجود همچنین حاکی از آن است که شرکای ا .ان.تی.بی .همچنان این سهام را در اختیـار دارنـد؛ چـون
سهامدارانی که (ایران) را ترک کردند ،سهام خود را یا به شرکای جدید یا به شرکای ا .ان.تی.بـی .کـه در ایـران
مانده بودند منتقل نمودند.
 .41این موضوع که در زمان بروز ادعا ،ا .ان.تی.بی .کنترل ا .ان.تی.بیـ ایران را در دست داشته ،نهتنهـا از
 82درصد سهام سرمایه آن ،بلکه همچنـین از اساسـنامه ا .ان.تی.بـی .ایـران و موافقتنامـه مشـارکتی کـه بـین
ا .ان.تی.بی .و شرکای پارس کنسولت منعقد شده روشن میگردد .در اسناد مزبور مقرر گردیده که ا .ان.تی.بـیـ
ایران باید توس یک هیأت اجرایی سه نفره انتخابی اداره شود ،کـه دو عضـو آن ،منجملـه رئـیس هیـأت مـدیره

حکم شماره 244ـ19ـ2



182

میبایستی از شرکای طبقه «الف» (یعنی ا .ان.تی.بی ).باشند.
 .43تحت این شرای  ،دیوان بر این نظر است که ا .ان.تی.بی ،به لحاظ مناف مالکیت خود در ا .ان.تی.بیـ
ایران و کنترل آن ،اهلیت دارد که ادعای غیرمستقیم مربو به قرارداد را علیـه وزارت راه و ترابـری اقامـه نمایـد.
طبق قوانین ایاالت متحده که حاکم بر رواب هریک از شرکای ا .ان.تی.بی .با شـرکت مـدنی آنهـا مـیباشـد،
اموالی که با وجوه شرکت تحصیل گردیده ،اموال شرکت محسوب میگردد ،مگر اینکه قصدی خالف آن آشـکار
شود.
)Uniform Partnership Act Section 8(2

همچنین رجوع کنید به:
)60 Am. Gur 2d Partnership §92 (1972

در این مورد ،قصد شرکای ایاالت متحده آشکارا این بوده که ا .ان.تی.بی .مالک سهام ا .ان.تی.بـیـ ایـران
باشد .حتی چنانچه این مناف مالکانه فق بهعنوان حق انتفاع تلقی شود ،باز هم دیوان اهلیت مالکین منـاف یـک
ادعا را در اقامه آن ادعا در دیوان در مواردی که مالکین قانونی صرفا بهعنوان نماینده عمل میکننـد بـه رسـمیت
شناخته است (منال رجوع کنید به اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشن ،مذکوره در فوق ،صفحه .)13
 .42مسألهای که باقی میماند این است که آیا ا .ان.تی.بی .در مقام خواهان غیرمسـتقیم ،حـق دارد صـد در
صد ادعای ا .ان.تی.بیـ ایران را وصـول نمایـد یـا ایـن کـه مبلـغ وصـولی آن محـدود بـه نسـبت منـاف آن در
ا .ان.تی.بیـ ایران میباشد .در این رابطه ،خواهان دو استدالل به نحو تخییری ارائه داده است .اوال خواهان ادعا
میکند که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی حق دارد ادعای ا .ان.تی.بیـ ایران را که غیرقابل تفکیک است اقامـه
نماید و لذا باید  322درصد ادعا را وصول نماید .استدالل دیگر خواهان این است که چنانچه دیوان نظریه وصـول
براساس تناسب را اختیار کند در آن صورت ،مبلغ وصولی خواهان نباید صرفا محدود به منـاف مالکانـهاش ،بـدان
نحو که سهمالشرکه آن در سرمایه شرکت نشان میدهد باشد ،بلکه دیوان باید روش قابل انعطافتـری در تعیـین
میزان «عالیق مالکانه» اتخاذ و حکم به اعطای مبلغی به نسبت سرمایهگذاری کلی خواهان در شرکت ،منجملـه
دیون و سایر سرمایهگذاریها و نیز سرمایه سهام شرکت صادر نماید.
 .41در پرونده ریچارد دی .هارزا و سایرین و جمهوری اسالمی ایران و سایرین (حکم شماره 010ــ32ــ0 ،0
مه  30/3328اردیبهشتماه  ،3180بند  )10دیوان چنین نظر داد :با توجه به جمی جهات ،حداقل در مـواردی کـه
خواهانها اثبات نکرده اند که قانونا متعهدند هر مبلغی که احتماال وصول کنند به شرکت بپردازنـد ...محتـا تـرین
تصمیمی که دیوان میتواند بگیرد این است که ...مبلغ وصولی آنها را محدود به میزانی (از واحد خـارجی) نمایـد
که اتباع ایاالت متحده طی فاصله بـین تـاریخ بـروز ادعـا و  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه  )3103مالـک هـارزا
اینترنشنال بوده یا به منظور رسیدگی حاضر در تملک خواهانها بوده ویا به آنهـا واگـذار شـده اسـت . ...عامـل
تعیینکننده در این نتیجهگیری ،این است که دیوان نمیتواند خواهانها را وادار کند مبالغ حکـم را بـا شـرکت یـا
سایر سهامداران تسهیم کنند.
در پرونده حاضر ،خواهان چنین مدرکی ارائه نداده است ،بلکه پیشنهاد کرده مبلغ حکم را بهطور امـانی بـرای
سهامداران ا .ان.تی.بیـ ایران ،منجمله دو سهامدار طبقه «ب» ایرانی آن در اختیار بگیرد؛ ولی خواندگان اظهاریه
رسمی مورخ سپتامبر  3320این افراد را تسلیم نمودهاند که طی آن ،نامبردگان اظهار داشتهاند« :اقرار و اعتـراف و
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اعالم می داریم که شرکت مذکور (ا .ان.تی.بیـ ایران) از وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی ایران هـیچگونـه
طلب ویا ادعایی ندارد .هرگونه ادعایی به هر عنوان که باشد از نظـر اینجانبـان مـردود بـوده و غیرقابـل اسـتماع
است» .تحت شرای پرونده حاضر که شامل ادعای غیرمستقیمی است از جانب یک شرکت ایرانی که سـهامداران
غیرامریکایی آن ظاهرا از ادعای خود علیه خواندگان صرفنظر نمودهاند ،دیوان بر این نظر است کـه دلیلـی بـرای
وصول کل ادعای شرکت وجود ندارد.
 .44در مورد میزانی که خواهان استحقاق دریافت دارد دیوان ضابطه «عالیق مالکانه» را که خواهان پیشنهاد
نموده ،مردود میشناسد و نظر میدهد که خواهان حق دارد فق بـه نسـبت منـاف مالکانـهاش در ا .ان.تی.بـیـ
ایران ،یعنی  82درصد از ادعای خویش را وصول نماید .در ضابطه عالیق مالکانه که خواهـان مطـرک و طبـق آن
خواستهای ،نهتنها مبنی بر حقوق مالکیت خود در ا .ان.تی.بیـ ایران ،بلکه همچنین براساس بدهیهـای شـرکت
به خود مطالبه مینماید ،تمایز موجود بین طلب و سهمالشرکه و تفاوتهای موجود در حقـوق صـاحبان هریـک از
آنها نادیده گرفته میشود . ...چنانکه قبال خاطرنشان گردید صالحیت دیوان نسبت بـه دعـاوی غیرمسـتقیم بـا
عبارات «مالکیت سرمایه یا سایر عالیق مالی» بیان شده است .طلبکاران یک شـرکت غیرورشکسـته هـیچگونـه
مناف یا عالیق مالکانه ای در آن شرکت ندارند و بدهی شرکت به آنهـا تـأثیری در میـزان وصـولی آنهـا بابـت
دعاوی غیرمرتب ندارد .در این مورد ،خواهان مستقیما بابت بدهیهای ا .ان.تی.بیـ ایران به خود ادعایی ندارد و
لذا میتوان نتیجه گرفت که وی نمیتواند بهطور غیرمستقیم مبلغی بابت این بدهیها وصول نماید.
ب) ادعای متقابل بانک تجارت

 .41در ادعای متقابل بانک تجارت ،ادعا شده که دولت ایاالت متحـده ،اف.ان.بی.سـی .و ا .ان.تی.بـی .مشـترکا
مسئول زیانها یی هستند که بانک تجارت حسب ادعا به علت خودداری اف.ان.بی.سی .از اجابت تقاضای پرداخت
وجه دو اعتبارنامه صادره اف.ان.بی.سی .که طرف حساب آنها ا .ان.تی.بیـ ایـران بـوده ،متحمـل شـده اسـت.
چنانکه قبال خاطرنشان گردید ،اعتبارهای فوق به شمارههای اف  8302تی.جی و اف  8102تی.جی ،ضمانتهای
بانکی پیشپرداختها و کسور حسن انجام کار صادره توس بانک بینالمللی را تضمین مـینمـود .ضـمانتهـای
بانکی پیشپرداختها در بادی امر به مبلغ  33.222.222ریال صادر و بعدا به  82.233.308ریـال تقلیـل یافـت و
ضمانت بانکی کسور حسن انجام کار مبلغ  03.222.222ریال بود .بنا به دالیـل مـذکوره در زیـر ،دیـوان ادعـای
متقابل علیه کلیه خواندگان متقابل نامبرده را به دلیل عدم صالحیت رد میکند.
 .43اوال هیچیک از خواندگان متقابل نامبرده ،طرف واقعی ادعای متقابل نیست .در مورد دولت ایاالت متحده
و اف.ان.بی.سی .باید اظهار داشت که ادعاهای متقابل را میتوان به نحو صحیحی تنها علیه خواهانهـا بـه ثبـت
رساند ،نه علیه طرفهای ثالث (هارزا ،در فوق ،بند 24؛ آر .ان .پامروی و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران،
حکم شماره 02ـ42ـ 2 ،1ژوئن  32/3328خردادماه  ،3180صفحه  .)31در مورد ا .ان.تی.بی .باید اظهـار داشـت
که نه این شرکت طرف اعتبارنامه میباشد و نه ا .ان.تی.بیـ ایران و لذا هیچ از این دو ،مسئول آن نمیباشد .تنها
متعهد در قبال ذینف  ،یعنی بانک بینالمللی ،عبارت است از بانک صـادرکننده ،یعنـی اف.ان.تـی.بـی.سـی .بـدین
ترتیب ،نه ا .ان.تی.بی .و نه ا .ان.تی.بیـ ایران هیچیک صحیحا طرف ادعایی که مبتنی بر اعتبارنامه میباشـد،
نیست.
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 .47ثانیا ادعای متقابل به نحوی که در بند یک ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر شده «ناشی از قرارداد
فیمابین ،معامله یا پیشامدی که مبنای» ادعایی باشد ،نیست .به طوری که دیوان در پرونده اینترنشنال تکنیکـال
پروداکتس کورپوریشن و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 328ـ120ــ 33 ،1اوت 02 /3320
مردادماه  ،3184صفحات 42ـ )13متذکر گردیده:
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی ،تعهدات مستقلی بوده و ارتبا به تعهدات اصلی که خـود جزئـی از
آنها میباشند ،ندارند (رجوع شود به :هارزا اینترنشنال انجینرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره
33ـ32ـ ،0صفحه  12 ،34دسامبر  3 /3320دیماه  .)3183بدین ترتیب ،تعهدات بانکها در برابر یکدیگر ،متمایز
و مستقل از تعهدات طرفین معامله اصلی در برابر یکدیگر است.
در مواردی از قبیل پرونده حاضر که ادعای خواهان منحصرا مربو به تعهدات طرفین نسبت به تعهد اصـلی
است ،ادعای متقابل مربو به اعتبارات اسنادی و تعهدات بانکهای مربوطه ،از همان قرارداد ،معاملـه یـا رویـداد
منشأ ادعا ...ناشی نمیشود.
 .48باالخره ادعای متقابل به نحو مقرر در بند یک ماده  0بیانیه حل و فصل دعـاوی ،در تـاریخ ایـن بیانیـه،
یعنی  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده است .مدارک تسلیمی بانک تجارت حاکی از آن اسـت کـه
بانک مزبور تا  12دسامبر  3( 3323دیماه  ،)3182پرداخت اعتبارات اسنادی مورد بحـث را مطالبـه ننمـوده بـود.
بدین ترتیب ،بیعدالتی مورد تظلّم (یعنی خودداری اف.ان.بی.سی .از اجابت تقاضای پرداخـت) قبـل از  33ژانویـه
 03( 3323دیماه  )3103به وقوع نپیوسته بود که الزمه احراز صالحیت دیوان است.
ج) ادعاهای متقابل وزارت راه و ترابری

 .43ادعاهای متقابل وزارت راه و ترابری چنانکه در قسمت چهار«ب» حکم حاضـر مشـروحا مـورد بحـث قـرار
گرفته ،در سه گروه کلی قرار میگیرند )3( :ضمانتنامهها )0( ،وجود نقص و عیب کار در انجام کار قراردادی ،و ()1
مالیاتها و حقوق تأمین اجتماعی.
 .3ضمانتنامهها

 .11اولین ادعای متقابل وزارت راه و ترابری ،مطالبه مبلغ دو ضمانتنامهای است که ا .ان.تی.بیـ ایـران از بانـک
کارگزار خود تحصیل و به وزارت راه و ترابری تسلیم نموده؛ ولی آن را تمدید نکـرده اسـت .وزارت راه مسـئولیت
ا .ان.تی.بی .ایران را به این امر نسبت میدهد که این شرکت «مسبب» منقضی شدن ضمانتنامههای فوق بوده و
خساراتی به مبلغ  23،233،308ریال مطالبه مینماید.
 .13دو ضمانتنامه مورد بحث عبارتند از :ضمانتنامههای بانکی به شمارههای 3132ـ 22و 3133ـ 22که بانک
بینالمللی در قبال اعتبارنامههای اتکایی که مبنای ادعای متقابـل بانـک تجـارت مـیباشـد ،صـادر کـرده اسـت.
ضمانتنامههای مزبور ،طبق شرای مندر در آنها در  13می  32( 3322خردادمـاه  )3103منقضـی مـیگردیـد و
«تمدید آن موکول به درخواست کارفرما (وزارت راه)» بود.
 .12خواهان به صالحیت دیوان نسبت به این ادعای متقابل اعتراض دارد و استدالل میکند که ا .ان.تی.بی.
طرف ضمانتنامههای بانکی نبوده و ادعای متقابل ناشی از آن ،موضوع هیچیک از ادعاها نیست.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

 .11ولی دیوان بر این نظر است که نسبت به این ادعای متقابل ،صالحیت رسیدگی دارد .چنانچه این ادعای
متقابل با دید وسی تری مورد مطالعه قرار گیـرد ،مالحظـه مـی شـود کـه موضـوع آن عبـارت از ایـن اسـت کـه
ا .ان.تی.بیـ ایران ،تعهدات قراردادی خود در مورد نگاهداری ضمانتنامههای بانکی معینی را نقض کـرده اسـت.
لذا ادعای متقابل ناشی از قرارداد میباشد که خود منشأ ادعا است.
 .14در ادعای متقابل دوم اظهار شده که ا .ان.تی.بیـ ایران مسئولیت عدم تمدید هفت ضمانتنامه دیگری را
که کنسرسیوم تحصیل نموده به عهده دارد .این ضمانتنامهها شامل هفت فقره ضمانتنامههایی است کـه اعضـای
کنسرسیوم از شرکتهای بیمه و بانکهای مختلف در ایاالت متحده و فرانسه تحصیل نمودهانـد .تـاریخ انقضـای
تمام آنها یا اول مارس  32( 3323اسفندماه  )3102و یا اول مه  33( 3323اردیبهشتماه  )3102بـوده و بنـا بـه
درخواست وزارت راه قابل تمدید بودند و ا .ان.تی.بی و ا .ان.تی.بیـ ایران هیچکـدام طـرف ایـن ضـمانتنامههـا
نبودند.
 .11وزارت راه نتوانسته نظریه حقوقی روشنی که خواهان یا ا .ان.تی.بیـ ایران را با ضمانتنامهها مرتب کند
ارائه دهد .عالوه بر این مورد ،وزارت راه نتوانسته هیچ مدرکی ارائـه دهـد کـه نشـان دهـد ا .ان.تی.بـیـ ایـران
تعهدات قراردادی خود را نقض کرده یا به نحوی مسئول قصور ادعـایی کنسرسـیوم یـا ضـامنهـایش در تجدیـد
ضمانتنامههای خود بوده است .بدین ترتیب ،وزارت راه نتوانسته مبنایی برای صالحیت دیوان ارائه دهد .نتیجتا این
ادعای متقابل باید مردود شناخته شود.
 .2اجرای قرارداد به نحو ناقص و معیوب

 .13دومین گروه ادعاهای متقابل وزارت راه ،بهطوری که در چنـد «گـزارش فنـی» تقـدیمی بـه دیـوان تشـریح
گردیده ،حاکی است که نواقص و معایب مختلفی در شیوه کار ا .ان.تی.بیـ ایران در کلیه مراحـل قـرارداد وجـود
داشته است .واضح است که این ادعاهای متقابل از قرارداد فوق که خود منشاا این ادعا است ،ناشی شده و لـذا در
حیطه شمول صالحیت دیوان است.
مالیاتها و حقوق بیمه اجتماعی

.1

 .17آخرین ادعای متقابل وزارت راه بهطور کلی مسئولیت قراردادی ا .ان.تی.بیـ ایران در «پرداخت مالیات بیمه
و سایر کسور قانونی و تسویه حساب در پایان کار» را عنوان میکند .وزارت راه در آخرین الیحه خود ایـن ادعـای
متقابل را بهطور روشنتری تشریح و اظهار میدارد کـه شـامل مطالبـه مبلـغ  3.084.402ریـال بابـت مالیـات و
 300.232.023ریال بابت حقوق بیمه اجتماعی میباشد.
 .18در مورد ادعاهای متقابل بابت مالیات و حقوق بیمه اجتماعی (بجز کسور مالیاتی کـه صـریحا در قـرارداد
ذکر یا عمال توس طرفین اعمال میشد) که در پاسخ به ادعای مبتنی بر قرارداد عنوان میشود ،دیوان نظـر داده
است که این ادعاهای متقابل در صالحیت دیوان قرار نمیگیرد .دیوان اعالم نظر نموده است کـه ایـن ادعاهـای
متقابل از اجرای قوانین ذیرب مالیات و بیمه اجتماعی ناشی میشوند و نه از قرارداد به نحو مقرر در بند یک ماده
 0بیانیه حل و فصل دعاوی ( منال رجوع کنید به تی.سی.اس.بی اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره 334ـ342ــ،0
صفحه  38 ،04مارس  00/3324اسفندماه ( )3180مالیات بردرآمـد و سـهم بیمـه اجتمـاعی)؛ سـیلوانیا تکنیکـال
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سیستمز اینکورپوریتد ،حکم شماره 322ـ84ـ ،3صفحات 43ـ 02 ،42ژوئن  8/3320تیرماه ( )3184سهم بیمههای
اجتماعی)؛ اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشن ،در فوق ،صفحه ( 03حق بیمه اجتماعی و مالیات آموزش و
پرورش)؛ کوستک اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملی ،حکـم شـماره 333ــ03ــ ،3صـفحات 42ــ 00 ،12سـپتامبر
 1/3320مهرماه ( )3184مالیات بردرآمد ،عوارض شـهرداری و حقـوق بیمـه اجتمـاعی)؛ جنـرال داینـامیکز تلفـن
سیستمز سنتر اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 330ـ020ــ ،0صـفحه  4 ،00اکتبـر 30/3320
مهرماه ( )3184مالیات) .همچنین رجوع کنید به بهرینـگ اینترنشـنال اینکورپوریتـد و نیـروی هـوایی جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین ،قرار موقت و اعدادی شماره 00ـ120ـ 1صفحه  03،41ژوئن  13/3320خردادماه )3184
(«برای اینکه ادعای متقابل ی بتواند از یک قرارداد ناشی شود ،باید بر ادعای نقض تعهدی کـه آن قـرارداد ایجـاد
کرده است ،مبتنی باشد»).
 .13دیوان مالحظه مینماید که خواندگان ،یک الیحه تفضیلی درباره صالحیت دیـوان نسـبت بـه ادعاهـای
مربو به حق بیمه اجتماعی تسلیم کردهاند .دیوان الیحه کلی مالیاتی را که ایران تسلیم نموده نیز مـورد بررسـی
قرار داده است؛ ولی هیچیک از استدالالت مندر در لوایح مزبور ،نتیجهگیری مغایر با نظر ابرازی در پرونـدههـای
فوق را ایجاب نمینماید.
 .31باید بین ادعای سلب مالکیت و ادعای ناشی از قرارداد وجه تمایزی قائل شـد .در مـورد سـلب مالکیـت،
جبران خسارت خواهان محدود به ارزش اموالی است که گرفته شده .دیوان به منظور تعیین میزان این ارزش ،کلیه
قروض و رهن مربو به اموال ،منجمله مالیاتهای معوقه و همچنین سایر بدهیها را در نظر خواهـد گرفـت .در
این رابطه مالیاتهای معوقه بهعنوان ادعاهای متقابل تلقی نمیشوند .لذا هـیچگونـه موضـوع صـالحیتی مطـرک
نیست .از طرف دیگر در مورد ادعا بابت نقض قرارداد ،جبران خسارت ،محدود بـه خسـارات حاصـله از آن نقـض
است .وض عمومی مالی خواهان ،منجمله مسئولیتهای مالیاتی و بیمه اجتماعی ،ارتباطی به تعیین میزان خسارت
نداشته و متأثر از آن نیست .در این رابطه ،تعهدات مالیاتی تـأمین اجتمـاعی و سـایر تعهـدات معوقـه خواهـان را
میتوان فق بهعنوان ادعاهای متقابل تلقی نمود و نتیجتا موضوعات صالحیتی مطروک میگردد.
 .33شعبه یک این دیوان در حکم اخیر خود در مورد پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین (حکم شماره 000ـ80ـ 38،3آوریـل  02/3328فـروردینمـاه  ،)3180دالیـل مطـروک در
الیحه مالیات عمومی ایران را بهتفصیل مورد بررسی قرار داد .در حکم مزبور بهروشـنی از تصـمیم ایـن شـعبه در
پرونده تی.سی.اس.بی اینکورپوریتد (در ف وق) و تصـمیم شـعبه سـه در پرونـده اینترنشـنال تکنیکـال پـروداکتس
کورپوریشن (در فوق) پیروی شده؛ بدین مضمون که ادعاهای متقابل بابت مالیات ،ناشی از اجرای قوانین مالیـاتی
ایران میباشد ،نه ناشی از قراردادی که منشأ ادعا بوده است .شعبه یـک مضـافا نظـر داد کـه از ادعاهـا ،فقـ در
صورتی میتوان برای تهاتر استفاده کرد که شرای ادعاهای متقابل را که در بند یک ماده  0بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی مقرر گردیده ،احراز کنند .شعبه یک همچنین اظهـار داشـت کـه قـوانین مالیـاتی را نمـیتـوان «خـار از
مرزهای کشور مربوطه اعمال کرد» و «دعاوی مربو به اجرای قوانین مالیاتی عموما فق در دادگاههـای داخلـی
مربوطه قابل طرک هستند و شرای بیانیه حل و فصل دعاوی حاوی هیچ قید و شرطی درباره ایـن قاعـده عرفـی
نیست» .ما با این نظرات شعبه یک کامال موافقیم.
 .32در مورد عوارض تأمین اجتماعی ،جمهوری اسالمی ایران استدالل میکند کـه ایـن عـوارض از جهـات
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مختلفه با مالیات تفاوت دارند و بهویژه اصل عدم قابلیت اجرای قوانین درآمد را نباید درباره آنها اعمال نمود؛ زیرا
منظور از قوانین بیمه اجتماعی ،محدود به حمایت از کارگران بـوده و قـوانین عمـومی درآمـد نیسـتند .جمهـوری
اسالمی ایران همچنین اظهار میدارد که طبق قوانین ایران ،هریک از خواندگان ایرانی ،مانند وزارت راه و ترابری
در پرونده حاضر ،تعهد دارد بدهیهای پرداخت نشده بابت تأمین اجتماعی را که بر عهده پیمانکـارانش مـیباشـد
بپردازد و لذا چنانچه در حکم دیوان ،مبالغی که خوانده باید به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد کسـر نشـود ،وزارت
راه باید مبلغ فوق را به صورت مضاعف بپردازد .در استدالل اخیر ظاهرا پیشنهاد میشود که در موق تعیـین مبلـغ
بدهی وزارت راه به خواهان به موجب قرارداد ،بدهی وزارت مزبور به سازمان تأمین اجتماعی بایـد در نظـر گرفتـه
شود؛ ولی دیوان مالحظه میکند که اینگونه بدهیهای وزارت راه به سازمان تأمین اجتماعی ایران ،نظیـر بـدهی
خواهان به آن سازمان ،نه از قرارداد ،بلکه از قوانین ایران ناشی شده است .مقررات ذیرب قرارداد فق این نکته را
روشن میسازد که خواهان به لحاظ مالیاتها ،عوارض گمرکی ،بدهیهای تأمین اجتماعی یـا سـایر بـدهیهـای
مربوطه دولتی ،استحقاق هیچگونه حقالزحمه اضافی ندارد و این اقالم را وزارت راه طبق الزام قوانین و مقررات از
وجوه پرداختی به خواهان کسر خواهد نمود .خود قوانین است که تعهدات را ایجـاد و مشـخص مـینمایـد .رویـه
طرفین تنها این بوده که درصد معینی را از هریک از صورتحسابها کسر نمایند .تحت این اوضاع و احوال ،ادعای
تأمین اجتماعی در حیطه صالحیت دیوان قرار نمیگیرد .لذا الزم نیست دیوان درباره قابل اعمال نبودن قوانین که
در فوق ذکر شد تصمیم بگیرد.
 .31بنابراین ،دیوان ادعاهای متقابل بابت مالیات و حقوق و تأمین اجتماعی را بـه دلیـل عـدم صـالحیت رد
میکند.
چهار) دالیل حکم
الف) ادعاها
 .3حقالزحمه بابت خدمات انجام شده

 .34بهطوری که در دادخواست خواهان ذکر شده ،حقالزحمهای که بابت خدمات انجام شـده بـه موجـب قـرارداد
مطالبه گردیده ،بالغ بر  033.302.834ریال بود .طبق رویه معمول طرفین ،مبلغ فوق پس از کسر  0/0درصد بابت
مالیات و به انضمام بهرهای به نـرخ  8مصـرک در قـرارداد تـا  12آوریـل  32( 3322اردیبهشـتمـاه  )3103بـوده
است )6(.مبلغ فوق شامل اقالم زیر میگردید:
ادعاهای بابت صورتحسابهای پرداخت نشده به مبلغ کل  014.031.824ریال و ادعاهای بابـت خـدماتی کـه
انجام شده ،ولی صورتحسابهای آن ارسال و پرداخت نگردیده به مبلغ کل  84.084.232ریال.

 .6خواهان برای پرداختهای بعد از موق مقرر ،بهرهای به نرخ  8درصد که در قرارداد مقرر گردیده ،محاسبه کرده کـه از  42روز بعـد از
تاریخ واقعی سررسید هر مبلغ پرداختی ،شروع و تا  42روز بعد از خاتمه قرارداد یا تـا  12آوریـل  32( 3322اردیبهشـتمـاه  )3103ادامـه
مییابد .احتساب چهل روز فوق مبتنی بر این فرض است که  32روز برای تحویل هر صورتحساب الزم بوده و موقعی که این مدت تـوأم
با مهلت  12روزه برای پرداخت مصرک در قرارداد در نظر گرفته شود ،بهره بعد از  42روز تعلق میگیرد .خواهان برای مدت بعـد از تـاریخ
 12آوریل  32( 3322اردیبهشتماه  )3103نرخ باالتری برای بهره مطالبه مینماید.
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دادخواست اصلی همچنین شامل ادعایی به مبلغ  42.211.300ریال بود که وزارت راه بابت حسن انجام کار کسر
نموده ،ولی هیچگاه مسترد نکرده بود.
 .31خواهان بعدا ادعای حقالزحمه خود را تعدیل و اساس آن را تغییر داد .در این ادعا به صورتی کـه اینـک
بهـرهای
تنظیم گردیده ،مبلغ  408.341.308ریال مطالبه شده و این مبلغ عالوه بر کسور بابت حسن انجام کـار و 
است که اکنون بهطور جداگانه مطالبه گردیده است .مبلغ فوق نسبت به مبلغی که در صورتحسابها مطالبه شـده
بود تقلیل جزئی نشان میدهد و این تقلیل به علت مدارکی است که وزارت راه تسلیم نموده است؛ ولی نسبت بـه
مبالغ صورتحسابنشدهای که مطالبه شده بـود ،افـزایش عمـدهای را نشـان مـیدهـد و ایـن افـزایش بـه علـت
اصالحیهای است که درخواست شده بود و ذیال تشریح میگردد:

الف) مبالغ صورتحساب شده

 .33خواهان ادعای خود در مورد صورتحسابها را به سه دسته تقسیم میکند:
( )3حقالزحمههایی که صورتحساب آن تصویب و تجویز شدهاند،
( )0حقالزحمههایی که صورتحساب و تصویب شده ،ولی تجویز نشدهاند ،و
( )1حقالزحمههایی که صورتحساب شده ،ولی تصویب و در نتیجه تجویز نشدهاند.
تفاوت بین این سه دسته در واکنش وزارت راه در قبال این صورتحسابها است و نه در مبنـای قـراردادی مبـالغ
مورد ادعا .به این دلیل و نیز به دلیل آنکـه دفاعیـات وزارت راه بـا ایـن طبقـهبنـدی مغـایرت دارد ،دیـوان ایـن
طبقهبندی را در تحلیل این ادعا مورد استفاده قرار نمیدهد .مبلغی که در حال حاضر برای صورتحسابها مطالبـه
میشود  323،224،043ریال است که به ترتیب زیر حاصل شده است:
 300.330.832ریال
کل مبلغ صورتحساب شده
 883.482.318ریال
منهای مبلغ ناخالص پرداخت شده
 001.444.280ریال
کل مبلغ ناخالص
()82.284.330
منهای پیشپرداخت تسویه نشده
()334.133
منهای تعدیل مندر در صورتحساب شماره 40
()32.023.022
منهای  0/0درصد کسور مالیاتی
( )323.224.043ریال
کل مبلغ خالص مورد ادعا
ارهای اختالفات جزئی وجود دارد .طـرفین
 .37به نظر میرسد که طرفین اساسا با این ارقام موافقند ،هرچند پ 
در مورد مبلغ تسویه نشده پیشپرداخت وتعدیل الزم در صورتحساب شماره  40توافـق ،ولـی در مـورد کـل مبلـغ
صورتحساب شده و مبلغ ناخالص پرداخت شده ،اختالفنظر دارند .دیوان پس از بررسی توضیحات خواهان دربـاره
این اختالفات و توجه به این که جدولبندی وی بر مدارک حسابرسی شده مبتنی است ،جـدولبنـدی خواهـان را
میپذیرد.
 .38ارقام فوق منعکسکننده صورتحسابهایی است که طبق ماده  33قرارداد تهیه شده و شامل حقالزحمـه

202



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

نظارت عالیه ،حقوقها (منجمله اضافهکار) و ضرایب حقوقی میباشد .مبلغ مورد ادعا عالوه بـر صورتحسـابهـای
مزبور ،شامل صورتحساب دیگری جهت تهیه نقشه تفصیلی شاهراههای ایران که حسب ادعا به موجب درخواست
وزارت راه به عمل آمده نیز میباشد .خواهان اظهار میدارد که صورتحساب این کار به وزارت راه ارسـال و مـورد
تصویب وی قرار گرفت؛ ولی هیچگاه پرداخت نگردید .همچنین صورتحسابهـای معـروف بـه «ام» نیـز در ایـن
جدولبندی منظور شده و ذیال مورد بحث قرار میگیرد.
 .33وزارت راه در مقابل ادعای صورتحساب ،دفاعیات چندی مطرک ساخته است .اوال در پاسخ به طبقهبنـدی
صورتحسابهای خواهان ،وزارت راه منکر آن است که صورتحسابهای تسلیمی را اصوال تصـویب کـرده باشـد،
بلکه اظهار میدارد که مبالغی فق به صورت علیالحساب پرداخت نموده است .ثانیا وزارت راه اظهار میدارد کـه
صورتحسابهای خواهان همراه با مدارک و اسناد کافی نبوده ،از این لحاظ که جداول حقـوقی و رسـیدها و سـایر
مدارک مشابه به آنها ضمیمه نشده بوده است .ثالنا وزارت راه شکایت دارد که مبلغ حقوقهای صورتحساب شده
از برآوردهای منضم به قرارداد بسیار بیشتر بوده است.
 .71در مورد ادعای وزارت راه دایر بر اینکه کلیه پرداختهایش بهطور علـیالحسـاب انجـام گرفتـه ،دیـوان
مالحظه میکند که چنین کاری در قرارداد تجویز نشده بود .وزارت راه متعهد بوده که صورتحسابهـا را در موقـ
سررسید پرداخته و تسویه نماید و اختیار نداشته که صرفا پرداختهای موقت به عمل آورد.
 .73در مورد ارائه اسناد و مدارک ،بند یک از پیوست چهار کـه نـاظر بـه مسـائل مربـو بـه صورتحسـاب و
پرداخت میباشد ،مقرر میدارد که حقالزحمه ا .ان.تی.بیـ ایران «براساس جدول تفضیلی حقوقهایی است که از
طرف مهندس مشاور عمال به کارکنان پرداخت شده .به این مبلغ ،درصـدهای مشـخص شـده در جـدول بـرآورد
حقالزحمه ...اضافه میشود .»...بدین ترتیب ،طبق قرارداد ،ا .ان.تی.بیـ ایـران ملـزم نبـوده بسـیاری از اسـناد و
مدارکی را که اکنون مورد تقاضای وزارت راه است ارائه دهد .در مـورد اطالعـات مربـو بـه حقـوق و دسـتمزد،
مدارک حاکی از آن است که ا .ان.تی.بیـایران ،اطالعات مربو به حقـوق را پیوسـت صورتحسـابهـای خـود
میکرده .عالوه بر این ،هیچ مدرکی دال بر آن نیست که وزارت راه در زمان اجرای قرارداد در مورد ارائـه اسـناد و
مدارک مربو به صورتحسابها شکایتی کرده باشد .در واق به نظر میرسد که وزارت راه 14 ،صورتحساب اولیه
خواهان را بدون هیچگونه شکایتی پرداخت کرده است .لذا اکنون شکایت وزارت راه قابل قبول نیست.
 .72در مورد برآورد حقوقها ،دیوان مالحظه مینماید که برآورد حقالزحمه که آن نیـز در پیوسـت شـماره 4
منظور گردیده ،چیزی جز یک برآورد نیست .هیچ قید و شرطی در قرارداد ،ا .ان.تی.بیـایـران را نسـبت بـه ایـن
()7
مبالغ متعهد نمیسازد.
 .71عالوه بر دفاعیههای فوق که شامل کلیه صورتحسـابهـا مـیگـردد ،وزارت راه دفاعیـههـایی در مـورد
صورتحسابهای معینی و طبقهبندی هزینهها نیز مطرک نموده است که ذیال تـک تـک آنهـا مـورد بحـث قـرار
میگیرد.
 .7با آنکه بند  ،0صفحه  4پیوست شماره ( 4متن انگلیسی) مقرر داشته« :در صورتی که بر مهندس مشاور یا کارفرما مشخص شود که
مبلغ پرداختی از حقالزحمه پیشبینی شده برای هر مرحله تجاوز خواهد نمود »...ا .ان.تی.بیــایـران بـرآورد تجدیـدنظر شـدهای تهیـه
خواهد کرد ،ولی این پیشبینی ،وزارت را از پرداخت حقالزحمه اضافی معاف نمیکند.
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( )3اضافهکار

 .74وزارت راه به رویه خواهان درباره تهیه صورتحساب حقوق و ضرایب مربو به اضـافهکـار و اضـافهپرداخـت
اعتراض دارد .قسمتی از این اختالف از مدتها پیش وجود داشته اسـت .از حـدود سـپتامبر  ،3322وزارت راه بـه
ا .ان.تی.بیـ ایران درباره اضافهکار بیش از حد و اعمال ضرایب حقوق به حقالزحمه اضافهکـار اظهـار نارضـایتی
کرده بود .طرفین در سپتامبر و اکتبر  3322درباره این مسائل بحثهای مفصلی به عمل آوردند.
 .71ا .ان.تی.بیـ ایران ،طی نامه مورخ  32اکتبر  00( 3322مهرماه  ،)3102اصالحیهای به قرارداد پیشنهاد و
به صورت ضمیمه شماره یک به وزارت راه ارسال داشت .در این ضمیمه فق ضریب  322درصد به اضافهکار ،بـه
منظور جبران هزینههای عمومی و باالسری اعمال میشد و از تاریخ  01سپتامبر ( 3322اول مهرماه  )3102نافذ و
الزماالجرا میبود .در واق  ،ا .ان.تی.بیـ ایران پیشنهاد کرد که از ضریب  322درصد مربو به فوقالعاده زنـدگی

و هزینه تجهیز صرفنظر کرده و ضریب را در مورد اضافهکاری از  382درصـد بـه  322درصـد تقلیـل دهـد .ایـن
پیشنهاد در کلیه صورتحسابهای ا .ان.تی.بیـ ایران بابت مدت  01سـپتامبر ( 3322اول مهرمـاه  )3102تـا 02
آوریل  03( 3323فروردینماه  )3102منعکس شده است .بعد از این تاریخ ،هیچ اضافهکاری به عمل نیامد.
 .73ولی ضمیمه پیشنهادی هـیچگـاه رسـما بـه امضـای طـرفین نرسـید .بـه جـای آن ،وزارت راه در کلیـه
صورتحسابهایی که بعد از اکتبر  3322تسلیم شد ،ضریبی به میزان  02درصد نسبت به اضافهکار اعمال نمـود و
همچنین کل مبالغ صورتحسابهای شماره  10و  12مربو به دوره  01ژوییه ( 3322اول مردادمـاه  )3102و 00
سپتامبر  13( 3322شهریورماه  )3102را بررسی و تصویب ننمود .ا .ان.تی.بیـ ایران طی نامـه مـورخ  1دسـامبر
 30( 3322آذرماه  )3102نسبت به این «تغییر یکجانبه در قرارداد فیمابین» اعتـراض و از وزارت راه تقاضـا کـرد
ضمیمه شماره یک را تصویب نماید.
 .77خواهان اظهار میدارد که مبلغ حکم باید شامل ضریب کامل قراردادی باشد؛ زیرا توافقی خالف آن وجود
ندارد و بنابراین ،پرداخت تمامی اضافهکار بهعالوه  082درصد آن را مطالبه مینماید .وزارت راه نسبت به پرداخت
هرگونه حقالزحمه مربو به اضافهکار ،اعم از اضافهکـار پایـه و ضـرایب آن اعتـراض دارد .تقسـیمبنـدی اقـالم
صورتحساب که وزارت راه انجام داده ،حاکی از اعتراض آن به اقالم مربو به اضافهکـار مـیباشـد کـه بـالغ بـر
 30.480.001ریال میگردد .این رقم ،هم شامل وجوهی است که وزارت قبال بابت اضافهکار پرداخته و هم مبالغی
که صورتحساب شده ،ولی پرداخت نگردیده است.
 .78اولین موضوعی که باید مورد بحث قرار گیرد این است که آیا بند  3ماده  33قرارداد که در آن بازپرداخت
«حقوق واقعی پرداختی» پیشبینی شده ،به حقوق اضافهکار نیز تسری مییابد یا خیر؟ دیوان بر این نظر است که
قابل تسری است .مفهوم روشن عبارت ،شامل کلیه مبالغی میشود که به کارمندان بابت خدمات انجام شده عمال
پرداخت میگردیده ،نه صرفا حقوق پایه .نحوه عمل طرفین ،نتیجهگیری فوق را تأیید میکند .وزارت راه تا زمـان
رسیدگی در این دیوان هیچگاه به پرداخت خود مبالغ اضافهکار اعتراضی نکرده بود ،بلکه بـه میـزان اضـافهکـار و
اعمال ضرایب کامل به فوقالعاده اضافهکار اعتراض داشت .واضح است که وزارت راه و ترابری دریافتـه بـود کـه
متعهد به پرداخت حقوق اضافهکار بوده و بهطور کلی مبالغ فوق را میپرداخت.
 .73موضوع بعدی مربو است به اعمال ضرایب مندر در قرارداد به حقوق اضـافهکـار؛ یعنـی ضـریب 322
درصد بابت فوقالعاده زندگی و هزینه تجهیز و ضریب  382درصد بابت هزینههای باالسری .بـه موجـب قـرارداد،
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این ضرایب قابل اعمال به کلیه حقوق واقعی پرداختی بوده و قرارداد هیچ تفاوتی بین حقوق پایه و اضافهکار قائل
نشده است .دیوان نمیتواند استنتا کند که مواد مربوطه قرارداد در نتیجه توافق بعدی طرفین تغییر یافتـه باشـد.
طرفین هیچگاه ضمیمه پیشنهادی ا .ان.تی.بیـ ایران را رسما مبادله نکردند و در مورد حـذف دو ضـریبی کـه در
غیر این صورت قابل اعمال بودند ویا تقلیل آن تا میزان معین ،هیچگونه «توافق فکری» وجود نداشت.
 .81چون در این امر اختالفی وجود ندارد که صورتحسابها منعکسکننده آن اضافهکار واقعـی اسـت کـه در
ازای خدمات انجام شده طبق قرارداد پرداخت شده ،لذا دیوان نظر میدهد که ا .ان.تی.بیـ ایران حـق دارد کلیـه
مبالغ صورتحساب شده بابت ضرایب اضافهکار و هزینه باالسری را دریافت نماید .موضوع استحقاق ا .ان.تی.بیـ
ایران به دریافت ضریب کامل  082درصد نسبت به مبالغی که فق با ضریب  322درصد صورتحساب نموده ،ذیال
در ارتبا با مطالبه حقالزحمههای صورتحساب نشده مورد بحث قرار گرفته است.
( )2نظارت عالیه

دومین موضوع ویژهای که وزارت راه مطرک ساخته ،مربو است به حقالزحمه بابت نظارت عالیـه .قـرارداد مقـرر
میدارد که وزارت راه میبایستی بابت «نظارت عالیه» حقالزحمـه ماهانـة ثـابتی بـه مبلـغ  12.222دالر امریکـا
( 0.030.002ریال) در طول مرحله اول قرارداد و بـه مبلـغ  332.222دالر امریکـا ( 31.223.222ریـال) در طـول
مراحل بعدی به ا .ان.تی.بیـایران بپردازد .قبل از  0مارس  33( 3322اسفندماه  )3108یعنی تـاریخ نافـذ شـدن
قراردادهای تجهیز و خرید کنسرسیوم ،ا .ان.تی.بیـ ایران صورتحسابها را با نرخ پایینتر و از آن تاریخ به بعد با
نرخ باالتر جهت وزارت راه ارسال میداشت .حقالزحمه نظارت عالیه مزبور ظـاهرا بابـت خـدمات مـدیران ارشـد
ا .ان.تی.بی ـ ایران بود .ا .ان.تی.بی ـ ایران حقوق پرسنل فوق را در گزارشهای حقوق و صورتحسابهای خـود
جزا حقوق سایر کارمندانش منظور نمیکرد.
 .83در اواخر کار قرارداد ،وزارت راه نسبت به پرداخت کامل حقالزحمه نظارت عالیه اعتراض نمود و طی نامه
مورخ  4فوریه  30( 3323بهمنماه  )3102به ا .ان.تی.بیـ ایران ابالغ نمود که مبلغ پرداختی بابـت حـقالزحمـه
نظارت عالیه را از رقم مقرر در قرارداد یعنی  31.223.222ریال در ماه به  32.222.222ریال در ماه تقلیل میدهد
و پرداخت این مبلغ را به نسبت تعداد پرسنل نظارت عالیه که در ایـران روی پـروژه شـاهراه کـار کننـد ،تصـویب
مینماید .وزارت اظهار داشت که مبلغ  1.223.222ریال که از حقالزحمـه پایـه کاسـته «بـه دلیـل نماینـدگان و
کارگزاران مهندس مشاور در خار از کشور میباشد که به علت توقف کار ،وجهی دریافت نخواهنـد نمـود» .ایـن
روش پرداخت  32میلیون ریال حقالزحمه به نسبت تعداد کارکنان نظارت عالیـه در ایـران در صورتحسـابهـای
شماره  43 ،42و  02و  01مربو به خدمات انجام شده از  03ژانویه  3323تا  03مه ( 3323اول بهمنماه  02الی
 13اردیبهشتماه  )3102همچنان ادامه داشت .در چهار صورتحساب مذکور ،تفاوت بین حقالزحمه نظـارت عالیـه
که توس ا .ان.تی.بیـ ایران صورتحساب شده و مبلـغ مصـوبه وزارت راه ،مجموعـا بـالغ بـر  1.223.222ریـال
میگردد.
 .82در می  3323ا .ان.تی.بی ـ ایران ،ظـاهرا در پاسـخ بـه ایـن اقـدامات ،پیشـنهاد کـرد کـه مبلـغ کامـل
 31.223.222ریال حقالزحمه نظارت عالیه مندر در قرارداد را به پنج قسمت مساوی (هریک برابر با 0.222.342
ریال) تسهیم نماید؛ چون در آن زمان تعداد کارمندان نظـارت عالیـه پـنج نفـر بودنـد .صورتحسـابهـای بعـدی
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ا .ان.تی.بیـ ایران طبق ایـن پیشـنهاد تنظـیم شـد .ا .ان.تی.بـیـ ایـران حـقالزحمـه دو نفـر از مـدیران را در
صورتحساب شماره ( 42مربو به دوره  03ژانویه  3323تا  33فوریه  /3323بهمنماه  )3102و حقالزحمـه یکـی
دیگر از مدیران را در هریک از صورتحسابهای  43و  02و ( 01مربو به دوره  02فوریه تـا اول  03مـی ،3323
اسفندماه  3102الی  13خردادماه  )3102منظور نمود .کلیه صورتحسابهای مزبور در می  3323تسلیم شد .با این
حال ،وزارت راه بابت حقالزحمه نظارت عالیه مندر در صورتحساب شماره  42فق پرداخت  4میلیون ریـال و از
هریک از صورتحسابهای شماره  02 ،43و  01پرداخت  0میلیون را مـورد تصـویب قـرار داد کـه نشـان مـیداد
حقالزحمه پایه کاهش یافتة  32میلیون ریالی خود را پرداخت مینماید.
 .81از صورتحساب شماره  00که در  01ژوئن  0( 3323تیرماه  )3102صادر و شامل دوره  00مـی  3323تـا
 01اوت ( 3323اول خرداد الی  13مردادماه  )3102بود ا .ان.تی.بیـ ایران بنا به درخواست وزارت راه ،حقالزحمه
نظارت عالیه را از قرار  0میلیون ریال برای هر سرپرست ،صورتحساب نمود .این رویه تا صورتحسـاب شـماره 88
که آخرین صورتحساب ا .ان.تی.بیـ ایران و شامل دوره  03فوریه  3322تا  02مارس  0( 3322تا  03اسـفندماه
 )02بود همچنان ادامه داشت .برخالف صورتحسابهای قبلی که به وسیله آقای واکتر ،مدیرعامل ا .ان.تی.بـیـ
ایران امضا شده بود ،صورتحسابهای اخیر به امضای آقای امینی ،مدیر اداری ا .ان.تی.بیـ ایران بوده است.
 .84خواهان کلیه مبالغ حقالزحمه نظارت عالیه را که صورتحساب شده و پرداخت نگردیده و همچنین مبـالغ
دیگری را که صورتحساب نشده ،مطالبه مینماید .جنبه اخیر ادعا در ذیل بهطور جداگانه مورد بحـث قـرار گرفتـه
است .وزارت راه به کلیه مبالغ صورتحساب و مطالبه شده اعتراض کرده و اظهار میدارد که ا .ان.تی.بـیـ ایـران
بعد از عزیمت کارمندانش از ایران ،هیچ کار قراردادی انجام نداده است .وزارت راه همچنین اظهار میدارد کـه در
قرارداد ،اجازه کار در خار از ایران داده نشده است .باالخره وزارت راه استدالل میکند که ا .ان.تی.بیـ ایران بـا
انجام تعدیالتی در حقالزحمه خود موافقت کرده بود.
 .81دیوان داوری تجزیه و تحلیل خود را با مالحظه این نکته آغاز میکنـد کـه در مـورد صورتحسـابهـای
حقالزحمه نظارت عالیه برای دوره قبل از  03ژانویه ( 3323اول بهمـنمـاه  )3102اخـتالفنظـری وجـود نـدارد.
نسبت به بقیه صورتحسابها که شامل دورهای از  30ژانویه  3323تا  02مارس  00( 3322دیمـاه  3102تـا 03
اسفندماه  )3102میگردد ،دیوان نمیتواند با استدالل خواهان موافقت کند ،دایر بر اینکه صـرفنظر از کـار واقعـا
انجام شده ،وی استحقاق دارد بابت تمام ماههای قبل از خاتمه قرارداد ،حقالزحمه کامل ماهانه دریافت نماید .بند
 0از ماده  0قرارداد که وزارت راه و ترابری بدان استناد میکند ،چنین مقرر میدارد:
«کارفرما در هر موق حق خواهد داشت تا حدود معقول و متناسبی خـدمات مـورد احتیـا را تغییـر داده و
بعضی خدمات را اضافه یا حذف نماید .در این صورت ،مدت قرارداد و حقالزحمه مهندس مشـاور نیـز بـه
نسبت کار و هزینههای مربوطه تعدیل خواهد شد».
این ماده به نحو عام بیان شده و شامل کلیه حقالزحمهها ،منجمله حقالزحمه نظارت عالیه میگردد .در واق ،
اگر بند  0ماده  0فق در مورد حقوق و ضرایب قابل اعمال میبود وجودش تا اندازه زیادی غیرالزم میبـود؛ زیـرا
هزینههای مزبور طبق سایر مفاد قرارداد ،بهطور تلویحی به حدود و میـزان کـار بسـتگی داشـته و بـا اسـتخدام و

برکناری کارکنان تغییر مینمود.
 .83بدین ترتیب ،دیوان باید حقالزحمه مناسب برای خدمات نظـارت عالیـه را کـه در دوره بـین  03ژانویـه
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 3323تا  02مارس ( 3322اول [بهمن  02تا  03اسفندماه  )3102انجام شده تعیین نماید .دیـوان بـدوا مالحظـه
میکند که ا .ان.تی.بیـ ایران استحقاق دریافت حقالزحمه بابت خدمات خود تا خاتمه قرارداد را دارد ،هرچند کـه
قراردادهای تجهیز و خرید کنسرسیوم به ترتیب در آوریل  3323و اوایل مارس  3322خاتمه یافـت؛ زیـرا مـاده 1
قرارداد ،مهلت ا .ان.تی.بیـ ایران جهت اجـرای هـر مرحلـه را تـا  32روز بعـد از تکمیـل همـان مرحلـه توسـ
کنسرسیوم تمدید نمود .در مورد شیوه محاسبه حقالزحمه ،دیوان مضافا مالحظه میکند که بند  0ماده  0از تقلیل
هزینه «به نسبت کار انجام شده» و قصد طرفین در تقسیم حقالزحمه نظـارت عالیـه بـر مبنـای تعـداد کارکنـان
نظارت عالیه که عمال مشغول کار قراردادی بودهاند بحث مینماید .لذا دیوان نتیجه میگیرد که چنین روشی برای
تعیین حقالزحمه در پرونده حاضر مناسب است .دیوان مضافا بر این نظر است که مبلـغ پایـه مناسـبی کـه بابـت
خدمات مدیران نظارت عالیه مقیم ایران باید تسهیم گردد عبارت است از :میـزان کامـل مقـرر در قـرارداد ،یعنـی
 31.223.222ریال و نه  32.222.222ریال که توس وزارت راه به کار رفته .وزارت هیچ نشانهای ارائه نـداده کـه
چگونه به رقم فوق دست یافته است .فق اشاره میکند که حقالزحمه را به دلیل اینکـه پرسـنل نظـارت عالیـه
ا .ان.تی.بیـ ایران کشور را ترک کرده بودند ،تقلیل داده است .واضح است که این منطق در مورد کارکنـانی کـه
در ایران باقی مانده بودند صادق نیست.
 .87درباره تعداد مدیران نظارت عالیه که در فاصله زمانی  03ژانویه  3323و 02مارس ( 3322اول بهمنمـاه
 02تا  03اسفندماه  )3102در ایران به کار اشتغال داشتند ظاهرا بین طرفین اختالفی وجود ندارد؛ چـون وزارت راه
پرداخت حقالزحمه نظارت عالیه را به نسبت تعداد این قبیل کارکنانی که برای آنها صورتحساب ارسال شده بـود
تصویب نمود؛ هرچند که نرخ پایه آن را تقلیل داد .نتیجتا دیوان بر این نظر است که خواهان حق دارد کلیه مبـالغ
صورتحساب شده مربو به حقالزحمههای نظارت عالیه را وصول نماید؛ زیرا در صورتحسابهای مـورد اخـتالف
حقالزحمه نظارت عالیه مندر در قرارداد ،براساس تعداد پرسنل نظارت عالیه که در ایران به اجرای پروژه اشتغال
داشتند ،تقسیم گردیده بود.
 .88ولی دیوان مالحظه میکند که  32صورتحساب مربو به دوره  00می  3323تـا  02مـارس ( 3322اول
خرداد تا  03اسفندماه  )3102برای یک نفر از مدیران نظارت عالیه ،احتماال آقای امینی ،براساس حقالزحمه پایـة
تقلیل یافته وزارت راه و ترابری تنظیم شده و نه با حقالزحمه کـاملی کـه بـه نظـر دیـوان ا .ان.تی.بـیـ ایـران
استحقاق آن را دارد .موضوع مطالبه این تفاوت صورتحساب نشده ذیال مورد بحث قرار گرفته است.
( )1ایرادات به صورتحسابهای مشخص

 .83وزارت راه عالوه بر ایرادی که به مبالغ صورتحساب شده بابت نظارت عالیه و اضـافهکـار نمـوده ،چنـد ایـراد
خاص به صورتحسابها را نیز مطرک ساخته است .خواهان بسیاری از ایـن ایـرادات را پذیرفتـه و بـر آن اسـاس،
ادعای خود را مورد تجدیدنظر قرار داده است .بقیه آنها ذیال مورد بحث قرار میگیرد:
(الف) صورتحسابهای شماره  17و 13

 .31وزارت راه بابت صورتحسابهای شماره  02و  03خواهان که به ترتیب شـامل دوره  02آوریـل  3323تـا 00
می  2( 3323اردیبهشت تا  4خردادماه  )3102و  08می  3323تا  13اوت  0( 3323خرداد تا  3شهریورماه )3102
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و کال بالغ بر  8.222.833ریال میگـردد ،هـیچ وجهـی پرداخـت ننمـوده اسـت .وزارت راه بـدان دلیـل بـه ایـن
صورتحسابها ایراد میگیرد که صرفا مربو به خدماتی میشوند که حسب ادعا در ایاالت متحده انجام گرفتـه و
ا .ان.تی.بی ـ ایران انجام خدماتی را اثبات نکرده است .خواهان این ایراد را اشتباها بهعنوان ایراد کلی نسـبت بـه
انجام خدمات در ایاالت متحده تعبیر مینماید و خاطرنشان میسازد که ا .ان.تی.بیـ ایران بابـت خـدمات انجـام
شده در ایاالت متحده بهطور عادی و مرتبا صورتحساب برای وزارت راه ارسال نموده ،بدون آنکه وزارت اعتراض
کرده باشد.
 .33خواهان نسخی از صورتحسابهای مزبور ،همراه با سوابق کاری حاوی نام کارمندانی کـه حقوقشـان در
صورتحساب منظور شده ،میزان دریافتی و تعداد ساعاتی که کار کردهاند و شرک خالصه سمت در شرکت و سـابقه
کار آنها را تسلیم کرده است .در نبود مدارک مغایر ،این سوابق نشان میدهد که کار ،انجام گرفته است .لذا ایـن
صورتحسابها که بالغ بر  8.222.833ریال میگردد قابل پرداخت میباشند.
(ب) صورتحساب شماره 11

 .32وزارت راه به مبلغ  012.222ریال مندر در صورتحساب فوق ،مورخ  01می  0( 3323خردادمـاه  )3102کـه
حسب ادعا نشاندهنده هزینههای حقوق و ضریب آن مربو به شخصی به نام گیالن آژاناسیان مـیباشـد ،ایـراد
دارد .وزارت راه ادعا میکند که در مدت زمان مربو به صورتحساب ،نامبرده دیگر به کار اشتغال نداشت.
 .31خواهان ادعا میکند که نسخهای از اسناد تأییدی را که همراه با صورتحساب شماره  01تسلیم وزارت راه
نموده ،دیگر در اختیار ندارد و نیز مدعی است که چون وزارت نسخی از این اسناد یا مـدارک دیگـری را در تأییـد
موض خود تسلیم ننموده ،لذا دفاعش را باید مردود شناخت.
 .34مدارک حاکی از آن است که وزارت راه پس از وصول صورتحساب صرفا بدون ادای هیچگونه توضـیحی
از تصویب مبلغ حقوقها خودداری ورزید .وزارت راه ظاهرا تا  12دسامبر  3( 3320دیماه  )3183کـه پاسـخش را
در دیوان به ثبت رساند ،اطالعی درباره دلیل اقدام خود در اختیار خواهان نگذارده بود .چون وزارت ذکر علت ایراد
خود نسبت به رقم معینی در صورتحساب را برای مدت سه سال به تأخیر انداخته ،لذا اثبات و توجیه آن را هنوز بر
عهده دارد .وزارت راه اسناد منبته صورتحساب یا مدارک دیگری در تأیید ادعای خود تسلیم نکرده و لـذا دفـاعش
قابل پذیرش نیست (بند یک ماده  04قواعد دیوان .همچنین رجوع کنید به:
D. Sandifer, Evidence Before International Tribunals 127, (rev. ed., 1975).

بنابراین ،دیوان بر این نظر است که مبلغ مندر در صورتحساب شماره  01که به آن ایراد گرفته شـده و بـالغ
بر  012.222ریال میباشد ،قابل پرداخت است.
(ج) صورتحساب بابت تهیه نقشه

 .31وزارت به صورتحساب نقشه مذکور در بند  80فوق که بالغ بر 8.302.823ریـال مـیباشـد ایـراد دارد و ادعـا
میکند که وی نقشه شاهراهها را که خواهان تهیه نموده[ ،درخواست ننموده و قراردادی در مورد آن منعقد نکرده
است؛ ولی وزارت راه اظهار نمیدارد که نقشهها را که صورتحساب بابـت آنهـا ارسـال شـده ،دریافـت نکـرده و
همچنین انکار نمیکند که بابت آنها صورتحساب برایش ارسال شده است .خواهان نسخهای از این صورتحساب
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را دیگر در اختیار ندارد ،ولی این مبلغ از روی یک جدول دستنویس حاوی مبـالغ معوقـه صورتحسـاب کـه مـدیر
اداری ا .ان.تی.بیـ ایران در  01ژانویه  1( 3323بهمنماه  )3102بالفاصله قبل از ترک ایران تهیـه کـرده بـود،
مشخص شده است.
 .33بند  0ماده  0قرارداد در مورد خدمات اضافی چنین مقرر میدارد :کارفرما در هر موق حق خواهد داشـت
تا حدود معقول و مناسبی خدمات مورد احتیا را تغییر داده و بعضی خـدمات را اضـافه یـا حـذف نمایـد .در ایـن
صورت ،مدت قرارداد و حقالزحمه مهندس مشاور نیز به نسبت کار و هزینه مربوطه تعدیل خواهد شد.
خواهان یک یادداشت داخلی مورخ  01فوریه  34( 3322اسـفندماه  )3108از مکالمـه تلفنـی بـین کارمنـدان
ا .ان.تی.بی .و ا .ان.تی.بیـ ایران مربو به برآورد هزینه چاپ نقشـه و جـدول زمـانی تحویـل آن را بـهعنـوان
مدرک تسلیم نموده است .در گزارش وضعیت شماره یک ،مورخ اول سـپتامبر  32( 3322شـهریورماه  )3102کـه
ا .ان.تی.بیـ ایران تهیه و جهت وزارت راه ارسال نموده ،در مورد طرک تهیه نقشه جهانگردی چنین گزارش شده:
«این مأموریت بهموق و به نحو رضایتبخشی به انجام رسید .کارفرما از این کار بسیار خشنود است .هـیچ مـدرکی
در دیوان وجود ندارد ،دایر بر اینکه وزارت راه در زمان دریافت گزارش ،ایرادی گرفته باشد؛ چه به این صورت که
تقاضا برای تهیه نقشهای نکرده ویا اینکه اظهار کرده باشد که صورتحساب را تصـویب نخواهـد کـرد .دیـوان از
مدارک موجود متقاعد شده که وزارت راه از تهیه نقشه آگاهی داشته و میتوانسته طبق بند  0ماده  0قرارداد ،اجازه
تهیه آن را بدهد .با توجه به وض خدماتی که خواهان ارائه نموده ،وزارت راه نمیتوانسته انتظار داشته باشد که کار
به رایگان انجام خواهد گرفت .بنابراین ،دیوان بر این نظر است که وزارت راه در قبال هزینـههـای اضـافی کـه در
ارتبا با طرک تهیه نقشه به مصرف رسیده و تا آن حد که انجام این هزینهها با مدارک موجـود اثبـات مـیشـود،
مسئول و متعهد است.
 .37خواهان همچنین صورتحساب خود بهعنـوان ا .ان.تی.بـیـ ایـران بـه مبلـغ  22.204/00دالر را بابـت
هزینههایی که در تهیه و چاپ و ارسال نقشهها در ایاالت متحده متحمل شده ،بهعنوان مدرک تسلیم کرده است.
مبلغ فوق شامل هزینه کارگر و مصالح و هزینه باالسری و  32درصد سود است .در آن زمان ،مبلغ دالری معـادل
 0.023.313ریال بود .خواهان نتوانسته کاری را که ظاهرا در ایران انجام گرفته اثبات کند تا مبلـغ اضـافی بابـت
خدمات تهیه نقشه که صورتحساب آن را ا .ان.تی.بیـ ایران جهت وزارت راه ارسال داشته توجیـه نمایـد .نتیجتـا
دیوان فق بابت آن قسمت از صورتحساب ا .ان.تی.بیـ ایران حکم صادر میکند که بر مبنای هزینه انجـام کـار
توس خواهان در ایاالت متحده میباشد که به نظر دیوان مبلغ  0.023.313ریال است.
(د) صورتحسابهای «ام»

 .38طبق ترتیبات مورد توافق طرفین ،ا .ان.تی.بیـ ایران گهگـاه از کارمنـدان وزارت راه جهـت انجـام خـدمات
قراردادی استفاده میکرده است .ا .ان.تی.بیـ ایران سـپس حقـوق کارمنـدان را پرداختـه و مبلـغ پرداختـی را در
صورتحساب مخصوصی به نام «ام» منظور و به وزارت راه می فرستاده .تعداد شـانزده صورتحسـاب از ایـن قبیـل
ارسال شده .طرفین در مورد مبلغی که وزارت راه بابت این صورتحسابها پرداخته ،توافق دارند؛ ولی درباره اینکه
آیا مبالغ پرداخت شده معادل کل مبلغ صورتحسابها هست یا خیر با یکدیگر اختالف دارند .خواهان ادعا میکنـد
که مبلغ  002.013ریال هنوز پرداخت نشده ،ولی وزارت راه آن را قبول ندارد .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه نسـخ
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صورتحسابهای «ام» را دیگر در اختیار ندارد.
 .33وزارت راه مدعی است که مبلغ کل صورتحسابهای شماره «ام  »3تـا «ام  »38بـالغ بـر 32.338.222
ریال بوده ،در حالی که خواهان ادعا میکند که رقم صـحیح آن  32.120.113ریـال اسـت .هرچنـد هـیچیـک از
طـرفین ،نســخ صورتحســابهــای مزبــور را تســلیم نکــردهانــد ،ولــی خواهــان جــدول دستنویســی حــاوی کلیــه
صورتحسابهایی که در ارتبا با حسابرسی سال مالی  3322ا .ان.تی.بیـایران تهیه گردیـده ،بـه ثبـت رسـانده
است .اوراق حسابرسی توس مؤسسه پرایس واتر هاوس ،حسابرسان ا .ان.تی.بیـایران تأیید گردیده و حـاکی از
آن است که صورتحسابهای «ام» بالغ بر  32.120.113ریال است و بدین ترتیب ،جداول خواهان تأیید میگردد.
مبلغ مورد اختالف ،یعنی  002.013ریال ،دقیقا معـادل مبلـغ صورتحسـاب شـماره «ام  »2اسـت کـه در جـدول
حسابرسی شده ،جزا مبلغ پرداخت نشده منظور شده است.
 .311دیوان متقاعد شده که طبق ادعا تتمـهای بـه مبلـغ  002.013ریـال از صورتحسـابهـای «ام» هنـوز
پرداخت نگردیده و دیوان حکم به پرداخت این مبلغ صادر میکند.
( )4نتیجه

 .313در پایان ،دیوان وزارت راه را در قبال کلیه صورتحسابهای خواهان مسئول میشناسد .بجز پـیشپرداخـت
مستهلک نشده ،تعدیل صورتحساب شماره  40و قسمت اثبات نشده صورتحساب تهیه نقشه و  0/0درصـد کسـور
مالیاتی .دیوان متقاعد گردیده که مبالغ صورتحساب منعکسکننده خدماتی است که طبق قرارداد انجام شده است.
دیوان مضافا خاطرنشان میسازد که [از این مبلغ ،وزارت راه مبلغ ناخالصی بالغ بـر  303.220.200ریـال را واقعـا
تصویب و تأیید نموده ،ولی پرداخت نکرده است.
 .312معهذا مبلغ مورد مطالبه بیش از حد واقعی است .چون خواهان  0/0درصـد کسـور مالیـاتی را از مبـالغ
صورتحساب و پس از استهالک پیشپرداخت و تعدیل صورتحساب شماره  40کسر کـرده و نـه از مبلـغ ناخـالص
صورتحسابها ،که رویه معمول طرفین بوده ،روش محاسبه خواهان موجب فرار از مالیات بابت خدمات انجام شده
با احتساب پیشپرداخت مستهلک نشده و سایر تعدیالت میگردد .محاسبه صحیح نشان مـیدهـد کـه وزارت راه
مبلغ  322.232.123ریال به ا .ان.تی.بیـ ایران بدهکار است که به طریق زیر محاسبه میشود:
کل مبلغ ناخالص مطالبه شده
منهای تعدیل بابت تهیه نقشه
کل مبلغ ناخالص تعدیل شده
منهای  0/0درصد بابت مالیات
منهای پیشپرداخت مستهلک نشده
منهای تعدیل در صورتحساب شماره 40
کل مبلغ خالص

 001.444.280ریال
 023.422ریال
 000.280.024ریال
( )31.322.032ریال
( )82.284.300ریال
( )334.133ریال
 322.232.123ریال
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 .311اظهارات وزارت راه راج به وجود معایب و نواقص در کار خواهان ،ذیال در ارتبـا بـا دعـاوی متقابـل
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ب) مبالغ صورتحساب نشده

 .314قسمت دوم ادعا ،بابت خدمات انجام شده طبق قرارداد ،مربو است به حقالزحمههـایی کـه صورتحسـاب
نشده .در این رابطه ،خواهان بدوا مبلغ  84.084.232ریال مطالبه کرده بود ،ولی بعدا ادعای خود را اصالک و مبلـغ
 002.082.020ریال دیگر را نیز منظور نمود .ادعای مزبور شامل موارد زیر میگردد:
ضرایب فوقالعاده اضافهکار صورتحساب نشده مربو بـه دوره سـپتامبر  3322تـا مـی  3323و حـقالزحمـه
نظارت عالیه صورتحساب نشده مربو به دوره ژانویه  3323تا مارس .3322
( )3اضافهکار

 .311چنانکه فوقا خاطرنشان شد ،از اکتبر  ،3322ا .ان.تی.بیـ ایران هزینههای عمومی و باالسـری را بـا نـرخ
 322درصد فوقالعاده اضافهکار صورتحساب کرد؛ بدین گمان که طرفین در مورد تعدیل قبیل حـقالزحمـههـا بـه
توافق رسیده یا در شرف حصول توافق میباشند .خواهان ادعا میکند که چون چنین موافقتی حاصـل نشـده ،لـذا
حق دارد ضریب کامل  082درصد نسبت به کلیه حقـوق اضـافهکـار را دریافـت نمایـد .از آنجـا کـه خواهـان در
صورتحسابهای شماره 02،40 ،41 ،42 ،13ـ 42و 01( 01سپتامبر  3322تا  03مـی  /3323اول مهـر  02تـا 13
خردادماه  ،)3102فوقالعادههای اضافهکار را عمال فق با ضریب  322درصد منظور داشته ،لذا اکنون ادعا میکنـد
که  382درصد فوقالعاده اضافهکار آن صورتحسابها طبق قرارداد الزمالتأدیه بوده ،ولی پرداخت نشده است .پس
از کسر  0/0درصد بابت مالیات ،رقم فوق به  32.231.011ریال بالغ میگردد.
 .313ا .ان.تی.بیـ ایران در نامه مورخ  32اکتبر  00( 3322مهرمـاه  )3102و متعاقـب آن در نامـه مـورخ 1
دسامبر  30( 3322آذرماه  )3102خود اظهار کرده بود که بهعنوان اصالک بخشی از قرارداد پیشنهاد مینمایـد کـه
ضریب فوقالعاده اضافهکار به  322درصد تقلیل یابد (و ضمیمه قرارداد را نیز به پیوست ارسـال کـرده بـود کـه از
تاریخ 01سپتامبر  /3322اول مهرماه  3102الزماالجرا خواهد بود) .با وجـود ایـن ،دیـوان مالحظـه مـیکنـد کـه
ا .ان.تی.بیـ ایران تا می  3323در صورتحسابهای خود به وزارت راه همچنان ضـریب صـد در صـد را اعمـال
مینمود ،یعنی مدت ها بعد از تاریخی که روشن شده بود که وزارت راه ضمیمه فوق را امضا نکرده یـا بـه نحـوی
حتی با ضریب تقلیل یافته موافقت نخواهد نمود .دیوان مضافا مالحظه میکند کـه هریـک از صورتحسـابهـای
مورد اختالف ،همراه با نامهای بود به امضای ویلیام واکتر ،مدیرعامل ا .ان.تی.بیـ ایران (تا ژانویه  )3323یـا بـه
امضای اشخاص دیگر از طرف نامبرده (بعد از آن تاریخ)؛ به این مضمون که صورتحسـاب طبـق نامـه مـورخ 32
اکتبر  00( 3322مهرماه  )3102تهیه شده که در آن « موافقت خـود را بـا انجـام تغییـر در ضـریب افزایشـی کـه
میبایستی در مورد فوقالعاده اضافهکار اعمال گردد ،اعالم کردهایم .تـاریخ انجـام تغییـر  01سـپتامبر ( 3322اول
مهرماه  )3102خواهد بود».
 .317دیوان همچنین مالحظه میکند که وزارت راه از سپتامبر  3322تا می  3323قسمتی از وجوه تعدادی از
صورتحسابها را پرداخت میکرده ،ولی این پرداختها نشان میدهد که ضریب  02درصد نسبت بـه فـوقالعـاده
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اضافهکار اعمال میشده .ا .ان.تی.بیـ ایران پرداختهای مزبور را پذیرفته ،ولی همچنان صورتحسابهای خود را
بر مبنای  322درصد ارائه میداده .هیچگاه طی این مدت ،ا .ان.تی.بیـ ایـران در نامـه پیوسـت صورتحسـابهـا
اظهار نداشت که مبالغ پرداختی وزارت راه را تنها بهعنـوان ایفـای جزئـی از تعهـدات قـراردادی آن وزارت تلقـی
مینماید .همچنین هیچ گاه اظهار نکرده که حق خود را نسبت به مبالغی که اکنون مطالبه مینماید صـریحا حفـظ
مینماید .در واق  ،برای اولین بار ،طی اظهاریهای که در اول ژوئن  33( 3321خردادماه  )3180به ثبت رساند ایـن
مبالغ اضافی را مطالبه نمود .دیوان نتیجه میگیرد که نحوه عمل ا .ان.تی.بیـ ایران ،به نحو مذکور در فوق ،مؤید
آن است که شرکت مزبور بهطور یکجانبه پذیرفته است که ضریب فوقالعاده اضافهکار به  322درصد تقلیل یابد و
از حقوق قراردادی خود نسبت به ضریب اضافی صـرفنظر نمـوده اسـت .بنـابراین ،دیـوان ادعـا بابـت اضـافهکـار
صورتحساب نشده را رد مینماید.
( )2نظارت عالیه

 .318خواهان ادعا میکند که وی در طول سال  ،3323با نظارت و سرپرستی فعالیتهـای پایـانی کنسرسـیوم ،از
جمله بررسی طرک نهایی آن در مورد برخی مطالعات مهندسی برای پروژه ،به انجام خدمات مهندسی مشاور ادامه
داده است .این فعالیت در فوریه  ،3322با امضای طرکهای نهایی توس ا .ان.تی.بی و ارسال آنها بـه وزارت راه
به او خود رسید .خواهان مضافا ادعا میکند که وزارت راه تقاضا کرده و پذیرفته بوده که ا .ان.تی.بیـ ایران بعد
از عزیمت از ایران به انجام خدمات ادامه دهد و به شرکت دستور داده نسبت به خاتمه خدمت کارمندان خود اقدام
نماید؛ بهطوری که خدمت کلیه کارمندان حداقل از آوریل  3322خاتمه یابد.
 .313خواهان توضیحا اظهار میدارد که حقالزحمه نظارت عالیه استحقاقی مدیران نظارت عالیه بابت کار در
خار از ایران در دوره بین ژانویه  3323و فوریه  ،3322قـبال صورتحسـاب نشـده ،زیـرا صورتحسـابهـا توسـ
کارکنان ایرانی ا .ان.تی.بیـ ایران تهیه میشده که به ماهیت کاری که کارمندان نظارت عالیه در خار از ایـران
انجام میدادند وقوف کامل نداشتند .در بادی امر ،خواهان در ازای این خدمات مبلـغ  12.233.382ریـال مطالبـه
میکرد که ظاهرا نرخهای کامل ماهانه مصرحه در قرارداد بوده و بر مبنای تعداد کارکنـان نظـارت عالیـه کـه در
خار از ایران روی پروژه کار میکردند تسهیم شده است )8(.خواهان همچنـین  2.223.422ریـال دیگـر مطالبـه
می نماید که عبارت است از تفاوت بین دو میلیون ریالی که برای آقای امینی ،ناظر عالی که در تهران بـاقی مانـد
صورتحساب شد و مبلغ 0.222.342ریال یعنی یک پنجم سهم کل قیمت قرارداد نسبت به ده صورتحساب گذشته
نظارت عالیه .در دادخواست اظهار شده که تسهیم مزبور طبق قرارداد الزامی نبوده ،ولی جهت همراهـی بـا وزارت
راه انجام گرفته است .خواهان در دادخواست خود اظهار میدارد که این حق را بـرای خـود محفـوظ مـیدارد کـه
دادخواست خود را صالک کرده و حقالزحمه کامل و تسهیم نشده قراردادی را منعکس نماید.
 .331خواهان طی الیحه مورخ اول ژوییه  32( 3321تیرماه  )3180خویش کـه بـا الیحـه مـورخ  32فوریـه
 03( 3328بهمنماه  )3184وی تعدیل گردید این اصالک را به عمل آورد .در الیحه اصالحی خواهان ،مبـالغ زیـر
مطالبه گردید است:
 .8خواهان ادعا میکند که  300.020دالر از این مبلغ را میتوان بهعنوان هزینه برچینی تجهیزات قلمداد نمود.
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( 382.080.322 )3ریال دیگر بابت حقالزحمه تسهیم نشده نظارت عالیه که قبال درخواست نشـده بـود ،بـه
نحوی که حقالزحمه کامل ماهانه باالتری برای نظارت عالیـه در مراحـل  1و  4بـه مبلـغ  31.223.222ریـال از
تاریخ  01اوت ( 3322اول شهریورماه  ،)3108یعنی تاریخی که بنا به اظهار خواهان ،وزارت راه اجازه داد کار ایـن
مراحل آغاز شود ،هرچند که قراردادهای تجهیز و خرید کنسرسیوم تا تاریخ  0مارس  33( 3322اسـفندماه )3108
نافذ نشده بود .خواهان این نرخ باالتر را تنها بعد از تاریخ نفوذ قراردادهـای مـذکور ،صورتحسـاب و قـبال مطالبـه
نموده بود.
 .333در مورد اینکه اصالحیه دادخواست از تاریخ مقدمتـری یعنـی  01اوت ( 3322اول شـهریورماه )3108
اعمال و برای حقالزحمه نظارت عالیه مراحل  1و  4و  0محاسبه شود ،دیوان نظر میدهد که ادعا مبنا و اساسـی
ندارد .لذا الزم نمیبیند در مورد پذیرش اصالحیه اتخاذ تصمیم نماید .پیوست شماره  0قرارداد حـاکی از آن اسـت
که مراحل  0تا  0کار ا .ان.تی.بیـایران «در زمان شروع تعهدات قراردادی پیمانکـار آغـاز و تـا نـود روز پـس از
خاتمه کارهای پیمانکار و با اختتام قرارداد وی ادامه خواهد یافت» .بدین ترتیب ،وزارت راه تعهد قـراردادی جهـت
پرداخت وجه نداشته و ا .ان.تی.بیـ ایران تا تاریخ  0مارس  33( 3322اسـفندماه  )3108تعهـد قـراردادی جهـت
تأمین خدمات مدیریت خرید و تجهیز نداشته است .البته وزارت راه میتوانسته به ا .ان.تی.بیـ ایران اجـازه دهـد
که این قبیل خدمات را به نحو مقدماتی از تاریخ مقدمتری شروع نماید و حقالزحمه آن را برحسب میزان خدمات
انجام شده به ا .ان.تی.بی ـ ایران بپردازد ،ولی در سوابق امر ،مدرکی حاکی از اینکه چنین تفاهمی بـین طـرفین
حاصل شده باشد وجود ندارد .عالوه بر این ،گزارشهای پیشرفت کار خود ا .ان.تی.بیـ ایـران حـاکی اسـت کـه
فق کارهای جزئی مقـدماتی در ارتبـا بـا ایـن فعالیـتهـا انجـام گرفتـه .بـاالخره صورتحسـابهـای ارسـالی
ا .ان.تی.بیـایران در همان زمان که در آن نرخ نازل تر مربو به مرحله  0اعمـال گردیـده )9(،موجـب تردیـد در
ادعای کنونی خواهان میگردد که اظهار مـیدارد از تـاریخ  01اوت ( 3322اول شـهریورماه  )3108همـواره حـق
دریافت نرخ باالتری داشته است .تحت این اوضاع و احوال ،دیوان چنین نتیجه میگیرد که ا .ان.تی.بـیـ ایـران
تلویحا رضایت داده بود خدمات تبعی مراحل سوم و چهارم را قبل از تاریخ نفوذ قراردادهـای مربوطـه کنسرسـیوم
اجرا کند ،بدون آنکه حقالزحمه مازاد و نرخ مرحله دوم خود را دریافت نماید.
 .332در مورد ادعای مربو به اعمال حقالزحمه کامل نظارت عالیه مربو به مرحله  ،0به جای تسـهیم آن
به نسبت هر نفر ،دیوان همچنین بر این نظر است که استدالل خواهـان مبنـایی نـدارد .همـانطـوری کـه فوقـا
اظهارنظر شد ،وزارت راه حق داشته میزان کار و به تناسب آن حقالزحمه ا .ان.تی.بیـ ایران بابت نظارت عالیه را
تقلیل دهد و دیوان روش سهمبندی را بهعنوان وسیله مناسبی برای محاسبه حقالزحمه الزمالتأدیه میپذیرد.
 .331در مورد ادعا بابت خدماتی که توس پرسنل نظارت عالیه در خار از ایران انجام گرفته و صورتحسـاب
نشده ،خواهان هیچگونه سوابق کاری یا مدارک دیگری دال بر اینکه طی ایـن دوره ،خـدمات ارزشـمندی انجـام
داده ،ارائه ننموده است ،برعکس ،چنین به نظر دیوان میرسد که مدیران نظـارت عالیـه ا .ان.تی.بـیـ ایـران در
یونان بیشتر صرفا در انتظار بازگشت به ایران به سر میبردند .خواهان ادعا میکنـد کـه ایـن افـراد کماکـان بـه
نظارت و سرپرستی کارها در ایران ادامه میدادند؛ لکن صورتحسابهای خود خواهان ،ایـن ادعـا را رد مـیکننـد.
 .9در صورتحسابهای شماره 02ـ 02 ،08 ،00 ،01 ،42و 88ـ.82
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صرف عدم ارسال صورتحساب بابت این خدمات ،خود دال بر آن است که ارتبا بین پرسنل ا .ان.تی.بیـ ایـران
در یونان و ایران در سطح نازلی بوده است.
 .334در مورد  2.223.422ریال مبلغ اضافی صورتحساب نشـده کـه معـادل تفـاوت بـین  0.222.222ریـال
صورتحساب برای آقای امینی و مبلغ کامل تقسیم شده  0.222.342ریال در هر ماه میباشد ،دیوان بـر ایـن نظـر
است که ا .ان.تی.بیـ ایران حق دارد این مبلغ اضافی را وصول نماید .همانطوری که قـبال خاطرنشـان گردیـد،
ا .ان.تی.بیـ ایران در ده فقره از صورتحساب آخر خود ،مربو به دوره  00می  3323تـا  02مـارس ( 3322اول
خرداد تا  03اسفندماه  ،)3102فق یک پنجم از حقالزحمه نظارت عالیه  32میلیون ریالی ،یعنی نرخ نـازل وزارت
راه را منظور کرده بود و نه یک پنجم از مبلغ کامـل منـدر در قـرارداد را کـه دیـوان فوقـا وزارت راه را بـدهکار
دانست .تفاوت ماهانه  222.342ریال در ده ماه بالغ بر  2.223.422ریال میگردد .هیچگونه مدرکی دایر بر اینکه
طرفین در مورد تسهیم ویا تقلیل حقالزحمه ماهانه به توافق دست یافته باشـند ،تسـلیم نگردیـده و بـا توجـه بـه
شرای حاکم در آن زمان ،دیوان نمیتواند صرفا از صورتحسابها چنین اسـتنتا کنـد کـه تـوافقی جهـت تقلیـل
حقالزحمه حاصل شده بوده است.
 .331بهطور خالصه ،دیوان بر این نظر است که ا .ان.تی.بیـ ایران استحقاق دارد بابت حقالزحمـه نظـارت
عالیه که صورتحساب نشده ،مبلغ  2.223.422ریال دریافت نماید .از مبلغ فوق 0/0 ،درصد بابت مالیات باید کسـر
شود که در نتیجه ،مانده بدهی برابر با  2.103.011ریال میگردد.
( )1نتیجهگیری

در پایان ،دیوان بر این عقیده است که تفاوت حقالزحمه نظارت عالیه که در ده صورتحساب مربـو بـه دوره 00
می  3323تا  02مارس ( 3322اول خرداد تا  03اسفندماه  )3102منظور شده و بابت خدمات آقای امینی در تهران
میباشد ،به عهده وزارت راه است .سایر وجوه صورتحساب نشده مورد ادعا مردود شناخته میشوند.
 .2ضمانت حسن انجام کار

 .333خواهان در دومین ادعای خود ،استرداد مانده  40.348.201ریال را که وزارت راه بابت سپرده حسـن انجـام
کار به موجب بند یک ماده  34قرارداد کسر کرده ،مطالبه مینماید .مبلغ این کسور مورد اختالف نیست .وزارت راه
اصوال نسبت به بازپرداخت کسور حسن انجام کار ایراد دارد و ادعا میکند که کار ا .ان.تی.بیـ ایران ناقص بـوده
است.
 .337دیوان پس از بررسی مدارک موجود به این نتیجه رسیده است که خواهان تعهد مربو به حسن انجـام
کار خود را طبق تعریف ضواب کار در قرارداد ،ایفا نموده است .همـانطـوری کـه در بنـد «ب»  0ذیـل در مـورد
ادعای متقابل بابت عیب و نقص کار ،به نحو کاملتری تشریح گردیده ،ادله و مدارک ،ادعـای مغـایر وزارت راه را
تأیید نمینماید .نتیجتا خواهان حق دارد مبلغی را که بابت تضمین حسن انجـام کـار از پرداختـی وی کسـر شـده
مجددا دریافت نماید .دیوان این قسمت از ادعا به مبلغ  40.348.201ریال را تأیید مینماید.
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 .1بازپرداخت هزینههای تسهیالت

 .338ادعای سوم خواهان به موجب قرارداد بابت استرداد وجوهی است کـه بـه منظـور تـأمین تسـهیالت بـرای
کارمندانش به مصرف رسانده ،مانند مسکن که حسب ادعای خواندگان به موجب قرارداد متعهد بـه تـأمین آنهـا
بودند .مبالغی که مطالبه شده  04.042.030ریال میباشد.
 .333ادعا براساس ماده  2قرارداد میباشد .ماده  2وزارت راه را متعهد میسازد که «کلیه تدابیر الزم را جهت
تسهیل کار مهندس مشاور اتخاذ خواهد کرد ،منجمله مخصوصا اینکه پیمانکـار قـرارداد سـاختمان ویـا خریـد را
موظف نماید که پارهای تسهیالت الزم مانند دفاتر کار ،استراحتگاه و دفاتر در محل خدمت و وسـایل نقلیـه و ...را
فراهم نماید» .خواهان ادعا مینماید که وزارت راه و پیمانکارنش این مسئولیت را انجام ندادهاند .لذا ا .ان.تی.بـی.
الزم دید رأسا این تسهیالت را تأمین نماید.
 .321طبق اظهار خواهان ،مسأله بیشتر بدان علت بروز کرد که کنسرسیوم «تسهیالت الزم» را میبایسـتی
به موجب قراردادهای خرید و تجهیز فراهم نماید )10(.از آنجا که تاریخ نفاذ این قراردادها تا  0مـارس 33( 3322
اسفندماه  ،)3102یعنی مدتها پس از آنکه کنسرسیوم کار را شروع کرده بود ،بـه تـأخیر افتـاد ،لـذا کنسرسـیوم
نتوانسته تسهیالت مزبور را تأمین نماید.
 .323وزارت راه تصدیق میکند که کنسرسیوم تعهد داشته تسهیالتی را برای ا .ان.تی.بیـایران فراهم آورد؛
هزینـههـا را

ولی منکر مسئولیت خود به جهت قصور کنسرسیوم میباشد .وزارت راه استدالل مـیکنـد کـه ایـن
تصویب نکرده و فق در صورتی مسئول بازپرداخت هزینههای خواهان میبود که خواهان به استناد بند  30ماده 0
قرارداد کنسرسیوم ،قبال اجازه کتبی کسب مینمود .وزارت راه همچنین ادعا میکند که ا .ان.تی.بیـایران مبلغـی
را که اکنون مطالبه میکند از کنسرسیوم دریافت نموده است .باالخره وزارت راه ریـز اقـالم هزینـه را درخواسـت
نموده است.
 .322دیوان مقرر میدارد که ادعای مربو به «تسهیالت الزمه» را باید مردود شناخت .به موجـب ترتیبـات
قراردادی که با اظهارات و تصویب خواهان به عمل آمد ،کنسرسیوم مسئول تأمین تسـهیالت الزمـه و در نتیجـه
بازپرداخت هر مبلغی بوده که خواهان برای این منظور به مصرف رسانده و وزارت راه مسئول نیست .نحـوه عمـل
طرفین این نتیجهگیری را تأیید مینماید .خواهان هیچ مدرکی ارائـه نـداده ،دال بـر ایـنکـه اصـوال از وزارت راه
درخواست کرده باشد که به کنسرسیوم دستور تأمین تسهیالت الزم را بدهد و همچنین اثبات نکرده در زمانی کـه
متحمل هزینه بابت تسهیالت الزم شد ،قصد آن را داشته که وزارت راه را مسئول آن بشناسد و در واق  ،هیچگـاه
صورتحسابی بابت هزینه تسهیالت الزمه برای وزارت راه نفرستاد .برعکس ،از مدارک برمیآید که وی کنسرسیوم
را مسئول این امر می دانست .آقای جک تامپس ،مدیر امور اداری وقت ا .ان.تی.بیـ ایران ،اظهار داشته که «این
هزینهها بهطور عادی از طریق کنسرسیوم جهت وزارت راه صورتحساب میشده .»...همچنین چون خواهان اثبات
نکرده که وزارت راه وجه صورتحسابهای مزبور را به کنسرسیوم پرداخت نکرده ،لذا جبران خسـارت خواهـان بـر
مبنای نظریه تبعی دارا شدن بالجهت ،موجه و مجاز نیست (رجوع کنید به :شـاتون انـد ویلسـون اینکورپوریتـد و
 .10بند  30ماده  0قرارداد تجهیز کنسرسیوم ،آن را متعهد مینماید که «تسهیالت و پشتیبانی برای مشاور و کارمندان کارفرما ،برطبـق
دستور و راهنمایی کارفرما ،فراهم نماید».
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سازمان انرژی اتمی ایران ،حکم شماره 022ـ032ـ 0( 0دسامبر  34/3320آذرماه  )3184بندهای 00ـ.)03
 .4هزینههای برچیدن تجهیزات

 .321آخرین ادعای خواهان مربو است به بازپرداخت هزینههای برچیدن تجهیزات که در ارتبا با خاتمه پـروژه
متحمل شد .این قسمت ادعا به مبلغ  448.223/28دالر براساس ماده « )0( 38ب» قرارداد میباشد .ماده )0( 38
«ب» مقرر میدارد :چنانچه به هر دلیل و بجز قصور مهندس مشاور ،کارفرما تصمیم بگیرد به این قرارداد خاتمـه
دهد ...در چنین صورتی کارفرما محق به دریافت مبالغ به شرک زیر میباشد:
ب) کلیه هزینهها منجمله هزینههای تجهیزات ناشی از توافق و تعهدات مهندس مشـاور در مقابـل کارکنـان
خود یا سایر مؤسسات و همچنین هزینه مسافرت کارکنان خارجی و خانواده و حمـل اثاثیـه آنهـا بـه کشـورهای
خودشان در تاریخ خاتمه قرارداد و همچنین هزینه تخلیه دفتر مرکزی ،مشرو بر اینکه هزینههـای فـوق بـرای
اجرای قرارداد انجام شده و مورد تأیید کارفرما باشد و مبلغی از این بابت به مهندس مشاور پرداخت نشده باشد. ...
 .324وزارت راه هرگونه مسئولیت هزینه برچیدن تجهیزات را انکار نموده و استدالل میکند که وی هیچگـاه
به قرارداد خاتمه نداده ،بلکه ا .ان.تی.بیـ ایران کار را رها کرده و رفته است .وزارت راه همچنین این هزینههـا را
غیرمستند دانسته و به آن ایراد میگیرد و این سؤال را مطرک میسازد که چرا یک شرکت ایرانی میبایسـت دفتـر
کار خود را تعطیل نماید.
 .321دیوان بر این عقیده است که وزارت راه ،بنا به مصلحت خود به قرارداد خاتمه داده و لذا طبق مـاده 38
(« )0ب» ،ا .ان.تی.بیـ ایران حق دارد هزینههـای برچیـدن تجهیـزات را دریافـت نمایـد .دسـتور وزارت راه بـه
ا .ان.تی.بیـ ایران جهت خاتمه دادن به خدمت کلیه کارکنانش از آوریل  ،3322عمال بـه منزلـه خاتمـه قـرارداد
است.
 .323در مورد مبلغی که باید بابت هزینههای برچیدن تجهیزات مورد حکـم واقـ شـود ،دیـوان خاطرنشـان
میسازد که بار اثبات این هزینهها به دوش طرفی است که آن را مطالبه میکند؛ یعنی خواهان ،که باید ثابت کند
نهتنها هزینههای خاصی را متحمل شده ،بلکه این هزینهها در حیطه شمول ماده « )0( 38ب» قرارداد است؛ بدین
معنا که هزینههای مطالبه شده ناشی از موافقتنامهها یا تعهدات ا .ان.تی.بیـ ایران در قبال طرفهای ثالث بـوده
و به نحو دیگری جبران نشده یا شامل هزینههای مسافرت ،نقل و انتقال یا تخلیه بوده است .در این ارتبا  ،دیوان
مالحظه مینماید که قسمت اعظم مدارک مستند خواهان در اثبات هزینههای مورد ادعا تا تـاریخ جلسـه اسـتماع
تسلیم نشده بود )11(.با این حال ،خواهان در مدارک قبلی خود ،مورخ اول ژوئن  33( 3321خردادمـاه  )3180کـه
مشتمل بر نمونه صورتحسابها و سایر اسناد بود ،ادعای خود را به اقالم مختلف تفکیـک نمـوده بـود .وزارت راه
هرگز به هیچیک از مدارکی که در اثبات ادعا بابت هزینههای برچیدن تجهیزات تسـلیم شـد ،اعتراضـی ننمـود و
مدارک معارضی ارائه نداد .تحت این شرای و به منظور اجتناب از تضیی حقوق خواندگان ،دیوان مـدارک مسـتند
اضافی را فق تا آن حد مورد توجه قرار میدهد که مدارک مزبور هزینههایی را که آشکارا در حیطه شـمول مـاده
 )0( 38میباشد اثبات کرده یا نتواند به اثبات برسانند (مقایسه کنید با پرونده فلپس دا اینترنشنال کورپوریشـن و
 .11رجوع شود به پاراگراف  32فوق.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 032ـ310ـ 0بند  33 ،40مارس 02/3328اسفندماه ( )3184در مـواردی کـه
خواندگان فرصت آنرا دارند صورتحسابهای مورد ادعا را بررسی نمایند ،ولی نتوانند ایرادات مستدلی ارائه نماینـد
«چنانچه علیالظاهر معلوم شود که صورتحساب معتبر و قابل پرداخت است ،مسئولیت ایشان محرز خواهد بود»).
 .327خواهان ادعای خود بابت هزینه برچیدن تجهیزات را به  3قلم هزینه به شرک زیر تفکیک کرده است:
 380.300/34دالر
 323.348/22دالر
 32.120/30دالر
 03.812/20دالر
 00.224/23دالر
 33.822/42دالر
 38.320/12دالر
 8.300/21دالر
 4.302/03دالر
 448.223/28دالر

( )3پرداختهای بابت خاتمه خدمت کارمندان و تسویه نهایی آنها
( )0نقل و انتقال و انبارداری وسایل
( )1مسافرت
( )4هزینههای حفاظت و اموال گمشده
( )0مالیات حقوق
( )8خسارت کارگران
( )2طرک بازنشستگی
( )2تبدیل ارز
( )3پرداختهای فوقالعاده بابت مالاالجارهها
جم
 .328در رابطه با مبالغ پرداختی بابت خاتمه خدمت ،خواهان موارد زیر را منظور داشته:
(« )3خسارت خاتمه خدمت» که به کارمندان ا .ان.تی.بیـ ایران پرداخت شده،
( )0حقوق متعارف که به بعضی از کارکنان نظارت عالیه پرداخت گردیده،
( )1حقوق کارمندان اداری ا .ان.تی.بی .در ایاالت متحده که بر «تخلیه» از ایران نظارت داشتند
( )4حقوق آقای امینی ،مدیر داخلی ا .ان.تی.بیـ ایران بابت دوره آوریل تا ژوییه .3322
دیوان ادعای بازپرداخت این هزینه را به مناسبت فقد دلیل کال مردود میشناسد .خواهان مـدعی اسـت کـه
«خسارات بابت خاتمه خدمت» ناشی از خاتمه قبل از موق قرارداد بوده ،ولی اثبات نکرده که طبق موافقتنامههای
استخدامی کارمندان ،پرداخت وجوه فوق الزم بوده یا اینکه در هر حال ،متعهد به پرداخـت آن نبـوده اسـت .اگـر
حتی در صورت عدم خاتمه قبل از موق قرارداد ،خسارات خاتمه خـدمت پرداخـت مـیشـد ،هزینـه آن را بایـد در
ضرایب افزایش حقوق مس تهلک شده و بنابراین (حداقل قسمتی از آن را) قبال پرداخت شده تلقی نمود .حـال اگـر
قسمتی از این هزینه مستهلک نشده باقی مانده باشد ،چون حد و میزان آن را نمیتوان از سـوابق موجـود تعیـین
کرد ،لذا دیوان باید ادعا را مردود شناسد .هزینه کارمندان اداری ،منجمله کارمندان امریکایی و نظارت عالیـه ،نیـز
مردود شناخته میشود؛ زیرا خواهان ،ارتبا آنها را با امر برچیدن تجهیزات اثبات نکرده اسـت .بـهعنـوان منـال،
خواهان هیچگونه توجیه و دلیلی ارائه نداده که چرا حقوق ششماهه مارس تـا ژوییـه  3323آقـای واکتـر را (کـه
ظاهرا طی این مدت به انجام خدمات نظارت عالیه اشتغال داشته) بهعنوان هزینه برچیدن تجهیزات مطالبه کـرده
است .همچنین این امر که خواهان حقوق اداری کارمندان مستقر در ایاالت متحده را به هزینـه «تخلیـه» ارتبـا
داده ،حاکی از آن است که هزینههای فوق بیشتر ناشی از وضعیت فورسماژور در ایران بوده تا از خاتمه قـرارداد.
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در مورد حقوق آقای امینی ،خواهان به اندازه کافی توضیح نداده که آقای امینی در طول چهـار ماهـه منتهـی بـه
ژوییه  3322که حقوق برایش مطالبه شده ،به چه کاری اشتغال داشته است .بنابراین ،دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه
این هزینه به نحو روشنی در حیطه شمول ماده « )0( 38ب» قرار نمیگیرد.
 .323در رابطه با هزینههای نقل و انتقال و انبارداری ،دیوان بر این نظر است که پرداختیهای خواهان بابـت
مسافرت ،حمل لوازم شخصی از ایران و نیز برخی از اقالم هزینه حمل کاال به ایران سـال  ،3322قبـل از آنکـه
وزارت راه به ا .ان.تی.بیـ ایران دستور تقلیل تجهیز اضافی را بدهد ،قابل بازپرداخت است .هزینههای از نوع اول
صریحا مشمول ماده  )0( 38میباشد ،در حالی که هزینههای اخیرالذکر ناشی از قرارداد بـوده و بـه نحـو دیگـری
بازپرداخت نگردیده است .خواهان همچنین هزینههایی را مطالبه کرده که جهـت نگهـداری لـوازم شخصـی کـه
کارمندانش هنگام عزیمت اولیه خود به ایران در انبارهایی در ایاالت متحده به امانت نهاده بودند و انتقال آن لوازم
از انبار ،متحمل شده است .ولی طبق ماده « )0( 38ب» این هزینهها قابـل وصـول نیسـت؛ زیـرا جزئـی از آن در
ضریب افزایش حقوق هر کارمند مستهلک میشده .چون دیوان در مورد مدت واقعی و احتمالی استخدام کارمندان
خارجی ا .ان.تی.بیـ ایران اطالعی در دست ندارد ،لذا نمیتواند دربـاره آن قسـمت از ایـن قبیـل هزینـههـا کـه
مستهلک نشده ،نظری ابراز دارد .بنابراین به نظر دیـوان از  323.348/22دالر مـورد ادعـا در ایـن قسـمت ،مبلـغ
 21.484/34دالر بر ذمه وزارت راه و ترابری است.
 .311در ارتبا با هزینه مراجعت پرسنل ا .ان.تی.بیـ ایران به ایاالت متحده ،به نظر دیوان ایـن هزینـههـا
مسلما قابل بازپرداخت میباشد؛ ولی ادعای خواهان شامل هزینههای هتل ،غذا و سایر مخارجی است کـه آقایـان
واکتر و تامپسون در مدت اقامتشان در یونان داشتهاند و نیز هزینهای که به امریکنبل اینترنشنال پرداخت شـده و
درباره آن توضیحی داده نشده است .هزینههایی که در ابتدا ذکر شد ناشی از وجود شرای فـورسمـاژور در ایـران
بوده و تحت عنوان برچیدن تجهیزات قابل بازپرداخت نیستند و ارتبا هزینههای اخیرالذکر با خاتمـه قـرارداد بـه
نحو روشنی مشخص نگردیده است .بنابراین ،به نظر دیوان از رقم  32.120/30دالر که بابت هزینه سـفر مطالبـه
شده 03.330/33 ،دالر بر ذمه وزارت راه و ترابری میباشد.
 .313ادعا بابت اموال گمشده و هزینههای حفاظت وسایل ،شامل وجوهی است که ا .ان.تی.بـیـ ایـران بـه
پنج کارمند خود بابت سپرده تضمین و مفقود شدن اموال شخصیشان که در ایران یا در حال مسـافرت از ایـران،
متعاقب تخلیه آنها رخ داد ،بازپرداخت نموده است .خواهان ادعا کرده که طبق قراردادهای استخدامی کارمنـدان،
هزینههای مزبور قابل بازپرداخت بوده ،ولی نسخهای از قراردادهای آنها را تسلیم نکرده و به نحو دیگری اثبـات
نکرده که این مورد در قراردادها پیشبینی شده است .نتیجتا ادعا به علت فقدان دلیل رد میشود.
 .312سه قلم بعدی هزینههای برچیدن تجهیزات که مطالبه شده ،شامل مالیاتهای حقوق ،هزینههای بیمـه
و سهم طرک بازنشستگی است .این هزینهها بهعنوان منال شامل مالیات تأمین اجتماعی ،حق بیمه بیکاری و سایر
کسور مالیاتی برای قسمت اعظم سال  3323است که در پارهای از موارد تا سهماهـه دوم سـال  3322نیـز ادامـه
یافت .هزینههای بیمه شامل خسارت کارگران در مورد کارمندان ایرانی برای سال  3323و نیز سایر هزینـههـایی
است که درباره آنها توضیحی داده نشده است .چنین به نظر میرسد که هزینه طرک بازنشسـتگی اساسـا شـامل
مبلغی است که در فوریه  3323بهعنوان سهم سال تقویمی  3322پرداخت شده ،ولی دستور پرداختی که به دیوان
تسلیم شده کامال خوانا نیست .خواهان نتوانسته نحوه ارتبا این هزینهها با خاتمه قرارداد را بـه اثبـات رسـاند .در
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واق به نظر میرسد که بسـیاری از پرداخـتهـا تحـت پوشـش ضـرایب افـزایش حقـوق کـه طـی دوره ذیـرب
صورتحساب شده قرار گرفته باشد .بنابراین ،ادعاهای مزبور رد میشود.
 .311همچنین ادعا بابت زیانهای ناشی از تبدیل ارز باید رد شود .زیانهای مزبور شامل وجوهی است که به
برخی از کارمندان پرداخت گردید که بعد از ترک ایران ،در ایاالت متحده ریال خود را به دالر تبدیل و از این بابت
زیانهایی متحمل شده بودند .خواهان وجود هیچ تعهد قراردادی را جهت پرداخت این وجوه ثابت نکرده اسـت .در
هر حال ،به نظر میرسد که زیانهای فوق ناشی از خاتمه قرارداد نبوده ،بلکه در نتیجه انقـالب ایـران بـوده کـه
وزارت راه مسئول آن نیست.
 .314آخرین قلم مطالبه شده مربو است به وجوهی که ا .ان.تی.بیـ ایران در ارتبا با قراردادهـای اجـاره
مسکن کارمندان که به علت برچیدن تجهیزات قبل از موعد خاتمه یافت ،پرداخت کرده است .هزینههـای مزبـور
مستقیما قابل انتساب به خاتمه قبل از موق قرارداد بوده و به صورت دیگری بازپرداخت نشدهاند .بنابراین ،دیـوان
ادعای مبلغ  4.302/03دالر را میپذیرد.
 .311بهطور خالصه ،دیوان بر این نظر است که وزارت راه و ترابری بابت ادعای هزینـه برچیـدن تجهیـزات
مبلغ  312.832/44دالر به ا .ان.تی.بیـ ایران بدهکار است.
 .1تاریخ تبدیل ارز

 .313به استننای ادعای هزینه برچیدن تجهیزات ،کلیه ادعاها بر مبنای حقالزحمه و/یا صورتحسابهـایی اسـت
که بر حسب ریال تنظیم شدهاند .لذا موضوعی که دیوان باید درباره آن تصمیم بگیرد عبارت است از تعیـین نـرخ
مناسبی برای تبدیل این مبالغ ریالی به دالر امریکا به منظور صدور حکم پرداخت از محل حساب تضمینی.
 .317خواهان استدالل میکند که نرخ ارز باید بر مبنای نرخی باشد که در موق حقالزحمه مربوطـه معمـول
بوده است .خواهان مدعی است که ادعاهایش بابت خدمات انجام شده قراردادی از اواخر سال  3322تا اوایل سال
 3322به وجود آمده و نرخ معمول ارز در آن زمـان  22/420ریـال در ازای هـر دالر بـوده اسـت .وی درخواسـت
میکند که این نرخ در مورد کلیه مبالغ الزمالتأدیه بجز ادعای وی بابت بازپرداخت هزینه تسهیالت الزمه ،اعمـال
گردد .چون این وجوه در دفاتر شرکت براساس نرخ اندکی باالتر ،یعنی  22/8ریال در ازای هر دالر محاسبه شده،
لذا خواهان نرخ دیگری مطالبه نمینماید.
 .318دیوان مالحظه میکند که طبق مفاد پیوست  4قرارداد ،قرار بـود نیمـی از مبلـغ صورتحسـاب خـدمات
قراردادی ،برحسب دالر امریکا پرداخت گردد .در مورد ادعای مربو به حقالزحمـههـای قـراردادی صورتحسـاب
شده ،ولی پرداخت نشده ،دیوان مضافا مالحظه میکند که مبلغـی کـه وزارت راه پرداختـه بـه نحـو غیرمتناسـبی
برحسب ریال بوده ،بهطوری که درصد زیادی از وجوه تأدیه نشده ،برحسب دالر قابل پرداخت بوده .بنابراین ،طبق
قرارداد ،قسمت اعظم مبالغ پرداخت نشده صورتحساب که اکنون مطالبه شده ،میبایستی به نرخ ارز کـه در زمـان
صورتحسابها متداول بوده به دالر تسعیر میشد .در مورد قسمت ریالی که پرداخت نشده ،به نظر دیوان محتمـل
است چنانچه پرداختها بهموق انجام میشد ،خواهان تا مارس  ،3322یعنی زمانی که قرارداد را پایان یافته تلقـی
میکرد ،قسمت اعظم دریافتیهای خود را به دالر امریکا تسعیر مینمود .با توجـه بـه ایـن شـرای  ،دیـوان مقـرر
میدارد که نرخ مناسب تبدیل ارز ،برای ادعاهای مربو به صورتحسابها ،نرخـی اسـت کـه در موقـ سررسـید
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پرداختها در سال  3322تا آوریل  3322متداول بوده ،یعنی  22.420ریال در ازای هر دالر.
Internatinoal Monetary Fund International Financial Statistics, Supplement on
Exchange Rates, (1985).

همچنین رجوع کنید به موریس کنودسن پاسیفیک لیمیتد و وزارت راه و ترابری حکـم شـماره 341ــ302ــ1
( 31ژوییه  00/3324تیرماه  )3181صفحات 18ـ 10که طی آن مبلغ ریالی که به یـک عضـو کنسرسـیوم بـرای
همان پروژه بدهکار بوده به نرخ  22/420ریال در ازای هر دالر تبدیل گردید) .دیوان تصمیم گرفته که ایـن نـرخ
تسعیر را در مورد کسور حسن انجام کار نیز اعمال کند .چون دیوان ادعای بازپرداخت هزینههای تسهیالت الزمـه
را مردود دانسته ،لذا الزم نیست پیشنهاد خواهان در مورد نرخ متفاوت تبدیل ارز را مورد بررسی قرار دهد.
 .313در رابطه با مبلغ حکم بابت حقالزحمه نظارت عالیه صورتحساب نشده ،دیوان همچنین مقـرر مـیدارد
که نرخ تبدیل ارز عبارت از نرخی است که در زمان سررسید پرداخت ،معمول بوده است؛ ولی این مبلغ تـا  12روز
بعد از آنکه ا .ان.تی.بیـ ایران بدهی را به وزارت راه اطالع میداد الزمالتأدیه نبود و این اقدام را خواهان قبل از
ثبت ادعایش در دیوان به عمل نیاورده بود .بنابراین ،دیوان بر این نظر اسـت کـه نـرخ مناسـب ،عبـارت اسـت از
 22/038ریال در ازای هر دالر که در دسامبر  ،3323یعنی یک ماه بعد از آنکه خواهان دادخواست خود را به ثبت
رساند ،نرخ میانگین بوده است.
 .3خالصه

 .341بهطور خالصه ،دیوان نظر میدهد که وزارت راه و ترابری مبالغ زیر را که به دالر امریکا تبـدیل شـده ،بـه
ا .ان.تی.بیـ ایران بدهکار است:
دالر
ریال
0.004.028/40
322.232.123
مبالغ صورتحساب شده
32.320/21
2.223.422
مبالغ صورتحساب نشده
803.302/32
40.348.201
کسور حسن انجام کار
1.024.142/41
013.804.014
جم
به مبلغ تبدیل شده فوق باید  312.832/44دالر بابت هزینه برچیدن تجهیزات اعطا شده ،اضافه گردد کـه در
نتیجه ،مجموع آن به مبلغ  1.433.302/22دالر بالغ میگردد.
 .343همانطوری که فوقا اظهار شد ،خواهان حق دارد  82درصد از این جمـ کـل را وصـول کنـد .نتیجتـا
دیوان حکمی به مبلغ  0.242.320/10دالر به نف خواهان صادر مینماید.
ب) ادعاهای متقابل
 .3ادعاهای متقابل مربوط به ضمانتنامههای بانکی

بینالمللـی جهـت تضـمین
 .342اولین ادعای متقابل وزارت راه مربو است به دو ضمانتنامه بانکی صادره بانک 
پیشپرداختها و بازپرداخت کسور حسن انجام کار که هر دو طبق مفاد خود منقضی شدهاند.
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 .341دیوان بر این نظر است که این ادعای متقابل مبنایی ندارد .حتی به فرض آنکه ا .ان.تی.بیـ ایران به
نحوی مسئول قصور بانک تجارت در تمدید یا در پرداخت ضـمانتنامههـا بـوده ،وزارت راه در نتیجـه آن متحمـل
خسارتی نشده است .مانده مستهلک نشده پیشپرداخت وزارت راه بـه ا .ان.تی.بـیـ ایـران و تهـاتر آن بـا مبلـغ
ناخالص بدهیهای وزارت راه به ا .ان.تی.بیـ ایران بابت صورتحسابها در مباحث فوق مورد بررسی قرار گرفتـه
و بدین ترتیب ،تعهد ا .ان.تی.بیـ ایران جهت بازپرداخت مبلغ پیشپرداخت ،ایفا شده و هرگونه ضمانت صادره در
مورد پیشپرداختها بالاثر خواهد بود.
 .344در مورد ضمانتنامه بانکی که جانشین کسور حسن انجام کار شده ،دیوان نظـر داده کـه ا .ان.تی.بـیـ
ایران از عهده ضابطه قراردادی حسن انجام کار برآمده است .بنابراین به موجب این نظر ،خوانده حق برداشت وجه
از محل ضمانتنامه فوق را نداشت .لذا این ادعای متقابل در ماهیت رد میشود.
 .2ادعاهای متقابل بابت وجود نقص در مدیریت کار پیمانکاران

 .341در دسته دوم ادعاهای متقابلی که در الیحه دفاعیه خوانده به ثبت رسیده ،ادعا شده که ا .ان.تی.بیـ ایران
مسئول خالفکاریها و عیوب کار پیمانکارانی است که به موجب قراردادهای جداگانه منعقـده بـا وزارت راه عمـل
میکردند .در این ارتبا  ،وزارت راه مبلغ  13.383.303دالر مطالبه مینماید که بهعنوان بازپرداخت وجهـی اسـت
که حسب ادعا جهت خرید ماشینآالت و سایر تجهیزات به پیمانکاران پرداخته ،ولی هیچگاه دریافت نکرده اسـت.
عالوه بر این ،وزارت راه مبلغ  4.132.322دالر «کمیسیون بابت خرید ماشینآالتی که پیمانکاران از اعتباری کـه
در اختیارشان گذارده شده بود برداشت کردهاند »...را مطالبه مینماید .باالخره وزارت راه درخواست مـیکنـد مبلـغ
 3.242.231دالر ( 42.332.231فرانک فرانسه) و  0.302.241.033ریال بهعنوان جبران خسارت بابت هزینههای
نادرست تأمین محل و تجهیزات که «طبق دستور مستقیم خوانده بود» پرداخت گردد.
 .343وزارت راه مدرکی در تأیید ادعاهای خود ارائه نداده ،بلکه به چند «گزارش فنی» که خود تهیـه و طـی
آن معایب و نواقص کار کنسرسیوم را به ا .ان.تی.بیـ ایران نسبت داده ،استناد مـینمایـد .ا .ان.تی.بـیـایـران،
بهعنوان مهندس مشاور ،ضامن کنسرسیوم نبوده ،بلکه چنانکه فوقا اشاره شـد متعهـد بـود وظـایف خـود را «بـا
استفاده از بهترین روشها و اصول فنی جاری و ضـواب و تخصـص حرفـهای متـداول انجـام دهـد» .وزارت راه
نتوانسته ثابت کند که ا .ان.تی.بی ـ ایران طبق این ضابطه عمل نکرده است .نتیجتا ادعای متقابل به جهت فقـد
دلیل رد میشود.
پنجم) بهره

 .347خواهان نسبت به کلیه مبالغ صورتحساب شده که به موجـب قـرارداد الزمالتأدیـه بـوده ،بهـرهای بـه نـرخ
قراردادی  8درصد تا تاریخ  12آوریل  32( 3322اردیبهشتماه  )3103یعنی تاریخی کـه بـه ادعـای وی قـرارداد
خاتمه یافت ،مطالبه کرده است .خواهان نسبت به این مبالغ از تاریخ فوق به بعد و همچنین در مورد وجـوه دیگـر
مورد ادعا  30درصد بهره مطالبه نموده و ادعا میکند که نرخ بهره پیشبینی شده در قرارداد ،نسبت به زیان بعد از
تکمیل قرارداد و همچنین نسبت به مبالغ صورتحساب نشده ،قابل اعمال نیست.
 .348دیوان نمیتواند با این تفسیر موافقت کنـد .مـاده  30قـرارداد نـاظر بـه پرداخـت حـقالزحمـه ماهانـه
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ا .ان.تی.بیـ ایران به شرک زیر مقرر میدارد:
( )0حقالزحمه ماهانه مهندسی مشاور حداکنر سی ( )12روز پس از دریافت صورتحساب ماه قبـل مهنـدس
مشاور به وسیله کارفرما پرداخت خواهد گردید.
( )1در صورت تأخیر در پرداختها مهندس مشاور محق به دریافت مبلغی معادل شش درصد در سال بـرای
مبلغ قابل پرداخت در مدت تأخیر بهعنوان جبران خسارت خواهد بود.
بند  1ماده  ،30طبق مفاد خود ،محدود به دوره نفـاذ قـرارداد نبـوده و دیـوان اسـتنبا چنـین محـدودیتی را
نمیپذیرد و نتیجتا خواهان حق دارد نسبت به مطالبات مندر در صورتحسابهای خود ،بهره سادهای بـه نـرخ 8
درصد در سال از  12روز بعد از دریافت آن توس وزارت راه دریافت نماید.
 .343خواهان مبلغ بهره متعلقـه را از  42روز بعـد از تـاریخ هـر صورتحسـاب (مـدت ده روز جهـت وصـول
صورتحساب توس وزارت راه در نظر گرفته شده) تا  12آوریل  32( 3322اردیبهشتماه  )3103و به نرخ  8درصد
محاسبه کرده و وزارت راه به این روش محاسبه ایراد نگرفته است .بنابراین ،دیوان حکمی به پرداخت بهرهای بـه
مبلغ  322.228/22دالر صادر مینماید که عبارت است از  82درصد مبلغ محاسبه شده خواهان بعد از اصـالحاتی
که دیوان در آن به عمل آورد تا مبلغ صحیح بهره نسبت به مبلغ خالص حکم مربو بـه صورتحسـاب نقشـه بـه
دست آید .این مبلغ ثابت بابت مدت زمان مختوم به  12آوریل  32( 3322اردیبهشتمـاه  )3103بـوده و بایـد بـه
مبلغ  3.034.080/20دالر کـه در مـورد ادعاهـای خواهـان بابـت صورتحسـاب حکـم شـد اضـافه گـردد .مبلـغ
 3.801.020/80دالر که بدین ترتیب حاصل میشود و شامل بهره تا تاریخ فوق مـیباشـد جهـت محاسـبه بهـره
اضافی که میبایستی تا تاریخ حکم تأدیه شود ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در مورد ادعـا بابـت حـقالزحمـه
نظارت عالیه صورتحساب نشده که دیوان وزارت راه را مسئول آن شناخت ،دیوان حکم به پرداخت بهـره سـادهای
به نرخ  8درصد به نحو مقرر در قرارداد ،از تاریخ  38دسامبر  00( 3323آذرماه  )3182یعنی  12روز بعد از تاریخی
که خواهان ادعای خود را در دیوان به ثبت رساند ،صادر میکند .در مورد بهره به کسور حسن انجـام کـار ،دیـوان
مالحظه میکند که بازپرداخت کسور فوق در ماده دیگری از قرارداد منظور شده که بـا مـاده  30و مقـررات بهـره
مندر در آن ارتبا ندارد .با این حال ،دیوان بر این نظر است که نرخ بهره مندر در قرارداد باید در مـورد کسـور
حسن انجام کار نیز اعمال گردد .بنابراین ،دیوان در مورد کسور فوق ،حکم به پرداخت بهـره سـادهای بـه نـرخ 8
درصد در سال از  32مارس  02( 3322اسفندماه  )3102یعنی تاریخی که به عقیده دیوان کسور فوق مـیبایسـتی
به خواهان بازپرداخت میشد ،صادر مینماید .همچنین نسبت به هزینههای مجاز مربو بـه برچیـدن تجهیـزات،
بهرهای به نرخ  8درصد اعطا میشود؛ ولی تاریخ شروع آن  02اکتبر  02( 3322مهرماه  )3103خواهد بـود ،یعنـی
 12روز بعد از تاریخی که خواهان ،حسب اظهار خود کلیه عملیات برچیدن تجهیزات را به اتمام رسانده است.
ششم) هزینهها

هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
هفتم) حکم

 .311بنا به دالیل فوق،
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دیوان حکمی به شرک زیر صادر مینماید:
الف) خوانده ،وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی ایران ،موظف است مبـالغ مشـروحه زیـر را بـه خواهـان،
هوارد نیدلز تامن اند برگندوف ،بپردازد:
( )3مبلغ یک میلیـون و ششصـد و بیسـت و سـه هـزار و دویسـت و هفتـاد و دو دالر و شصـت و دو سـنت
( 3.801.020/80دالر امریکا) به اضافه بهره سادهای به نرخ شش ( )8درصد در سال (براساس سـالی  180روز) از
اول می  33( 3322اردیبهشتماه  )3103لغایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخـت از محـل
حساب تضمینی را بدهد ،بابت ادعاهای صورتحساب.
( )0مبلغ پنجاه و هشت هزار و هشتصد و شصت و سه دالر و یازده سنت ( 02.281/33دالر امریکا) به اضافه
بهره سادهای به نرخ شش ( )8درصد در سال (براسـاس سـالی  180روز) از  38دسـامبر  00(3323آذرمـاه )3182
لغایت تاریخی که کارگزار امانی بـه بانـک امـین پرداخـت از محـل حسـاب تضـمینی را بدهـد ،بابـت ادعاهـای
صورتحساب نشده،
( )1مبلغ سیصد و نود و یکهزار و یکصد و هفتاد و چهار دالر و نود و یک سنت ( 133.324/33دالر امریکا)
به اضافه بهره سادهای به نرخ شش ( )8درصد در سال (براساس سالی  180روز) از  32مارس  02( 3322اسفندماه
 )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محـل حسـاب تضـمینی را بدهـد ،بابـت
ادعای ضمانت حسن انجام کار.
( )4مبلغ هشتاد و دو هزار و پانصد و هفتاد و یک دالر و شش سنت ( 20.023/28دالر امریکا) ،به اضافه بهره
ساده ای به نرخ شش ( )8درصد در سال (براساس سالی  180روز) از  02اکتبر  02( 3322مهرمـاه  )3102لغایـت
تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بدهد بابت ادعاهای مربو بـه
برچیدن تجهیزات.
ب) تعهدات مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بند  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دی ماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
) ادعای متقابل بانک تجارت به علت عدم صالحیت رد میشود.
د) ادعاهای متقابل بابت هفت ضمانتنامه مربو به کنسرسیوم و مالیات و حقوق بیمـه اجتمـاعی کـه توسـ
وزارت راه و ترابری مطرک شده به علت عدم صالحیت رد میشود.
ز) بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
هـ) بقیه ادعاهای متقابل به دلیل ماهوی رد میشود.
الهه ،به تاریخ  8اوت  3383برابر با  37مردادماه 3131
روبرت برینرـ رئیس شعبه دو
بهنام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
موافق با قسمتی و مخالف با قسمتی دیگر

پرونده شماره  332ـ شعبه دو
حکم شماره 272ـ332ـ2
خواهان :تامس ارل پین
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/1/37 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای تامس ارل پین ،خواهان ،آقای حمید صبی ،آقای جر هندرسن ،وکالی خواهان،آقـای

ک .بانایان ،آقای بی .مارتین ،خانم اس .پین ،آقای ام .دومن ،دستیاران آقای جی .بریگز ،آقای جی .ریپستر ،شهود
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،آقـای سـید مصـطفی
دورچهزاده ،آقای سیفاله محمدی ،مشاورین حقوقی نماینده راب  ،آقای ابوالفضل کوششی ،دستیار نماینـده رابـ ،
خانم نوابه اسپهبدی ،آقای عبدالحمید سلطانی ،آقای سید اسداله دانش حسین ،نمایندگان وزارت بازرگانی
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده راب ایاالت متحده امریکا
یک) ادعا

 .3خواهان ،تامس ارل پین ،در  32ژانویه  02( 3320دیماه  )3183دادخواستی به ثبت رسانده ،مبلغ 0.223.323
دالر امریکا بابت ارزش مناف مالکانه خود در شـرکت ایرانتـرونیکس («ایرانتـرونیکس») بـا مسـئولیت محـدود و
شرکت برکه («برکه») با مسئولیت محدود مطالبه کرد .خواهان معتقد است که دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران
(«خوانده») مالکیت این مناف را از وی سلب کـرده اسـت .الیحـه دفاعیـهای توسـ خوانـده بـه ثبـت رسـید و
ایرانترونیکس و برکه نیز دفاعیه و ادعای متقابلی ثبت و مبلغ  00.023.241ریال بابت مالیات و حق بیمه اجتماعی
که حسب ادعا شرکتهای فوقالذکر بدهکار بودهاند ،مطالبه کردهاند.
 .2خواهان طی اصالحیه دادخواست خود که در  0مـی  30( 3321اردیبهشـتمـاه  )3180ثبـت نمـود ،مبلـغ
ادعای خود را به  2.083.842دالر امریکا به عالوه بهره و هزینهها افزایش داد .دیوان طی دسـتور مـورخ  32مـی
 02( 3321اردیبهشتماه  )3180خود تصمیم گرفت به موضوع پذیرش اصالحیه و ماهیـت دعـوا توأمـا رسـیدگی
کند.
 .1جلسه استماع پرونده در دوم می  30( 3328اردیبهشتماه  )3180تشکیل گردید.
 .4شرکت برکه در  00آوریل  0( 3328اردیبهشتماه  )3180بـهعنـوان یـک شـرکت توزیـ فـیلم در ایـران
تشکیل شد و به تدریج توسعه یافت و تجارت مختصری را کـه بـا تکنولـوژی پیشـرفته سـر و کـار داشـته و کـار
عمده اش نمایندگی انحصاری تکترونیکس کورپوریشن در ایران بود ،آغاز کرد .خواهان در  3322به استخدام برکه

درآمد و بعدا  12درصد سهمالشرکه آن شرکت را خریداری کرد و سپس برای شرکت مزبـور یـک مرکـز خـدمات

224



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

الکترونیکی ،شامل یک آزمایشگاه مترولوژی (اوزان و مقیاسات) تأسیس نمود )1(.در دوم اکتبر  32( 3328مهرمـاه
 )3100خواهان همراه با مایکل دومن ،یکی دیگر از شرکای وی ،شرکت برکه را منحل کرد و در  32اکتبر 3328
( 08مهرماه  )3100شرکت ایرانترونیکس برای به دست گرفتن مترولوژی و کار نماینـدگی فـروش شـرکت برکـه
تأسیس گردید .سهم اولیه خواهان در ایرانترونیکس  00درصد بود که بعدا به  10درصد افزایش یافت .در شانزدهم
ژوئن  08( 3322خردادماه  )3108خواهان و آقای دومن و شریک سومی به نام سعید یافه ،شرکت جدیدی تحـت
همان نام برکه تشکیل دادند .هریک از شرکا صاحب یک سوم سرمایه شرکت بودند .شرکت جدید برکـه بـه کـار
فروش قطعات یدکی الکترونیک و توزی فیلم شرکت سلف خـود ادامـه داد و بـا ایرانتـرونیکس مشـترکا در یـک
ساختمان اداری مستقر شد .خواهان ،مدیر فنی و عضو هیأت مدیره هر دو شرکت برکه و ایرانترونیکس بود.
 .1بنابراین ،از سال  3322تجارت دو شرکت مزبور عبارت بود از واردات و فروش قطعات یـدکی الکترونیـک
عمومی و توزی محصوالت سینمایی (برکه) و نمایندگی فروش وسایل الکترونیک تکنولوژی پیشـرفته ،سـرویس
تضمینی ،تعمیرات و مـدر کـردن وسـایل الک ترونیـک و فـروش قطعـات خـاص و قطعـات یـدکی الکترونیـک
(ایرانترونیکس).
 .3بخش اساسی فعالیت دو شـرکت ،آزمایشـگاه اسـتاندارد و مترولـوژی ایرانتـرونیکس («آزمایشـگاه») بـود.
آزمایشگاه نهتنها ایجاد درآمد میکرد ،بلکه مشتریان را نیز به خطو تولیدی که ایرانترونیکس نماینده انحصـاری
آنها در ایران بود جلب مینمود .کار نمایندگی فروش کـه ایرانتـرونیکس بابـت آن از تمـام فـروشهـا در ایـران
کمیسیون می گرفت ،منب اصلی درآمد دو شرکت بود؛ لکن بدون وجود آزمایشگاه که مشـتریان را جلـب و حفـظ
میکرد ،کار نمایندگی فروش ،آن موقعیتی را که تحصیل کرده بود ،نمیداشت .کار اصـلی آزمایشـگاه ،نگهـداری
مجموعهای از «استانداردهای اولیه» بود که مبتنی بر «استانداردهای بینالمللی» ( )2باشد.
 .7خواهان در دسامبر  3322و آقای دومن در ژانویه  3323ایران را ترک کردند و آقای یافه برای اداره برکـه
در ایران ماند .دو سهامدار دیگر ایرانترونیکس ،یعنی خانم فهیمی و آقای افشار برای اداره ایرانترونیکس در ایـران
ماندند.
 .8خواهان در مدت غیبت خود از ایران مرتبا با سایر صاحبان و مدیران شرکت در ایران در تماس بـود و کـار
شرکتها نسبتا بی دردسر ادامه داشت ،هرچند که در طول مدت انقالب و بعـد از آن تـا تابسـتان  3322از میـزان
فعالیت آن بسیار کاسته شده بود .در پنجم ژوییه  34( 3322تیرماه  )3103مدیر «موقتی» از طرف وزیر بازرگـانی

 .1آزمایشگاه مترولوژی ،محلی است برای مدر کردن لوازم اندازهگیری با رعایت «استاندارد»های رایج .اوزان و مقادیر استاندارد ،ماننـد
کیلو ،لیتر و متر طبق اصول بینالمللی اوزان و مقادیر تعریف میشوند« .مدر کردن» ابزار و آالت بررسـی و تحلیـل پارامترهـای عملـی
وسایل و ابزار است ،برای حصول اطمینان از اینکه طرز کار وسایل مطابق مشخصات تولیدکننده باشد.
 .2همانطور که در زیرنویس  3فوق اشاره شد« ،استانداردهای بینالمللی» طبق اصول بینالمللی تعریف میشوند و ادارات استاندارد هر
کشور در رابطه با استانداردهای بینالمللی ،تعیینکننده و نگهداریکننده «استانداردهای اولیه» هستند .اینگونه استانداردهای اولیـه بـرای
«درجه گذاری» «استانداردهای ثانوی» در آزمایشگاههای مترولوژی به کار میروند و این استانداردهای ثانوی برای درجهبندی وسـایل و
ابزارها مورد استفاده قرار میگیرند .ایرانترونیکس «استانداردهای اولیه» مختص خود را داشت و هر چند گاه یک بـار آنهـا را نسـبت بـه
استانداردهای اولیه ملی و رسمی در ایاالت متحده ،انگلستان و استرالیا درجهبندی میکـرد .بـا ایـن اسـتانداردهای اولیـه ،ایرانتـرونیکس
میتوانست بهخوبی استانداردهای ثانوی را که در آزمایشگاه به کار میرفت تعیین و نگهداری کند.

حکم شماره 242ـ332ـ2
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برای ایرانترونیکس منصوب گردید .این مدیر منصـوب دولـت تقریبـا در حـوالی هفـتم اوت  38( 3322مردادمـاه
 )3103کار خود را در این سمت آغاز کرد.
دو) دالیل صدور حکم
الف) موضوع مقدماتی

 .3همانطور که قبال اشاره شد ،خواهان دادخواست خود را به منظور افزودن بر مبلغ غرامـت درخواسـتی اصـالک
کرد .خوانده با استناد به اینکه افزایش مبلغ مورد ادعا ،اصالحیه محسوب نمیشود ،به اصـالحیه اعتـراض نمـود.
دیوان معتقد است که صرف تغییر ارزشگذاری اموال مورد اختالف توس خواهان ،حتی اگـر تغییـر مزبـور در اثـر
استفاده از روش دیگری برای ارزشگذاری ایجاد شود نیز موجب زیان خوانده نمیشود .خوانده برای دادن پاسخ به
اصالحیه ،فرصت فراوان داشت و به ارزشگذاری تجدیدنظر شده خواهان نیز پاسخ داد .بر این اساس ،دیوان طبـق
ماده  02قواعد خود ،اصالحیه را مجاز میشمرد.
ب) صالحیت
 .3ادعا

 .31خواهان به عنوان مدرک تابعیت امریکایی خود ،یک نسخه گواهی تولد خود در ایالت کالیفرنیا را تسلیم نموده
است .مدرکی دال بر این که خواهان تابعیت خود را از دست داده باشد یا تابعیت دیگری کسب کرده باشـد ،وجـود
ندارد .اختالفی در این مورد نیست که خواهان از تاریخ بروز ادعا ،یعنی  0ژوییه  34( 3322تیرماه  )3103تا تـاریخ
رسمیت یافتن بیانیه حل و فصل دعاوی ،یعنی  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103صاحب ادعا بوده و خوانده نیز
مشمول تعریف ایران در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی واق میشود .بنـابراین ،دیـوان متقاعـد شـده
است که صالحیت رسیدگی به ادعا را دارد.
 .2ادعای متقابل

 .33ایرانترونیکس و برکه ادعای متقابلی بابت مالیات و حق بیمه اجتماعی جمعا به مبلغ  00.023.241ریال بابـت
سالهای  3320تا  3323که به خوانده بدهکارند ،مطرک کردهاند .خواهان اظهار داشته است که دیـوان صـالحیت
رسیدگی به ادعای متقابل را ندارد ،زیرا نه برکه و نه ایرانترونیکس هیچیک طرف دعوا نیستند و ادعای متقابـل از
همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که منشأ ادعا بوده ناشی نمیشود و دیوان نمیتواند قوانین مالیات بر درآمد هـیچ
کشوری را اجرا نماید.
 .32از آن جا که ایرانترونیکس و برکه طرف دعوای حاضر نیستند و ادعای متقابل بابت مالیـات و حـق بیمـه
اجتماعی را نمیتوان ناشی از ادعایی دانست که بابت گرفتن اموال بدون پرداخت غرامت ،مطرک شده و بهعـالوه،
خواهان بهعنوان سهامدار ،مسئول دیون مالیاتی این شرکتهای ایرانی با مسئولیت محدود نمیباشـد ،لـذا ادعـای
متقابل به دلیل فقد صالحیت رد میشود .لکن دیوان متذکر مـی گـردد کـه دیـون مالیـاتی ادعـایی در رابطـه بـا
ارزشگذاری دو شرکت توس خوانده که ذیال مورد بحث واق میشود ،بهدرستی مورد استناد واق شده است.
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ج) ماهیت
 .3ادعای سلب مالکیت
الف) مسئولیت

 .31در پنجم ژوییه  34( 3322تیرماه  ) 3103آقای سـید محمـد ضـرغامی بـا حکـم وزیـر بازرگـانی بـه موجـب
تصویبنامه قانونی شماره  8212مورخ  38ژوئن  08( 3323خردادماه «( )3102قانون 38ژوئن  08/3323خردادمـاه
 )3(،)»3102به عنوان سرپرست ایرانترونیکس منصوب گردید .در قسمت ذیرب نامه مزبور آمده است که:
«شایسته است براساس اختیارات ناشی از الیحه قانونی فوق و اساسنامه شرکت بهعنوان امین دولت جمهوری
اسالمی ایران ،امور شرکت مزبور (ایرانترونیکس) را زیر نظر گرفته ،در جهت رف مشکالت و پیشبرد امور آن واحد
اقدام مقتضی معمول و نتیجه را بهطور ماهانه به شورای مدیریت امور شرکتها گزارش فرمایند».
 .34آقای ضرغامی در اوت  3322به موجب حکم مورخ  32اوت  02( 3322مردادماه  )3103وزیـر بازرگـانی
کنترل برکه را نیز به دست گرفت .این مطلب در روزنامه رسمی مورخ  00فوریه  8( 3323اسفندماه  )3103منتشر
شده است.
 .31خواهان ادعا کرده است که در نتیجه بـه دسـت گـرفتن مـدیریت ایرانتـرونیکس و برکـه توسـ آقـای
ضرغامی ،وی و شرکایش اختیار مناف خود در دو شرکت را از دست دادهاند .خواهـان اظهـار داشـته اسـت کـه از
ژوییه 3322مدیران منصوب دولت ،حساب عملکرد دو شرکت را به وی یا هریک از سهامداران دیگر نداده و سـود
سهام و مطالبات سهامداران را به ایشان پرداخت نکردهاند .مضافا به سهامداران فرصت حضور در جلسات عمـومی
داده نشده و گزارشهای ساالنه برای آنان ارسال نگردیده است .خواهان همچنین اظهار میدارد که مدیران قبلـی
منصوب هیأت مدیره از کلیه اختیارات خود محروم و بعدا اخرا شدند .خواهان ادعا کرده است که اوضاع و احوالی
که دولت ایران حق داشته باشد برای اطمینـان از ادامـه کارهـای شـرکت بـه مفـاد قـانون  38ژوئـن 08( 3323
خردادماه  )3102استناد کند ،وجود نداشته؛ زیرا در موق سلب مالکیت ،وض مالی هـر دو شـرکت مطلـوب بـوده،
حقوق و مزایای کارمندان مرتبا پرداخت می شده و چندین نفر از صاحبان و تعداد کـافی از مـدیران شـرکت بـرای
اداره مؤثر امور شرکتها در ایران حاضر بودند .خواهان همچنین ادعا کرده که با توجه به اهمیتی که آزمایشـگاه و
موجودی قطعات یدکی الکترونیک برای دولت ایران داشت ،گرفتن دو شرکت به دلیل مصالح ملی صورت گرفتـه
است.
 .33خوانده در دفاعیه خود ادعا میکند که انتصاب مدیران موقت در وض حقوقی شرکتها یا مناف مالکانـه
سهامداران تغییری نداده و مدیران موقت برای حفظ مناف سهامداران و ادامه فعالیت اقتصادی در کشور در زمـانی
که هر دو شرکت بدون سرپرست رها شده بودند ،منصوب گردیدند .خوانده ادعا میکند که خواهان شرکتها را در

 .3الیحه قانونی مربو به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی مؤسسـات صـنعتی ،معـدنی و کشـاورزی و واحـدهای خـدماتی
متعلق به بخش عمومی یا خصوصی که در  38ژوئن  08( 3323خردادماه  )3102بهعنوان تصویبنامه شماره  8212توسـ نخسـت وزیـر
دولت موقت جمهوری اسالمی ایران صادر شد .تصویبنامه بهعنوان قانون شماره  2/0023مورخ  33ژوئن  03( 3323خردادمـاه  )3102در
روزنامه رسمی مورخ  2ژوییه  32( 3323تیرماه  )3102منتشر گردید .چون در نامههای مربو به انتصاب بـه تصـویبنامه قـانونی شـماره
 8212اشاره شده ،تاریخ  38ژوئن  08( 3323خردادماه  )3102در این حکم مالک عمل قرار گرفته است.
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شرایطی رها کرد که دو شرکت به دلیل محاصره اقتصادی امریکا و ممنوعیت صادرات به ایران ،رکـود اقتصـادی،
تأکید ایران در آن موق به عدم خریداری اجناس امریکایی ،رشد تولید اقالم مشابه در ایران یا تهیه آنها از منـاب
غیرامریکایی و اعمال کنترل توس وزارت ارشاد اسالمی بر واردات فیلمهای سینمایی ،در وض اقتصـادی بسـیار
ضعیفی بودند.
 .37خوانده استدالل میکند که شرکتهای مزبور بهعنوان اشخاص حقوقی مستقل به موجودیت خود ادامـه
داده ،طبق قانون تجارت ایران و اساسنامه مربوطه ،شرکتهای مزبور اداره شدهاند .خوانده اظهار میدارد که قانون
مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادماه  )3102حدود دخالت دولت را به صـورتی عادالنـه و بـدون تبعـیض تعیـین
میکند .مضافا آنکه خوانده استدالل میکند به موجب مفاد آن قانون ،هیچ تعهدی بابت دیون شرکتها بر عهده
نگرفته و بنابراین ،انتصاب مدیران موقت ،نه به مفهوم کنترل مـالی و نـه بـه مفهـوم کنتـرل اداری بـوده اسـت.
بنابراین ،آن اقدام نه در حکم سلب مالکیت و نه به منزله به دست گرفتن کنترل ایرانترونیکس یا برکه بوده است.
 .38دیوان مالحظه کرده است که در قانون مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادماه  )3102ضمن سایر مطالب،
قید شده است که انتصاب اشخاص بهعنوان مدیر ،عضو هیأت مدیره یا ناظر ،به منظور جلوگیری از تعطیلی بعضی
انواع شرکتهایی که «مدیران یا صاحبان آن ها مؤسسات تحت سرپرسـتی خـود را رهـا کـرده ویـا بـه هرعلـت،
دسترسی به آنها میسر نیست» ،صورت میگیرد .مضافا به موجب «الیحه قانونی تعیین حدود وظایف و اختیارات
مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی صنعتی ،تجاری و کشـاورزی و خـدماتی ،اعـم از بخـش
عمومی یا خصوصی» مصوب  34ژوییه 01( 3322تیرماه  ،)3103به مدیرانی که به موجب قانون مصوب  38ژوئن
 08( 3323خردادماه  )3102منصوب شده بودند« ،کلیه وظایف مـدیران ،مـدیرعامل ،مجمـ عمـومی بازرسـان»
محول شده است.
 .33هرچند خوانده استدالل میکند که از سهام خواهان سلب مالکیت نشده و وی میتواند برای اعمال حـق
مشارکت خود در شرکتها (به ایران) مراجعت نماید ،معهذا دیوان متذکر میگردد که خوانده انکار نمیکنـد کـه از
ژوییه  3322سهامداران شرکت هیچ اطالعیهای از مـدیران جدیـد در مـورد سـود سـهام ،گـزارشهـای سـاالنه،
درخواست وکالت ،تفویض حق رأی یا اطالعیهای در مورد تشکیل مجام عمومی ساالنه دریافـت نکـردهانـد و از
مدیران موجود ،از جمله خواهان ،برای شرکت در هیچیک از جلسات هیأت مدیره دعوتی به عمل نیامده است.
 .21طبق رویه این دیوان و مراج دیگر ،این نکته مسلم شناخته شده که به موجب حقوق بینالملل ،دخالـت
دولت در استفاده از مال ویا برخورداری از مناف آن ،می تواند به معنـای گـرفتن آن مـال باشـد (رجـوع شـود بـه:
فورموست تهران اینکورپوریتد و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 002ـ12/013ـ 33 ،3آوریل
 00/3328فروردینماه  ،3180ص  00متن انگلیسی و همچنین رجوع شود به :اسـتارت هاوزینـگ کورپوریشـن و
سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار اعدادی شماره 10ـ04ـ 33 ،3دسامبر  02 /3321آذرمـاه  ،3180ص
 03انگلیسی؛ تیپتس ،ابت ،مک کارتی ،استراتن و مهندسین مشاور تامس ـ آفا ـ ایران ،حکم شـماره 343ــ2ــ،0
 03ژوئن  2/3324تیرماه  ،3181ص  33ـ  32متن انگلیسی؛ سدکو اینکورپوریتد و شرکت ملی نفت ایـران ،قـرار
اعدادی شماره 00ـ303ـ 02 ،1اکتبر  8/3320آبانماه  ،3184ص 41ـ ،13متن انگلیسی؛ فلپس دا کورپوریشن و
سایرین و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 032ـ33ـ 33 ،3مـارس  02/3328اسـفندماه  ،3184ص 34ــ،30
انگلیسی) .مدارک حاکی از آن است که خوانده از طریق وزیر بازرگانی و به موجب قانون مصوب  38ژوئـن 3323
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( 08خردادماه  )3102مدیریت دو شرکت را طبق دستورالعمل خاصی برای کنترل ایرانترونیکس« ،از طرف دولـت
جمهوری اسالمی ایران» به آقای ضرغامی واگذار کرده است .حکم مشابهی در مورد برکه در فوریه  3323منتشر
و اختیار اعطایی به تاریخ اوت  3322عطف به ماسبق گردید .قانون مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادماه )3102
قید میکند به مجرد صدور حکم انتصاب مدیر ،از مدیران و متصدیان قبلی در اداره امور شرکت سـلب صـالحیت
می گردد و حکم انتصاب مدیر یا هیأت مدیره تا زمانی که وزارتخانه ذیرب  ...احکام مدیران را لغو نکرده است ،بـه
قوت خود باقی است و مدیری که بدین نحو منصوب شده در سـمت خـود بـاقی خواهـد مانـد و صـاحبان سـهام
بههیچوجه حق ندارند مدیرانی را به جای آنها انتخاب نمایند .تأثیر این دستور این بود که کلیه اختیارات مـدیران
اصلی شرکتها سلب شد و سهامداران از قسمت اعظم حقوق ناشی از مناف مالکانه خود محروم گشتند .در حـالی
که یکی از هدفهای قانون مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادماه  )3102انتصاب مدیران بـه صـورت «موقـت»
بود ،در مورد حاضر ،تأثیر چنین انتصابی بهطور خالصه این بود که با قرار گرفتن مدیریت موقت در دسـت دولـت،
صاحبان اصلی از هرگونه حق و منفعتی محروم شدند.
 .23مدارک نشان می دهد که نه ایرانترونیکس و نه برکه ،رها نشده و فعالیت خود را متوقف نکرده بودنـد تـا
به دست گرفتن کنترل آنها توس دولت ،طبق قانون مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادماه  )3102قابـل توجیـه
باشد .گرچه خواهان در دسامبر  3322ایران را ترک کرد ،مدارک حاکی است که در واق  ،فعالیتهای تجاری خود
را در ایران رها نکرد .ایرانترونیکس عمال به وسیله یکی دیگر از سهامداران اقلیـت ،یعنـی خـانم فهیمـی کـه بـا
خواهان تماس مرتب و منظم داشت ،اداره میشد .خواهان در تابسـتان  3323نامـههـای اطمینـانبخشـی بـرای
تولیدکنندگان مختلفی که ایرانترونیکس نمایندگی آنها را داشت ،ارسال داشت کـه در عـین حـال ،گویـای ایـن
واقعیت است که خواهان کماکان به حفظ کسب و کار خود در ایران عالقهمند بوده است .در عین حال که از تعداد
کارکنان دو شرکت در جریان انقالب بهطور محسوسی کاسته شد ،معهذا کسب و کار شرکتها ادامه یافت .بهویژه
سرویس وسایل ظاهرا پس از وقفه کوتاهی در طول رویدادهای انقالبی سال  ،3323مانند سابق ادامه یافته است.
 .22دیوان طی حکم صادره در پرونده تیپتس ،ابوت ،مک کارتی ،استراتن ،که در فوق بدان اشاره شـد ،نظـر
داد که:
در حالی که به دست گرفتن کنترل اموال توس دولت خودبهخود بالفاصله این نتیجهگیری را کـه دولـت آن
اموال را ضب کرده و بنابراین ،طبق حقوق بینالملل مستلزم پرداخت غرامت است توجیه نمیکند ،معهـذا هرگـاه
رویدادها نشان دهد که مالک از حقوق اساسی مالکیت محروم شده و ظاهرا محرومیت ،امری صـرفا گـذرا نبـوده،
این چنین نتیجهگیری قابل توجیه است .قصد دولت اهمیت کمتری از آثار اقدامات دولت بر صاحب مال داشـته و
شکل کنترل یا دخالت ،از واقعیت اثر آن کنترل و مداخله ،حائز اهمیت کمتری میباشد.
 .21در قرار اعدادی صادره در پرونده سدکو ،که در فوق بدان اشاره شد ،دیوان تأثیر انتصاب مدیران موقت به
موجب قانون مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادماه  )3102را مورد بررسی قرار داد و این نظـر را تأییـد کـرد کـه
انتصاب مدیران موقت دولتی ،عامل مهمی در مسأله وقوع سلب مالکیت بوده است؛ زیرا چنـین انتصـابی صـاحب
شرکت را از هرگونه حق اداره مؤسسه خود محروم کرده است (همان مأخذ ،ص 43ــ 42مـتن انگلیسـی) .دیـوان
مقرر داشت که اگر در تاریخ نصب مدیران «موقت» ،هیچگونه امید منطقی به استرداد کنترل وجود نداشته ،در این
صورت بهطور قط باید چنین نتیجهگیری کرد که سلب مالکیت در آن تاریخ واق شده است» (همـان مأخـذ ،ص
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 .)40دیوان در حصول آن نتیجه ،متذکر شد که در قانون مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادماه  )3102طول مدت
کنترل دولت مقرر نشده و شرای و الزامات رسیدگیهای قضایی یا اداری در مورد لزوم یا عدم لزوم اسـترداد مـال
به مالکان اصلی تشریح نگردیده است (همان مأخذ).
 .24به نظر دیوان ،اوضاع و احوال پرونده حاضر با کیفیات پرونده سدکو که در باال بدان اشاره شد ،بهویژه در
مورد قابلیت اعمال قانون مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادمـاه  )3102شـباهت دارد .در پرونـده حاضـر ،دیـوان
معتقد است که خوانده با نصب مدیر موقت به موجب قانون مصوب  38ژوئن  08( 3323خردادماه  ،)3102بهطـور
مؤثر کنترل شرکتهای ایرانترونیکس و برکه را در ژوییه و اوت  3322در دسـت گرفـت .هـیچ مـدرکی در مـورد
اینکه حکم مورخ  0ژوییه  34( 3322تیرماه  )3103وزارت بازرگانی لغو شده باشد ،ارائه نشده اسـت .هـیچ سـود
سهام و هیچ نوع اطالعیهای در مورد آن شرکتها به صاحبان اصلی داده نشده و دشوار است کـه بعـد از گذشـت
شش سال هنوز بتوان گرفتن را «موقت» دانست.
 .21در مورد تاریخ گرفتن ،مالحظه میشود کـه آقـای ضـرغامی در  0ژوییـه  34( 3322تیرمـاه  )3103بـه
مدیریت ایرانترونیکس و در  32اوت  02( 3322مردادماه  )3103به مدیریت برکه منصوب گردید .با توجه به رابطه
متقابل و نزدیکی که از جهت مدیریت و کنترل ،بین دو شرکت وجود دارد ،در مورد هر دو شرکت ،تاریخ گرفتن را
میتوان  0ژوییه  34( 3322تیرماه  )3103رسمیت یافته دانست .بنابراین ،خوانده مسئول است ارزش اموالی را که
به این نحو گرفته شده ،به خواهان بپردازد.
ب) ارزشیابی

 .23طرفین در مورد ضابطه صحیح پرداخت غرامت و روش ارزشیابی امـوال گرفتـه شـده ،اخـتالف نظـر دارنـد.
خواهان اظهار میدارد که ضابطه صحیح همان است که در ماده چهار عهدنامه مودت منعقد بین ایاالت متحـده و
ایران( )4و اصول شناخته شده حقوق بینالملل تعیین گردیده و این ضابطه به وی حـق مـیدهـد غرامـت کـافی،
معادل ارزش عادله اموال گرفته شده ،دریافت کند .خوانده اظهار میدارد که در حقوق بینالملل امروز ،ضابطه این
است که تنها قسمتی از غرامت پرداخت شود و مبلغ آن «با توجه به قوانین و مقررات کشـورهای ذیـرب » تعیـین
گردد.
 .27در مورد پرونده حاضر ،گرفتن مال در  0ژوییه  34( 3322تیرماه  )3103به وقوع پیوسته است .دیـوان در
پاراگراف  02حکم صادره در پرونده فلپس دا که در باال بدان اشاره شد ،نتیجه گرفت که در زمان بروز ادعا ،بنـد
دو ماده چهار عهدنامه مودت «در مورد سرمایهگذاری موضوع اختالف ،آشکارا قابل اعمـال» بـوده اسـت .ادعـای
فلپس دا در  30نوامبر  04( 3322آبانماه  )3103ایجاد شد و دیوان نظر داد که عهدنامه در نـوامبر  3322هنـوز
معتبر و بنابراین در مورد سلب مالکیت مزبور قابل اعمال بوده است .با این نتیجهگیری ،در پرونده حاضر نیز بند 0
ماده چهار ،منب قانونی ذیرب شناخته میشود ،زیرا که گرفتن مال قبل از نوامبر  3322به وقوع پیوسته است.
 .28بند  0ماده چهار عهدنامه مودت مقرر میدارد که:
 .4عهدنامه مودت ،رواب اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایاالت متحده امریکا و ایران که در  30اوت  04( 3300مردادماه  )3114امضـا
شد و از  38ژوئن  08( 3302خردادماه  )3188به اجرا درآمد.

230



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

«اموال اتباع و شرکتهای هریک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله مناف اموال از حد اعـالی حمایـت و
امنیت دائم ،به نحوی که در هیچ مورد کم تر از مقررات قانون بینالمللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم
دیگر برخوردار خواهد بود.
این اموال جز به منظور نف عامه ،آنهم بیآنکه غرامت عادالنه آنها به اسرع اوقات پرداخـت شـود گرفتـه
نخواهد شد .غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود کـه گرفتـه
شده است و قبل از آنکه گرفته شود یا در حین گرفتن مال ،قرار کافی جهت تعیین مبلـغ غرامـت و پرداخـت آن
داده خواهد شد.
 .23با اعمال ضابطه مندر در فوق ،خواهان حق دارد «غرامت عادله» اموال گرفته شده را که بایـد «معـادل
کامل» ارزش آنها باشد ،دریافت کند.
 .11به موجب این ضابطه ،دیوان باید تعیین کند کـه «معـادل کامـل» حقـوق و منـاف خواهـان در برکـه و
ایرانترونیکس چیست .برکه و ایرانترونیکس هر دو ،برخالف شرکتهای تولیدکننده یا دارندگان امتیاز بهرهبرداری
از مناب طبیعی ،شرکتهای خدماتی هستند .دیوان قبال در مورد دو پرونده مربو به سلب مالکیت از شرکتهـای
بخش خدمات ،رأی صادر کرده است .در پرونده امریکن اینترنشنال گـروپ اینکورپوریتـد و سـایرین و جمهـوری
اسالمی ایران (حکم شماره 31ـ0ـ 33 ،1دسـامبر  02 /3321آذرمـاه  ،3180ص  02فارسـی) کـه خواهـان یـک
شرکت بیمه بود ،دیوان نظر داد که:
«روش مناسب این است که شرکت بهعنوان یک مؤسسه دائر ،ارزشیابی شده ،نهتنها ارزش خالص دفتری
دارایی های شرکت ،بلکه عواملی چون حسن شهرت تجاری و سود آوری احتمالی شرکت در آینده ،با ایـن
فرض که شرکت زیر نظر مدیریت سابق آن ادامه فعالیت میداد نیز ملحوظ گردد».
به همین نحو در پرونده اینا کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 324ـ383ــ 31 ،3اوت
 00/3320مردادماه  ،3184ص  32انگلیسی) که خواهان آن نیز یک شرکت بیمه بود ،دیوان نظر داد که خواهـان
حق دارد طبق ضابطهای که بند  0ماده چهار عهدنامه مودت تعیین کرده «غرامتی معادل ارزش عادله سهامش در
بازار» دریافت کند .دیوان «ارزش عادله بازار» را چنین تعریف کرد:
«ارزش عادله بازار» را میتوان بهعنوان مبلغی ذکر کرد که خریدار راغبی به فروشنده راغبی بابـت سـهام
مؤسسه دایر وی ،بدون توجه به هیچگونه کاهش ارزش در اثر نفس ملی شدن یا پیشبینی ملی شـدن و
نیز بدون در نظر گرفتن حوادث بعدی که ممکن است ارزش سهام را افزوده یا کاهش دهد ،میپردازد».
 .13در پرونده حاضر خواهان اظهار داشته است که ارزش دو شرکت باید بهعنوان «مؤسساتی» کـه در زمـان
گرفتن «دایر» بودهاند ،تعیین شود .خواهان پیشنهاد میکند که ارزش دو شرکت بهعنوان مؤسسه دایـر ،براسـاس
ضریبی معادل ده برابر عواید خالص متوس سه سال قبل از گرفتن دو شرکت ،محاسبه شـود .خواهـان اسـتدالل
میکند که با توجه به ثبات نسبی دو شرکت و «بازار انحصاری» که به خدمات منحصر به فرد آنها وابسته بود و
نفوذناپذیر بودن نسبی دو شرکت در قبال تغییرات سیاسی یا بـازار ،فـاکتور  32درصـد ،ضـریب محافظـهکارانـه و
درستی است .بدین ترتیب ،خواهان ارزش دو شرکت را بهعنوان مؤسسه دایـر 2.202.222 ،دالر امریکـا محاسـبه
کرده است و طبق این روش ،مناف خواهان براساس  14درصد متوس سـهامش در دو شـرکت ،بـه 1.223.322
دالر بالغ میشود .هرچنـد ایـن مبلـغ بـا مبلـغ  0.223.323دالر مطالبـه در دادخواسـت و مبلـغ  2.083.842دالر
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پیشنهادی در اصالحیه فرق دارد ،خواهان در جلسه استماع تأیید کرد که مبلغ مذکور را بهعنوان ارزش ادعای خود
ترجیح میدهد.
 .12خواهان همچنین مدارکی در مورد ارزش دارایی های اصلی هریک از دو شرکت ،ارائه داده است .در مورد
برکه ،خواهان میگوید که ارزش دفتری موجودی قطعات یـدکی شـرکت ،حـدود  002.222دالر و ارزش دفتـری
ادعایی قطعات یدکی موجود در انبار ایرانترونیکس نیز به همین میزان ،یعنی تقریبا  002.222دالر بود .خواهان در
تأیید ارزشیابی آزمایشگاه ،تعدادی شهادتنامه از اشخاصی که با وسایل آزمایشگاه آشنایی دارند ،تسلیم نمـوده کـه
ارزش آنها را بین  200.222دالر و  8.222.222دالر تخمین زدهاند .شاهد خواهان ،آقای ریپستر در جلسه استماع
شهادت داد که براساس تجربهای که شخصا در مورد آن نوع وسایل ،بـهویـژه بـا آزمایشـگاه ایرانتـرونیکس دارد،
ارزش جایگزینی آزمایشگاه در ژوییه  3322بیش از  0.222.222دالر امریکا بوده است .به عالوه ،خواهـان اظهـار
میدارد که ارزش استانداردهای اولیه آزمایشگاه با توجه به سابقه طرز کار آنها به مرور زمان افـزایش یافـت ،بـه
طوری که ارزش جایگزینی ،فینفسه مبین ارزش کامل آزمایشگاه نیست.
 .11از طرف دیگر ،خوانده استدالل میکند که دیوان باید فق ارزش خـالص دفتـری دو شـرکت را در نظـر
گیرد .خوانده قبول ندارد که برکه و ایرانترونیکس در تاریخ گرفتن ،مؤسسات دایری بودند و در تأیید استدالل خود
به اثرات انقالب ،از جمله تغییر نظام اقتصادی ،رکورد فعالیت مؤسسات تولیدی و خدماتی و اعمال مقـررات جدیـد
در مورد معامالت خارجی توس سازمانهای دولتی اشاره میکند .خواهان بهعنوان مدرک ارزش خالص دفتری دو
شرکت ،گزارش حسابرسی یک مؤسسه حسابداری رسمی ایرانی به نام امیر و شرکا را تسلیم کرده است که حاکی
است در  0اوت  34( 3322مردادماه  )3103دو شرکت از نظر تجاری فعال نبـوده و ارزش خـالص دفتـری آنهـا
منفی بوده است ،بدین ترتیب که برکه  02.201ریال وایرانترونیکس  2.033.210ریال ارزش منفی داشـته اسـت.
خوانده اظهار میدارد وقتی دیون مالیاتی دو شرکت به خوانده را محاسبه کنیم ،این ارزش منفی بیشتر نیز خواهد
بود .خوانده براساس ارزش خالص دفتری منفی ادعایی هر دو شرکت ،استدالل میکند که خواهان حـق دریافـت
هیچ غرامتی را ندارد.
 .14بدین ترتیب ،دیوان در مورد ارزش دو شرکت با ارزیابی هایی مواجه است که کامال بـا یکـدیگر مغـایرت
دارند .خواهان ادعا میکند که ارزش دو شرکت بهعنوان مؤسسه دایـر تقریبـا  3.222.222دالر امریکـا اسـت ،در
حالی که خوانده مدعی است که ارزش خالص دفتری دو شرکت منفی اسـت .بـه نظـر دیـوان ،براسـاس مـدارک
موجود ،دو شرکت در تاریخ گرفتن ،مؤسسات دایری بودهانـد و بنـابراین ،دیـوان مقـرر مـیدارد کـه ارزش منـاف
خواهان باید براساس ارزش عادله سهام وی در بازار و با توجه به دیون شرکت ،از جمله بدهی مالیاتی وی تعیـین
شود.
 .11در محاسبه رقمی که به نظر دیوان ،مبین ارزش عادله مناف خواهان در هر دو شـرکت در تـاریخ سـلب
مالکیت است ،دیوان الزم میداند اثراتی را که انقالب قبل از سلب مالکیت از دو شرکت ،در تجارت آنها داشته و
محققا سبب کاهش قابل توجه حجم فروش و در نتیجه ،کاهش میزان درآمد دو شرکت از حقالعملهـا شـده ،در
نظر گیرد .خواهان اظهار میدارد که  82درصد درآمد ایرانترونیکس از فروش مسـتقیم و کمیسـیون فـروش عایـد
میشد .محاصره اقتصادی امریکا و ممنوعیت صادرات به ایران که عرضه قطعات یدکی ،اجزا و وسایل الکترونیکی
دو شرکت را کاهش داد نیز باید در نظر گرفته شود .در سال  3323که خواهان آغاز به انتقال برخی از فعالیتهای
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ایرانترونیکس به خار از کشور کرد ،احتماال متوجه این عوامل شده بود .در سال  ،3323خواهان در مورد امکانات
خار از ایران ،یعنی در ایاالت متحده و خاورمیانه به تحقیـق پرداخـت و یـک شـرکت فرعـی تمامـا متعلـق بـه
ایرانترونیکس در کالیفرنیا تأسیس کرد و وقتی معلـوم شـد کـه نمـیتـوان اسـتانداردهای اولیـه را گهگـاه بـرای
درجهگذاری آنها از ایران خار نمود ،طرحی برای انتقال آنها به کالیفرنیا تهیه کرد و شرکت جدید دیگـری نیـز
به منظور معامله با سایر کشورهای خاورمیانه در کالیفرنیا تأسیس نمود .دیوان همچنـین متـذکر مـیشـود کـه بـا
اینکه رقیب اصلی ایرانترونیکس بعد از انقالب ایران را ترک کرد و تماما بازار را در اختیار ایرانترونیکس گذاشـت،
با این حال ،مشتریان عمده ایرانترونیکس را سازمانهای دولتی تشکیل میدادند و قسمت زیادی از ایـن کسـب و
کار مرتب با دولت ،با تغییر سیاستهای دولت پس از انقالب ،مورد تهدید واق شد .در حالی کـه وسـایل موجـود
نیاز به سرویس داشتند ،شرای حاکم در تابستان  3322نشان نمیدهد که بازار این وسایل ،به فرض که توسعهای
هم یافته بود ،این توسعه چندان قابل توجه بوده باشد .همچنین باید توجه داشت که محدودیتهای جدیـد واردات
فیلم که دولت ایران وض کرده بود ،در وض برکه اثر کامال جدی داشت.
 .13دیوان معتقد است که اگر سلب مالکیت در تاریخ مقدم تری که اثرات انقالب هنوز ظاهر نشـده بـود ،بـه
وقوع پیوسته بود ،ممکن بود اعمال روشی مشابه روش ارزشیابی پیشنهادی خواهان موجه باشد؛ لکن دیوان معتقد
است که اثرات انقالب ،از قابلیت اطمینان طرز کار گذشته ،بهعنوان شاخص سودآوری احتمالی دو شرکت در آینده
و ارزش حسن شهرت تجاری آنها شدیدا کاسته است ،بخصوص اینکـه شـرکتهـای مزبـور ،شـرکت خـدماتی
بودهاند.
 .17بنابراین ،دیوان معتقد است که ارزش مناف خواهان در دو شرکت را باید با توجه به کلیه اوضاع و احـوال
پرونده و به طور تقریبی تعیین کند .بر این اساس ،دیوان ارزش مناف خواهـان در دو شـرکت را در تـاریخ گـرفتن،
مبلغ  322.222دالر امریکا تعیین میکند.
 .2سایر ادعاها

 .18خواهان همچنین مبالغی جمعا بیش از  34.222دالر بابت از دست دادن حقوق ،زیان ناشـی از کنتـرل ارزی،
زیان سلب مالکیت  ،زیان مبالغ نقدی و زیان وارده به اموال شخصی ،مطالبه کرده است .دیـوان معتقـد اسـت کـه
خواهان نتوانسته مدارک کافی برای اثبات این ادعاها ارائه دهد یا مبنای حقوقی مسئولیت ادعایی خوانـده را بیـان
کند .بنابراین ،این ادعاها به دلیل عدم اثبات ،رد میشوند.
 .13باالخره خواهان در آخرین الیحه مورخ  0آوریل  31( 3328فروردینماه  )3180خود از دیوان درخواسـت
نمود با استناد به مطلبی در گزارش حسابرسی تسلیمی خوانده درباره ایرانترونیکس که در آن ،خواهـان بـهعنـوان
یکی از طلبکاران شرکت نام برده شده است ،حکمی به مبلغ  0.231.320ریال به نف خواهان صادر شود .مـدرک
دیگری در تأیید این درخواست تسلیم نشده است .دیوان متذکر میگردد که اگر خواهان چنـین مبلغـی را طلبکـار
باشد ،دین جداگانهای است بر ذمه ایرانترونیکس که طرف دعوای حاضر نمـیباشـد .بنـابراین ،دیـوان صـالحیت
رسیدگی به این قسمت از ادعا را ندارد و لذا آن را رد میکند.
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سه) بهره

 .41دیوان معتقد است که خواهان حق دارد نسبت به مبلغ غرامتی که به نف وی حکم داده شده ،بهرهای به نرخ
 33/00درصد در سال از تاریخ گرفتن ،یعنی از  0ژوییه  34( 3322تیرماه  )3103لغایت تاریخی که کارگزار امـانی
دستور پرداخت مبلغ حکم را از حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند ،دریافت کند.
چهار) هزینهها

 .43هریک از طرفین هزینههای خود در داوری ادعای حاضر را متحمل خواهد شد.
پنج) حکم

 .42به دالیل پیشگفته،
دیوان داوری حکمی به شرک زیر صادر میکند:
الف) دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف است مبلغ نهصد هزار دالر امریکا ( 322.222دالر) به عالوه بهـره
ساده آن به نرخ  33/00درصد در سـال (براسـاس  180روز) از تـاریخ  0ژوییـه  34( 3322تیرمـاه  )3103لغایـت
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم از حساب تضمینی را به بانک امین صادر میکند ،به خواهـان،
تامس ارل پین ،بپردازد.
ب) این تعهد با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بنـد  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03(3323
دیماه )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
) ادعای متقابل مربو به مالیات و حق بیمه اجتماعی و ادعای بدهی به دلیل فقد صالحیت مـردود اعـالم
میشوند.
د) کلیه ادعاهای دیگر ،به علت فقد دلیل مردود شناخته میشوند.
هـ) هریک از طرفین هزینههای خود در داوری حاضر را متحمل خواهد شد.
و) بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  8اوت  3383برابر با  37مردادماه 3131
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
بهنام خدا
حمید بهرامی احمدی
موافق با قسمتی و مخالف با قسمتی دیگر

جورج اچ .آلدریچ

پرونده شماره 189ـ شعبه یک
حکم شماره 279ـ189ـ1
خواهان :امان اند ویتنی
خوانده :وزارت مسکن و شهرسازی
(سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان)
تاریخ3131/3/1 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای جاناتان آی .بلکمن ،آقای الورنـس فریـدمن ،آقـای لـیمن ام .تانـدل جـونیر ،وکـالی

خواهان ،آقای آنتونی روسو ،نماینده امان اند ویتنی
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،آقـای اسـداله نـوری،
مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای حسن غالمی ،دستیار نماینده راب  ،آقای ذبیحالـه علـوی هراتـی ،وکیـل وزارت
مسکن ،آقای ایر امیری ،نماینده فنی وزارت مسکن ،آقای مهدی گرامی شکیب ،نماینده مالی وزارت مسکن
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده راب دولت ایاالت متحده امریکا
اول) مقدمه
 .3سوابق امر

در  2ژانویه  32( 3320دیماه  )3182امـان انـد ویتنـی ادعـایی علیـه سـازمان مسـکن و شهرسـازی خوزسـتان
(«سازمان شهرسازی») و جمهوری اسالمی ایران در دیوان اقامه و بابت نقض قراردادی که در حوالی ژوییه 3322
به منظور ارائه خدمات مهندسی مشاور برای ساختمان شهرک جدیدی نزدیک رودخانه جراحی در استان خوزستان
بین امان اند ویتنی و سازمان مزبور منعقد شده بود ،مطالبه خسارت کرد .مبلغ مورد ادعا  213.231دالر به عـالوه
بهره و هزینهها است .امان اند ویتنی همچنین تقاضا دارد کـه اعتبـار اسـنادی مفتـوک بـه منظـور تضـمین یـک
ضمانتنامه بانکی لغو گردد.
جمهوری اسالمی ایران الیحه دفاعیهای در  08نوامبر  0( 3320آذرماه  )3183ثبـت نمـود .وزارت مسـکن و
شهرسازی دفاعیه و دادخواست متقابلی در  04ژانویه  4( 3321بهمنماه  )3183به ثبت رساند .در الیحـه دفاعیـه
مزبور ،وزارت مسکن و شهرسازی مدعی شد که امان اند ویتنی خود ناقض قرارداد بوده و مبـالغی بـه شـرک زیـر
مطالبه کرد:
استرداد مبلغ  18.334.048ریال که حسب ادعا اضافه پرداخت شده بود ،بازپرداخت مبلـغ  413.232دالر (ویـا
 12.130.222ریال) در رابطه با وجوهی که امان اند ویتنی بهعنوان نماینـده سـازمان شهرسـازی در طـول مـدت
رابطه قراردادی نگه داشته و اینک آن را در قبال ادعای اصلی پایاپـای مـیکنـد ،حـق بیمـه اجتمـاعی بـه مبلـغ
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 201.222ریال (که بعدا اصالک گردید و بـه رقـم  32.280.314ریـال افـزایش یافـت) و بـاالخره پرداخـت مبلـغ
 33.418.402ریال بابت یک ضمانتنامه بانکی که به نف وی صادر شده بود.
خواندگان به تابعیت امریکایی امان اند ویتنی و اهلیت وی برای طـرک دعـوا بـهعنـوان یـک شـرکت مـدنی
(پارتنرشیب) ایراد گرفته ،ادعا میکنند که قید انتخاب مرج رسیدگی در قرارداد از دیوان سلب صالحیت میکنـد.
امان اند ویتنی این ادعاها و استدالالت را رد میکند.
جلسه استماع مقدماتی پرونده در  01ژانویه  1( 3324بهمنماه  )3180تشکیل شد و متعاقب آن ،دیوان مقـرر
داشت نظر به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی («وزارت مسکن») پس از انحالل سازمان شهرسـازی خوزسـتان
در  03مارس ( 3323اول فروردینماه  )3182قائممقام حقوق و تعهدات آن سازمان گردیده ،بنابراین ،تنها خوانـده
واقعی در ادعا ،وزارت مزبور است و لذا نام دولت ایران بهعنوان خوانده از پرونده حذف گردید .دیـوان طـی همـان
دستور که در  12ژانویه  32( 3324بهمنماه  )3180ثبت گردید ،کلیه موضـوعات صـالحیتی را بـه ماهیـت دعـوا
منضم نمود و به ویژه تصمیم در مورد درخواست خوانـده ،مبنـی بـر تلفیـق دعـوا بـا پرونـده  342را کـه یکـی از
پیمانکاران جزا سازمان شهرسازی خوزستان در رابطه با همان پروژه در شعبه دوم مطرک کرده اسـت ،بـه تعویـق
انداخت.
پس از تبادل لوایح و مدارک دیگر ،یـک جلسـه رسـیدگی شـفاهی در  00فوریـه  8( 3328اسـفندماه )3184
تشکیل گردید .آقای ریچارد ام .ماسک طبق بند  0ماده  31اصالحی قواعـد دیـوان و متعاقـب تـوافقی کـه بـین
دولتین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا به عمل آمده بود ،در آن جلسه و نیز در صدور حکم پرونده
حاضر شرکت کرد.
 .2واقعیات و اظهارات طرفین

در  30می  00( 3322اردیبهشتماه  )3102امان اند ویتنی و سازمان شهرسازی خوزستان قولنامهای امضا نمودنـد
که طی آن ،قرار شد امان اند ویتنی خدمات مهندسی مشاور در رابطه با ساختمان یک شهرک جدیـد در نزدیکـی
رودخانه جراحی در خوزستان مشتمل بر  3.222دستگاه خانه و ساختمانهای عمـومی مربوطـه را ارائـه نمایـد .در
حوالی ژوئن  3322یک قرارداد رسمی امضا گردید که قولنامه در آنجا گنجانده شد .به موجب قرارداد مزبور ،قـرار
شد خدمات مورد بحث در  30می  00( 3322اردیبهشتماه  )3102آغاز شده ،به مدت پانزده ماه تا تکمیل پـروژه
ادامه یابد .مبلغ مورد توافق در قرارداد  334.184.020ریال بود که قرار شد به اقسا معین ماهانه در طـول مـدت
قرارداد پرداخت شود .وظیفه امان اند ویتنی بهطور خالصه این بود که طرکها و نقشههایی را که پیمانکاران جـزا
تهیه میکردند ،بررسی و کیفیت مصالح مورد استفاده را کنترل و خدماتی در زمینه مدیریت ارائه نماید .این کارهـا
به وظایف مشخصی تحت شمارههای  3تا  4تقسیم شده بود.
یکی از خصوصیات مهم قرارداد این بود که خانهها میبایستی به صورت پیشساخته تهیه و سپس به منظـور
نسب و ساختن منازل به محل پروژه آورده شود .سازمان شهرسازی خوزستان دو پیمانکـار عمـده ،یکـی شـرکت
سوئیسی ممکو آ .گ .و دیگری شرکت انگلیسی هاور نفت را مأمور کرد کـه هریـک  022دسـتگاه از خانـههـای
شهرک را بسازند .پیمانکاران نامبرده به جای آنکه رأسا کار را تقبل نمایند ،هریک بهنوبهخود سـه پیمانکـار جـزا
دیگر را به خدمت گرفتند .ممکو آ .گ .شرکت امریکایی آتالنتیک اینترنشنال اینکورپوریتد («آتالنتیک») را بـرای
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ساختن خانهها و شرکت سوئیسی ،شاخار اند پارتنز را برای اجرای کارهای مهندسی ساختمان و یک شرکت محلی
ایرانی به نام منصوری و برادران را برای محوطهسازی به خدمت گرفت .هاور نفت برای ساختن  022دستگاه خانه
از خدمات شرکت امریکایی نشنال هومز کورپوریشـن و بـرای کارهـای مهندسـی سـاختمان از خـدمات شـرکت
انگلیسی جان هیست اند کامپنی استفاده کرد و یک شرکت محلی دیگر به نام شرکت کوپوال با مسئولیت محـدود
را برای محوطه سازی به خدمت گرفت .امان اند ویتنی در انتخاب پیمانکاران اصلی و فرعـی سـازمان شهرسـازی
خوزستان دخالتی نداشت.
به موجب وظیفه شماره یک ،امان اند ویتنی موظف بود نقشهها و طـرکهـایی را کـه پیمانکـاران جـزا تهیـه
میکردند بررسی نموده و بابت این کار مبلغ ـ 34.300.822/ریال در پنج قس ماهانـه از اولـین مـاه شـروع کـار
دریافت نماید .وظیفه دوم ،شامل نظارت بود و قرار بود حقالزحمه آن در پانزده قس ماهانه پرداخت شـود .قسـ
اول مبلغ ـ 03.283.022/ریال و چهارده قس بقیه هریک ـ 4.203.022/ریال بود کـه جمعـا بـه ـ22.280.022/
ریال بالغ می شد .بابت وظیفه شماره سه که شامل خدمات مدیریت پروژه بود ،قرار شد مبلغ  22.421.220ریال در
پانزده قس مساوی ،هریک به مبلغ  0.213.020ریال به امان اند ویتنی پرداخت گردد .وظیفه شماره چهار ،یعنـی
آخرین وظیفه امان اند ویتنی این بود که ساختمانهای پیشساخته را در طول ساخت آنها توس پیمانکاران جزا،
بازرسی کند .بابت این وظیفه قرار بود امان اند ویتنی مبلغ ـ 4.220.422/ریال در هفت قسـ ـ 020.022/ریـالی
دریافت نماید .به طور کلی ،وظایف شماره دو و سه مستلزم این بود که امان اند ویتنی مقدار معتنابهی کار در محل
پروژه انجام دهد ،در حالی که قسمت عمده وظایف شماره یک و چهار در محل دیگری انجام میشد.
امان اند ویتنی کال مبلغ ـ 380.823.222/ریال برای سازمان شهرسازی صورتحساب فرستاد و ادعا مـیکنـد
که فق ـ 822.488.282/ریال از آن مبلغ را دریافت کـرده اسـت .سـازمان شهرسـازی ادعـا مـیکنـد کـه مبلـغ
 20.130.302ریال به امان اند ویتنی پرداخته و مبلغ  202.012ریال بیش از آنچه امان اند ویتنی ادعا کـرده ،بـه
مالیات ،سهمیه صندوق کارآموزی ،و حق بیمه اجتمـاعی اختصـاص داده اسـت .سـازمان مزبـور همچنـین مبلـغ
ـ 4.222.232/ریال بابت  32درصد ضمانتنامه حسن انجام کار جزا مبالغی که حسـب ادعـا پرداختـه ،در محاسـبه
مزبور منظور نموده است؛ لکن امان اند ویتنی استدالل میکند که این موضوع در قرارداد پیشبینی نشده است.
امان اند ویتنی اظهار میدارد که تا حوالی دسامبر  3322که به علت ناآرامیهای حاکم بر ایران ،مجبـور شـد
مدیر پروژه خود را از ایران احضار کند ،تعهدات قراردادی خود را به نحو رضایتبخشی ایفا کرد و از آن به بعد دیگر
نتوانسته است به کار نظارت و مدیریت در محل پروژه ادامه دهد .امان اند ویتنی مضافا اظهار میدارد که کارکنان
خود را آماده نگه داشت و اقداماتی برای ادامه کار صورت داد .امان اند ویتنی ادعا میکند که سازمان شهرسازی از
اوت  3322به بعد در چندین مورد قرارداد را نقض کـرد .سـازمان شهرسـازی پـس از پرداخـت قسـمتی از چهـار
صورتحساب اول ،علیرغم اصرار امان اند ویتنی مبنی بر اینکه اقسا قرارداد باید به مـرور زمـان پرداخـت شـده،
بههیچ وجه منو به درصد تکمیل کار یا طرز کار پیمانکاران جزا نباشد ،از پرداخت مابقی اقسـا خـودداری کـرد.
پاسخ وزارت مسکن این است که قرار بود پرداختها متناسب با پیشرفت کار پروژه صورت گیرد و امان اند ویتنـی
نقایص کار پیمانکاران جزا را به سازمان شهرسازی اعالم نکرده و پرسنل کافی در محل پروژه نگـاه نداشـت و از
اکتبر تا پایان دسامبر  3322پروژه تعطیل بود .بخصوص در مورد نظارت بر تهیه واحدهای پیشساخته در خار از
محل پروژه ،وزارت مسکن استدالل میکند که چون تنها  100واحد از مجموع ـ 3.222/دستگاه خانه حمل شـده

حکم شماره 249ـ189ـ1



237

بود ،حقالزحمه مهندس مشاور نیز فق به همان نسبت قابل پرداخت میبود و بر این اساس ادعا میکند که مبلغ
 18.334.048ریال به امان اند ویتنی اضافه پرداخت شده است.
امان اند ویتنی ادعا میکند که سازمان شهرسازی قرارداد را به صورت دیگری نیز نقض کرده؛ بدین شرک که
در «تأمین تسهیالت» مورد نیاز در کار مهندس مشاور که در ماده  2قرارداد پیشبینی شده ،قصور کـرده اسـت و
میگوید کـه سـازمان شهرسـازی مشخصـات الزم را تهیـه نکـرده و پیمانکـارانی اسـتخدام کـرده کـه کارشـان
رضایتبخش نبوده و سپس با تأخیر در افتتاک اعتبارات اسنادی الزم برای تأمین وجوه الزم ،مان پیشرفت کار شده
و در حل مسائل اساسی خ مشی و تصویب پیشنهادات تسلیمی امان اند ویتنی تأخیر نموده و در تهیه پروانه کار و
اقامت کارکنان الزم قصور کرده و نیز تأسیسات زیربنایی الزم برای پروژه شهرک جدید را تأمین ننموده اسـت .در
نوامبر  3322امان اند ویتنی کار پروژه را تعطیل کرد و متعاقبا مـذاکراتی بـه منظـور مراجعـت دادن کارکنـان آن
صورت گرفت .امان اند ویتنی اظهار میدارد که سعی کرد صورتحسابهای ارسالی بـه سـازمان شهرسـازی را بـا
منظور نکردن هزینهها ی متحمل نشده تقلیل دهد ،لکن وجود هرگونه توافقی در مورد تقلیل قرارداد را تکـذیب و
در عوض ادعا مینماید که دو نامه مورد استناد وزارت مسکن در ایـن رابطـه ،بـازگوی کوشـش بـرای مـذاکرات
مصالحهای است که هرگز صورت نگرفت ،زیرا سازمان شهرسازی هیچگاه پیشنهادی به آن صورت را تأیید نکرد.
آخراالمر قرارداد به علت فورسماژور در  0می  30( 3323اردیبهشتماه  )3182توس امان اند ویتنـی فسـخ
گردید.
در طی قرارداد ،آتالنتیک ،پیمانکار جزا ممکو فق توانست  100واحد از  022خانـهای را کـه سـهم وی بـود
حمل کند؛ حال آنکه سازمان شهرسازی بهای کلیه  022خانه را پرداخته بود .بنابراین ،آتالنتیک مانده قیمت را به
امان اند ویتنی مسترد داشت که تا حل پارهای مشکالت ،بهعنوان نماینده سازمان شهرسازی وجه را نزد خود نگه
دارد و در اکتبر  3323که امان اند ویتنی وجهی از سازمان شهرسازی بابت مبالغی که طـی صورتحسـاب مطالبـه
کرده بود دریافت ننمود ،این مبلغ (ـ 12.130.222/ریال یا  41.232دالر) را بابت بدهی سازمان پایاپای کرد.
وزارت مسکن ادعاهای متقابلی بابت استرداد مبلغ  18.334.048ریالی که حسب ادعـا اضـافه پرداختـه و نیـز
استرداد مبلغ ـ 12.130.222/ریال که حسب ادعا بدون رضایت او و به نحو غیرقانونی پایاپای شده ،علیه امان انـد
ویتنی مطرک نموده و همچنین مبلغ  32.280.314ریال بابت حق بیمه اجتماعی و نیز مبلغ  33.418.402ریال که
سازمان شهرسازی به صورت پیشپرداخت به امان اند ویتنی پرداخته و موضوع یک ضمانت حسـن انجـام کـار و
اعتبار اسنادی احتیاطی بوده ،به صورت ادعای متقابل مطرک میکند .امان اند ویتنی مجوزی از وزارت خزانـهداری
ایاالت متحده جهت افتتاک یک حساب مسدود کسب کرده و مدعی است که به موجب مقررات ایاالت متحده حق
داشته چنین مجوزی را دریافت کند.
امان اند ویتنی مسئولیت در مورد کلیه ادعاهای متقابل را انکار و ادعا میکند که ادعای حق بیمه اجتماعی از
حیطه صالحیت دیوان خار است .در مورد وجهالضمان ،امان اند ویتنی ادعا میکند که حق داشته پیشپرداخت را
دریافت کند و ضمانتنامه و اعتبار اسنادی مفتوک در آن مورد باید لغو گردد.
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دوم) دالیل حکم
 .3موضوعات شکلی

اولین موضوع شکلی که باید دیوان بدان رسیدگی کند ،درخواستی است که بدوا وزارت مسکن در جلسـه اسـتماع
مقدماتی مطرک کرد ،مبنی بر اینکه ادعای حاضـر و ادعـای مطـروک در پرونـده شـماره  342یعنـی هـاور نفـت
اینترنشنال کان استراکشن کامپنی و سایرین و وزارت مسکن و شهرسازی و سایرین که در حال حاضـر در شـعبه
دو مطرک است با یکدیگر تلفیق شوند .خواهان آن پرونـده خسـاراتی را بـر مبنـای قـراردادی کـه رأسـا در مـورد
ساختمان پروژه شهرک جدید جراحی با سازمان شهرسازی منعقد نموده بـود مطالبـه مـیکنـد .در پرونـده مزبـور
موضوع سلب مالکیت نیز مطرک است .یکی از ادعاهای هاور نفت این است که سازمان شهرسازی وجه الزم را به
امان اند ویتنی نپرداخته و در نتیجه ،امان اند ویتنی نیز به سازمان اجازه نداد که اقسا هـاور نفـت را بپـردازد .در
پرونده شماره  342تقاضای مشابهی در مورد تلفیق دو پرونده به عمل نیامده است .در هیچیک از مراحل رسیدگی
به پرونده شماره  ، 332دیوان دالیل کافی برای توجیه درخواست تلفیق نیافت .بنابراین ،تنها باید به ذکـر تصـمیم
دیوان اکتفا کرد؛ بدین ترتیب که پرونده شماره  342باید مستقال در شعبه دو مورد رسیدگی واقـ شـود و پرونـده
حاضر میتواند طی حکم جداگانهای فیصله یابد.
در بیستم فوریه ( 3328اول اسفندماه  ،)3184یعنی یک روز بعد از جلسه استماع ،خوانده سندی تحت عنـوان
«ادعای متقابل ناشی از ضمانتنامه» در دیوان به ثبت رساند .این سند از طرف وزارت مسکن و بانک ملی تسـلیم
گردید .در این سند ظاهرا ادعای تازهای راج به عدم پرداخت وجه ضمانتنامهای که برای تضـمین پـیشپرداخـت
انجام شده به امان اند ویتنی طبق قرارداد صادر شده بود ،علیه امان اند ویتنـی و سـیتی بانـک نیویـورک مطـرک
گردید .بانک ملی و سیتی بانک هیچیک طرف پرونده شماره  332نیستند .گذشته از مسائل مربو بـه صـالحیت
دیوان در رسیدگی به ادعای متقابلی که به این صورت تنظیم شده و صـرفنظر از طـرفین نـام بـرده شـده در آن،
دیوان مکلف است که الیحه مزبور را نپذیرد؛ زیرا این الیحه نهتنها مدتها بعـد از تسـلیم دفاعیـه ارائـه گردیـده
(رجوع شود به :مواد  33و  02قواعد دیوان) ،بلکه در واق  ،بعد از جلسه استماع به ثبت رسیده و مهمتر آنکه هیچ
توضیحی در توجیه چنین تأخیری ارائه نشده است.
 .2صالحیت

امان اند ویتنی اثبات نموده و دیوان را نیز متقاعد ساخته که شرکتی است مدنی که در سـال  3301طبـق قـوانین
ایالت نیویورک تشکیل شده و کلیه شرکای آن از ژوییه  3322تا این تاریخ ،تبعه ایاالت متحـده بـوده و بنـابراین،
خواهان تبعه ایاالت متحده است و حق دارد طبق بند « 3ب» ماده هفت بیانیه حل و فصل ،در این دیـوان طـرک
دعوا نماید )1(.بهعالوه ،روشن است که ادعا از تاریخ بروز آن تا  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103به شرکت یاد
شده تعلق داشت و ضمنا به موجب مشارکتنامه و قوانین نیویورک ،مرگ یکی از شرکا در دسـامبر  3322وقفـهای
در استمرار مالکیت ایجاد نکرده است.
وزارت مسکن همچنین استدالل میکند که ادعای حاضر از صالحیت دیوان مستننا شده است ،زیرا مبتنی بـر
 .1برای منال رجوع شود به :توش راس و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 332ـ422ـ 12( 3اکتبر  3320برابر با  2آبانماه .)3184
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قراردادی است که طبق شر بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی «مشخصا» رسیدگی به دعاوی مربوطـه در
صالحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران ،با توجه به نظر مجلس است.
قید انتخاب مرج رسیدگی مورد بحث ،ماده  01قرارداد منعقد فیمابین امان اند ویتنی و سـازمان شهرسـازی
است که در آن قید شده است که در صورت بروز اختالف ،موضوع باید ...« :طبق قوانین ایران از طریق مراجعه به
دادگاههای صالحه حل و فصل گردد».
دیوان قبال در مورد عبارت مشابهی در پرونده گیبس اند هیل اینکورپوریتد و توانیر و سـایرین (قـرار اعـدادی
شماره 8ـ3ـ دیوان عمومی 0 ،نوامبر  34/3320آبانماه  )3183نظر داده است که:
« ...عبارت این ماده بهسادگی نشان میدهد که ماده فوق صرفا مقرر میدارد که اختالفات در صورتی که
بین طرفین حل نشود ،از طریق مراجعه به دادگاه فیصله یابد و دعوا بدون توجه به دادگاه رسیدگیکننـده،
تاب قوانین ایران خواهد بود».
در پرونده حاضر ،نتیجهگیری دیگری جز این قابل توجیه نیست .بنابراین ،دیوان معتقد است که ادعـای امـان
اند ویتنی از حیطه صالحیت دیوان مستننا نشده است.
 .1ماهیت
الف) اسناد قرارداد

برای اینکه دیوان بتواند مفاد قرارداد را در مورد واقعیات اختالف حاضر اعمال کند ،بایـد ابتـدا تعیـین نمایـد کـه
کدامیک از اسناد تسلیمی جزا قرارداد است و آیا آنطور که وزارت مسکن اظهار مـیدارد ،بعـدا اصـالحاتی در آن
اسناد صورت گرفته است یا خیر .طرفین راج به هریک از این مسائل اختالفنظر دارند.
خود قرارداد ،سندی است تحت عنوان «قرارداد نمونه شماره  »1که به صورت فرم استاندارد بوده و به دو زبان
فارسی و انگلیسی تهیه شده؛ لکن بدون تاریخ است و توس نمایندگان سازمان شهرسازی و امـان انـد ویتنـی در
اهواز امضا گردیده و به مهر سازمان ممهور میباشد( .متن فارسی) ماده  02قرارداد تحت عنوان ضمائم قرارداد بـه
شرک زیر است:
ضمائم این قرارداد که جزا الینفک آن میباشند ،عبارتند از:
 .3پیوست شماره یک (موضوع قرارداد)،
 .0پیوست شماره ( 0حدود خدمات و شرک وظایف)،
 .1پیوست شماره ( 1خدمات نقشهبرداری)،
 .4پیوست شماره ( 4جدول حقالزحمه)،
 .0قولنامه.
عبارت « 0ـ قولنامه» به صورت دستنویس اضافه شده است .قولنامه نیز توسـ امـان انـد ویتنـی و سـازمان
شهرسازی امضا شده و به مهر سازمان ممهور است.
امان اند ویتنی اظهار می دارد که سند دیگری شامل سه صفحه بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی تحـت عنـوان
«ضمیمه قرارداد نمونه شماره  »1جزا قرارداد است و حسب اظهار ،اصالحاتی به موجب سند مزبور ،در متن مفـاد
اساسی قرارداد به عمل آمده است .وزارت مسکن ضمیمه مزبور را قسمتی از اصل قرارداد نمیداند .این سند فاقـد
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مهر یا امضا بوده و در ماده  02قرارداد ،بهعنوان یکی از اسناد قراردادی ذکر نشده اسـت .بـه نظـر مـیرسـد کـه
سازمان شهرسازی حداقل به نحوی عمل کرده که گویی ضمیمه مزبور قابل اعمال نبوده است ،گو اینکـه اقـدام
سازمان شهرسازی در کسر مبالغی بابت ضمانتنامه حسن انجام کار که در خود قرارداد مجـاز شـناخته شـده ،ولـی
طبق ضمیمه مزبور مشخصا مستننا شده بود ،مورد اعتراض امان اند ویتنی قرار گرفت .به نظر دیوان ،بـرای مـاده
 02قرارداد که ذکری از ضمیمه مزبور در آن به عمل نیامده ،باید اعتبار قائل شد .با توجه به این شر  ،دلیل کافی
راج به اینکه هر دو طرف این مدرک را بهعنوان یکی از اسناد قرارداد تلقی میکردند ،وجود ندارد.
حال ببینیم آیا قراردادی که بدین طریق ایجاد شده ،بعدا اصالحاتی در آن صورت گرفته است یا خیـر .وزارت
مسکن برای دو نامهای که امان اند ویتنی به ترتیب در  02ژوئن  2( 3323تیرماه  )3102و  30سپتامبر 04( 3323
شهریورماه  )3102به سازمان شهرسازی خوزستان نوشته ،چنین اثری قائل است .وزارت مسکن استدالل میکنـد
که این نامهها در حکم موافقتنامهای در مورد تقلیل قیمت قرارداد بوده ،لکن امان اند ویتنـی اظهـار مـیدارد کـه
بالعکس این نامهها مبین کوششهایی برای نیل به مصالحه از طریق مذاکره بود که آخراالمر به تصویب سـازمان
نرسید و بدین ترتیب ،هرگز مصالحهای نیز صورت نگرفت.
اولین نامه که نامه ای است از آقای برازینسکاس ،مدیر عملیات امان اند ویتنی به خانم شهاب پور ،مدیر امـور
معماری و شهرسازی سازمان شهرسازی خوزستان ،با این جمله آغاز میشود:
«بدینوسیله استنباطات خود را از مطالب مورد مذاکره در جلسه  02ژوئن ( )3102/4/8در اهواز بـه شـرک
زیر تأیید مینماید».
در ادامه این نامه ،به توافق در مورد حذف نظارت ،یعنی موضوع وظیفـه شـماره  1قـرارداد و محـدود نمـودن
کارهای موضوع وظیفه شماره  0اشاره و در آن قید شده است که «با تعدیل مبالغ الزمالتأدیه مربو به کار انجـام
شده تا این تاریخ بابت وظیفه شماره  0موافقیم»؛ لکن در نامه مذکور ،این امتیاز منو شده است به پرداخت مبلغ
 32.242.222ریال بابت استرداد هزینههای راهاندازی پروژه .احتماال به این علت که از قرار معلوم در جلسه مزبـور
به امان اند ویتنی گفته شده بود که قرار است راج به پرداخت این مبلغ« ،در سازمان شهرسازی بحث بیشتـری
صورت گیرد» ،این شر خاص بعدا در متن نامه تکرار شده است.
دومین نامه ،نامه ای است از آقای الدار ،شریک امان اند ویتنـی و مسـئول پـروژه .نامـه مزبـور نیـز بـه خـانم
شهابپور نوشته شده و با این جمله آغاز میگردد« :بیش از دو هفته از مالقات ما در دفتر شما در اهواز میگذرد و
ما هنوز به انتظار پاسخ مشخص شما در مورد بعضی مطالبی که مورد بحث واق شد و رئوس آن در نامه مورخ 02
ژوئن  2( 3323تیرماه  )3102ما به شما تحت شماره ای .دبلیو /کی  3040مشخص شده ،میباشیم».
در ادامه نامه ،رئوس توافقهایی که تصویب سازمان شهرسازی راج به آنها خواسته شده ،اجمـاال ذکـر و از
خانم شهاب پور دعوت شده که برای بررسی هزینههای راهاندازی پروژه از دفتر امان اند ویتنی در نیویورک دیـدن
نماید .در دنباله نامه ،مبالغ صورتحسابهای پرداخت نشده بابت وظایف مربوطه ذکر گردیده و پرداخـت آن مبـالغ
درخواست شده است.
هرچند قرائنی بهویژه در متن اولین نامه وجود دارد که توافقهایی راج بـه اصـالک شـرو قـرارداد در مـورد
پرداخت حقالزحمه به عمل آمده بود ،با این حال ،تعیین خصوصیات این نامهها توس دیوان ،بستگی به تفسـیری
دارد که طرفین قرارداد با نحوه عمل خود برای آنها قائل شدهاند .ظاهرا از نظر امان اند ویتنی ،این نامهها صـرفا
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مبین پیشنهاداتی بوده که تا تصویب نمیشدند ،الزامآور نمیبودند .سازمان شهرسازی رسما پیشنهادها را تصـویب
نکرده و براساس آنها اقدامی نیز به عمل نیاورده و بهویژه ،رقم  32.242.222ریال هیچگاه پرداخت نشد.
بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که چون هیچیک از طرفین قرارداد ،نامهها را به منزله اصالحیههای الزامآوری
نسبت به قرارداد فیمابین تلقی نکردهاند ،لذا دیوان نیز نمیتواند چنین کند.
ب) فورسماژور و مبنای ادعا

هرچند که در سراسر جریان رسیدگی حاضر ،ادعای امان اند ویتنی بهعنوان ادعای خسارت نقض قرارداد ،مطرک و
مورد بحث و استدالل واق گردیده ،باید توجه داشت که قرارداد به علت فورسماژور فسخ گردیده است.
ماده  00قرارداد در مورد فورسماژور مقرر میدارد که« :در موارد فورسماژور که انجام قـرارداد حاضـر بـرای
یکی از طرفین غیرممکن میشود ،طرف ذیرب میتواند فسخ قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند .در این صورت،
ظرف یک ماه پس از اعالم فسخ قرارداد ،مهندس مشاور باید صورتحسابی بابت مبالغی که باید از طـرف کارفرمـا
به وی پرداخت شود ،به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما در مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورتحساب فوق،
آن را رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به مهندس مشاور تعلق میگیرد به او پرداخت خواهد نمود.
امان اند ویتنی طی نامه مورخ  0مه  30( 3323اردیبهشتماه  )3182خود با استناد به این ماده اعالم کرد که
قرارداد را بر مبنای فورسماژور فسخ میکند .نامه مزبور حاوی جزئیات مبالغی است که سازمان شهرسـازی طبـق
صورتحسابهای قبلی بـه وی بـدهکار بـوده اسـت .در نامـه بـهویـژه قیـد گردیـده کـه« :بـه پیوسـت خالصـه
صورتحسابهای ما به مبلغ  380.823.22ریال (کذا) که تـا تـاریخ  34آوریـل  00( 3322فـروردینمـاه  )3103را
شامل شده و در همان تاریخ برای شما ارسال گردیـد ،ایفـاد مـیشـود .همـانطـور کـه اطـالع دارنـد ،وضـعیت
فورسماژوری در ارتبا با قرارداد وجود دارد که ما به موجب ماده  00قرارداد ،فسخ قرارداد را بر آن اساس اعـالم
میکنیم .همانطور که در پیوست دوم نشان داده شده ،مدارک ما نشان میدهد که مبلغ  22.400.022ریال از این
بابت در بستانکار حساب شما وجود دارد .بنابراین ،رقم خالص بدهی شما به ما تـا ایـن تـاریخ  24.043.031ریـال
میباشد».
در خاتمه نامه آمده است که« :بهطور خالصه ،ما آمادهایم این حساب را به صورت زیر تصفیه کنیم:
معادل دالری  24.043.031ریال پس از کسر  33.418.402ریال بابت وجه اعتبـار اسـنادی بـه نـرخ تبـدیل
 22/42ریال به ازای یک دالر ،یعنی کال مبلغ  302.812/42دالر به حساب ما در سـیتی بانـک نیویـورک واریـز
شود».
کسر مبلغ مربو به اعتبار اسنادی ،منو به این بود که سازمان شهرسازی به بانک ملی و سیتی بانک دستور
دهد که اعتبار اسنادی و ضمانتنامه مربو به آن را باطل نمایند.
ادعا که قبال ایجاد شده ،ولی میزان آن اکنون تعیین گردیده ،در صورتحسابهای منضم به نامه ،تحت عنوان
«تصفیه حساب پیشنهادی» در گردیده است .هرچند که مبلغ مورد ادعای فعلی مطرک توس امان اند ویتنـی در
دیوان اندکی متفاوت است ،با این حال ،روشن به نظر میرسد که مبلغ مندر در آن نامه ،کل مبلغی بـوده کـه در
آن زمان برای تصفیه تعهدات قراردادی طرفین ،بر مبنای فسخ به علت فورسماژور ،مطالبـه شـده بـود و منظـور
طرفین از صورتحساب مزبور همان «صورتحساب» مشروک در ماده  00بوده است .سازمان شهرسازی به مفاد نامه
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ایراد نگرفت و به صورتحسابهای اصلی که نامه بر آنها مبتنی بود نیز اعتراضـی نکـرد و بنـابراین بایـد چنـین
فرض کرد که سازمان مذکور به فسخ قرارداد بر مبنای شرای مصرک در اخطار فسخ و صورتحسـاب رضـایت داده
است .دیوان داوری معتقد است که مبلغ مندر در صورتحساب که باید مبلغ مورد توافق تلقی شود ،مبلـغ درسـتی
است که طبق قرارداد مورد بحث به امان اند ویتنی قابل پرداخت میباشد .به دلیل این اوضاع و احوال ،ایـن رقـم
که طرفین فیالواق بهطور ضمنی بر سر آن توافق کردهاند ،بر محاسبهای که اینک امان اند ویتنی ارائه میدهد و
مبتنی است بر کل قیمت قرارداد منهای پرداختهای انجام شده ،هزینههای متحمل نشده برآوردی و پایاپایی کـه
در فوق بدان اشاره شد ،مرجح است .یک چنین نحوه محاسبهای در مـواردی کـه قـراردادی بـه علـت نقـض آن
(توس یکی از طرفین) فسخ میشود ،میتواند مناسب باشد؛ لکن در این پرونده ،یکـی از طـرفین بـهدرسـتی بـه
فورسماژور استناد کرده و طرف دیگر نیز بهطور ضمنی به آن رضایت داده است .اینگونه تفسیر که سابقه روابـ
قراردادی طرفین را از روی مدارک تسلیمی نشان میدهد ،به نظر دیوان عادالنه است .دیوان متذکر میشـود کـه
طبق ماده  32قولنامه که حسب اظهار بر قرارداد استاندارد تفوق دارد ،مبنای حقالزحمه خدمات امـان انـد ویتنـی
اقسا پانزده ماهه ای بود که بدون توجه به میزان کاری که پیمانکـاران اصـلی و فرعـی انجـام مـیدادنـد قابـل
پرداخت بود .مدرکی حاکی از اینکه سازمان شهرسازی در جریان اجرای پروژه به کیفیـت کـار امـان انـد ویتنـی
اعتراض کرده باشد ،به نحوی که موجب اسقا تعهد سازمان شهرسازی از نظر پرداخت حقالزحمه گـردد ،وجـود
ندارد .در واق  ،سازمان شهرسازی مدعی نقض قرارداد (توس طرف دیگر) نشده و بـه فـورسمـاژور نیـز اسـتناد
ننموده است.
از طرف دیگر ،مدارک قابل توجهی به صـورت گـزارش وضـعیت و سـوگندنامههـای پرسـنلی کـه در پـروژه
مشارکت داشتند ،وجود دارد ،مبنی بر اینکه امان اند ویتنی تعهدات خود را در خار از محـل پـروژه ،بـه موجـب
وظایف شماره 3و  4به نحو رضایتبخشی ایفا کرده و در مورد کارهای موضوع وظایف شـماره  0و  1کـه مسـتلزم
حضور وی در محل پروژه بوده نیز تا حد امکان وظیفه خود را انجام داده است.
بدین ترتیب ،به اعتقاد دیوان روش صحیح آن است که رویهای که خود طـرفین در خاتمـه دادن بـه قـرارداد
اتخاذ نمودهاند محترم شمرده شده و رقمی که فیالواق طرفین بر سر آن توافق کردهاند مالک عمل قـرار گیـرد.
طرفین طبق ماده  00قرارداد ،فورسماژور را بهعنوان مبنای فسخ قرارداد انتخاب کردهاند .در واق  ،طـرفین روش
قراردادی را برای تأیید مبلغ واجب التأدیه به کار بردهاند .بنابراین ،به نظر دیوان باید نامه مورخ  0مـی 30( 3323
اردیبهشتماه  )3182را بهعنوان سندی که تعهدات قراردادی طرفین را بهطور قطعی تعیین میکند ،تلقی نمـود و
بنابراین ،طرفین نیز اکنون ملزم به اجرای آن تعهدات هستند.
از آنجا که محاسبات مندر در نامـه مـورخ  0مـی  30( 3323اردیبهشـتمـاه  )3182مبـین مبلـغ صـحیح
الزمالتأدیه طبق قرارداد است ،به نظر دیوان در محاسبات مزبور تعهدات ادعایی امـان انـد ویتنـی بابـت صـندوق
کارآموزی و هرگونه بدهی مربو به مالیات و حق بیمه اجتماعی که بهعنوان تعهد قـراردادی فـیمـابین طـرفین
موجود بوده ،در آن زمان منظور شده است .در نامه مذکور ،مبلغ ضمانتنامه بـانکی بـه بسـتانکار حسـاب سـازمان
شهرسازی منظور شده ،با این فرض که ضمانتنامه آزاد خواهد شد .مبلغ  22.400.022ریـالی کـه در آن نامـه بـه
بستانکارحساب سازمان شهرسازی منظور شده ،شامل  413.232دالر مبلغ مورد تهاتر نیز میشـود .هرچنـد وزارت
مسکن به قانونی بودن اقدام امان اند ویتنی در تصاحب آن پول اعتراض نموده ،دیـوان معتقـد اسـت کـه از نظـر
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اصولی ،تهاتر بین دو طرفی که تعهدات متقابل دارند جایز اسـت .چـون در مـورد حاضـر ،میـزان بـدهی سـازمان
شهرسازی به امان اند ویتنی ،بیش از مبلغ مورد تهاتر است ،دیوان بر این نظر است که نحوه عمل در مورد وجـوه
مورد بحث ،صحیح بوده است .از سوی دیگر ،امان اند ویتنی به جای اینکـه رقـم  302.812/42دالر مطـروک در
نامه مورخ  0می  30( 3323اردیبهشتماه  )3182را مطالبه کند ،فرضیه دیگـری را در رابطـه بـا فسـخ قـرارداد و
پیامدهای آن در جریان رسیدگی حاضر مطرک و فق مبلغ  213.231دالر مطالبه کرده است .دیوان داوری معتقـد
است که امان اند ویتنی فق استحقاق دریافت مبلغی را دارد که مطالبه کرده است .بنابراین ،اکنون فق مبلغ اخیر
به نف وی حکم داده میشود.
 .4نرخ تبدیل ارز

دلیلی وجود ندارد که از نرخ تبدیل ریال به دالری که امان اند ویتنی در نامه مورخ  0می  30( 3323اردیبهشتماه
 )3182خود به کار برده ،عدول شود ،زیرا در غیر این صورت با تفسیر دیوان مبنی بر اینکه مبلغ منـدر در نامـه
مزبور بهترین ضابطه برای تعیین تعهدات قراردادی فیمابین طرفین است ،منافات خواهد داشت.
 .1بهره

در مورد بهره ،دیوان معتقد است که چون طبق ماده  00قرارداد ،مبلغ مورد دین باید ظرف  12روز تسویه میشـد،
بنابراین از  0ژوئن  30( 3323خردادماه  )3182نسبت به مبلغ حکم ،بهره تعلق میگیرد .در صورت تـأخیر تأدیـه،
نرخ بهره تاب بند  4ماده  31خود قرارداد است که  8درصد تعیین شده است .بنابراین ،نرخی کـه در قـرارداد قیـد
شده باید در مورد مبلغ حکم اعمال گردد.
 .3ادعای متقابل

در مورد ادعاهای متقابل مطروک توس وزارت مسکن باید چنین فرض کرد که هریک از این ادعاهای متقابـل در
تسویه حساب مورد توافق یا رضایت ضمنی خود طرفین که اکنون دیوان آن را به مرحله اجرا در مـیآورد ،منظـور
شده است .با این ترتیب ،نیازی به بررسی این مسأله که آیا ادعای مربو به حق بیمه اجتماعی بهعنوان یک تعهد
قراردادی در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد یا خیر ،نخواهد بود .تا آنجـا کـه ادعـای متقابـل مزبـور مبتنـی بـر
مقررات ذیرب قوانین ایران است ،از حیطه صالحیت دیوان خار است (رجوع شـود بـه :تی.سـی.اس.بی.اینک و
ایران ،حکم شماره 334ـ342ــ ،0ص  04انگلیسـی 38 ،مـارس  08/3324اسـفندماه  3180و سـیلوانیا تکنیکـال
سیستمز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ــ84ــ ،3ص  43انگلیسـی 02 ،ژوئـن 8/3320
تیرماه .)3184
 .7ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی

نظر به اینکه طبق این ترتیب ،مبلغ ضمانتنامه بانکی به حساب بستانکار وزارت مسکن منظور مـیشـود ،دیـوان
معتقد است که ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی بالاثر بوده ،باید لغو گردند.
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 .8هزینهها
()2

در شرای پرونده حاضر و بر مبنای مالحظات مندر در احکام قبلی ،دیوان منطقی میدانـد کـه مبلـغ 30.222
دالر امریکا بابت هزینههای داوری به نف امان اند ویتنی حکم داده شود.
سوم) حکم

به دالیل پیشگفته،
دیوان حکمی به شرک زیر صادر میکند:
 .3خوانده ،وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان) ،متعهد اسـت مبلـغ هفتصـد و
سی و یکهزار و هشت صد و سیزده دالر (ـ 213.231/دالر امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ  8درصد در سـال
(براساس  180روز) از  0ژوئن  30( 3323خردادماه  )3182تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکـم
را از محل حساب تضمینی به بانک امین بدهد ،به عالوه پانزده هزار دالر امریکا ( 30.222دالر) بابت هزینههـای
داوری به خواهان ،امان اند ویتنی ،بپردازد.
تعهدات فوقالذکر با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 3323
( 03دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
ضمانتنامه بانکی شماره /13034د صادره توس بانک ملی به مبلغ  33.418.402ریال و اعتبار اسنادی شماره
سی.سی.دی120222 .ـ 02003صادره توس سیتی بانک نیویورک از درجه اعتبار ساق بـوده و لغـو شـده تلقـی
میشوند.
بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  22اوت  3383برابر با  13مردادماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
بهنام خدا
محسن مصطفوی

ریچارد ام .ماسک

نظر مخالف

نظر موافق

 .2بهعنوان منال رجوع شود به :سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شـماره 322ــ84ــ ،3ص
 10تا  02( 12ژوئن  4/3320تیرماه .)3184

پرونده شماره  448ـ شعبه یک
حکم شماره 278ـ448ـ1
خواهان :لیتون سیستمز اینک (گایدنس اند کنترل سیستمز دیویژن)
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران
نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/3/1 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای استوارت ا .بیکر ،آقای ادوارد جی .کرالند ،وکالی خواهان ،آقـای ریمونـد دی .دوشـل،

آقای مایکل دبلیو .میوتک ،نمایند گان لیتون سیستمز اینک
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران ،آقای سید خلیل خلیلیـان،
مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای محسن آزاده ،دستیار نماینده رابـ  ،آقـای عبدالحسـین فـاطمی ،وکیـل نیـروی
هوایی ،آقای محمود امینی ،آقای حسین مهرانی ،نمایندگان فنی نیروی هوایی
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده راب ایاالت متحده امریکا
اول) مقدمه
الف) گردش کار

در  33ژانویه  03( 3320دیماه  )3182دادخواستی علیه جمهوری اسالمی ایران ،نیروی هوایی آن و بانک ملی به
ثبت رسید .نام خواهان در آن موق «گایدنس اند کنترل سیستمز دیویژن آو لیتـون سیسـتمز اینکورپوریتـد» ذکـر
شده بود .همانطور که در هنگام برگزاری جلسه استماع اظهار شـد ،مبلـغ ادعـای مطروحـه بـه انضـمام بهـره و
هزینهها در حال حاضر  3.183.042/21دالر است که حسب ادعا بابت قراردادها ،سفارشات و موافقتنامههای تعمیر
منعقده بین گایدنس اند کنترل سیتمز دیویژن آو لیتون سیستمز اینکورپوریتد و نیروی هـوایی جمهـوری اسـالمی
ایران در مورد دستگاههای هدایت هواپیما الزمالتأدیه است .در اول فوریـه  30( 3321بهمـنمـاه  ،)3183نیـروی
هوایی جمهوری اسالمی ایران (نیروی هوایی ایران) الیحه دفاعیه و ادعای متقابلی به ثبت رساند .پـس از تبـادل
لوایح دیگر ،جلسه استماع مقدماتی در اول می  33( 3320اردیبهشتماه  )3184برگزار شد .متعاقب آن ،دیوان طی
دستور مورخ  13می  32( 3320خردادماه  )3184نظر داد که لیتـون سیسـتمز اینکورپوریتـد («لیتـون») خواهـان
واقعی پرونده محسوب میشود.
خواهان ادعای مطروک علیه بانک ملی را مسترد داشـت و طـی دسـتور مـورخ  02اکتبـر  02( 3320مهرمـاه
 )3184دعوای مطروک علیه بانک مزبور مختومه اعالم گردید.
در  3آوریل  02( 3328فروردینماه  )3180استماع شفاهی پرونده برگزار گردید .آقای ریچـارد ام .ماسـک بـه
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استناد اصالحیه بند  0ماده  31قواعد دیوان و توافق دولتهای جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا در
استماع پرونده و حکم صادره در پرونده شرکت جست.
ب) واقعیات و اظهارات طرفین

لیتون دستگاههای هدایت هواپیما تولید میکند و محل کارش در وودلند هیلز ایالـت کالیفرنیـا قـرار دارد .نـامبرده
مدعی است که در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است؛ لکن این ادعا مورد
ایراد خواندگان است .در  03سپتامبر  2( 3321مهرماه  )3100لیتون قراردادی با نیروی هوایی شاهنشـاهی ایـران
منعقد ساخت که طی آن قرار شد نامبرده دستگاههای اینرشال ال ان ـ  11هـدایت هواپیمـا و خـدمات پشـتیبانی
سیار ،قطعات یدکی و لوازم و تجهیزات کمکی عرضه نماید .قرارداد مزبور بهطور کامل اجرا شـد و در سـال 3328
خاتمه یافت .لیتون مدعی است که وی به تقاضای نیروی هوایی ایران ،اما بدون عقد قرارداد جدیدی ،بعد از اتمام
قرارداد نیز عنداالقتضا به عرضه تجهیزات و انجام تعمیرات ادامه میداد و صورتحسابهای وی بهموقـ پرداخـت
میشد .لیتون ادعا مینماید هنگامی که در فاصله بـین آوریـل  3328و مـارس  3322قـرارداد فـروش تسـلیحات
خارجی («قرارداد اف.ام.اس )».بین نیروی هوایی ایـران و دولـت ایـاالت متحـده منعقـد شـد ،نـامبرده براسـاس
اطمینانهایی که راج به پرداخت حقالزحمه داده شد ،خدمات مهندسی محلی بـیشتـری بـرای نیـروی هـوایی
انجام داد .از مارس  ،3322دولت ایاالت متحده لیتون را بهعنوان پیمانکار جهت ادامـه عرضـه خـدمات پشـتیبانی
محلی به نیروی هوایی به موجب قرارداد فروش تسلیحات خارجی لیتون استخدام نمود.
ادعا

ادعای لیتون به چهار دسته کلی تقسیم میشود :لوازم یدکی ،تعمیرات و تعمیرات اساسی ،خدمات فنـی پشـتیبانی
صحرایی ،و کتب و دستورالعملهای فنی.
یک) ادعا بابت لوازم یدکی

مبلغ  320.030/08دالر بابت قطعات یدکی ادعا شده است .لیتون مدعی است که نامبرده با قبول سفارشات خرید
صادره توس نیروی هوایی ایران در  08ژانویه  8( 3322بهمنماه  )3108تعـدادی از قطعـات مزبـور را سـاخت و
آنها را به نحو مقتضی بازرسی کرد و در  3فوریه  02( 3323بهمنماه  )3102تحت مانیفست شـماره  2334ــ 0
 T/N 24ـ  ULF 86 94 145ارسال نمود .صورتحساب کاالها براساس قیمـتهـای منـدر در پـیشنـویس
موافقتنامه اساسی شماره 8ـ 332334سفارشات تهیه شده بود .هرچند این سند هرگز بـه امضـای نیـروی هـوایی
ایران نرسیده ،معهذا طبق اظهار لیتون برای تعیین قیمت اقالم مختلفی که قـبال تحویـل شـده و نیـروی هـوایی
ایران تا پایان سال  3322قیمت آنها را مرتبا پرداخته بود ،مورد استفاده قرار میگرفت .نیروی هـوایی بـه اسـتناد
عدم وجود مدرک کافی دال بر ارسال اقالم مورد بحث بههیچوجه خود را در قبال آنها مسئول نمیداند.
دو) ادعاهای مربوط به تعمیرات و تعمیرات اساسی

ادعای مربو به تعمیرات و تعمیرات اساسی را میتوان به دو قسمت عمـده تقسـیم کـرد .قسـمت اول بـه مبلـغ
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 382.042دالر بابت هزینه تعمیراتی است که لیتون به تقاضای نیروی هوایی در مورد بعضی از اقـالم تجهیـزات
اینرشال هدایت ال ان ـ  11انجام داده و صورتحساب آن بدوا در  00دسامبر ( 3322اول دیمـاه  )3102صـادر و
آن اقالم در  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3102تحت مانیفسـت شـماره  2334،3403422ــ  3323 0ــ  23ــ
 3422عودت داده شده است .هزینه تعمیرات باز بر مبنای همان پیشنویس موافقتنامه اصلی سفارشـات احتسـاب
شده بود که بنا به ادعای لیتون در معامالت مشابه قبلی مورد استفاده هر دو طرف بوده است .نیروی هوایی ایران
به مدارک مربو به تعمیر یا عودت اقالم مورد بحث ایراد میگیرد.
قسمت دوم ادعا شامل دو بخش است .بخش اول به مبلغ  213.200/31دالر بابت هزینه تعمیرات  33قلـم از
قطعات ال ان ـ  11است که لیتون مدعی است که علیرغم تکمیل  32درصد تعمیـرات بـه علـت قصـور نیـروی
هوایی در پرداخت صورتحسابهای قبلی ،آنها را نزد خود نگه داشته است .نیروی هـوایی مـیگویـد مـادام کـه
لیتون ،اقالم مورد بحث را به وی مسترد نکرده ،حق ندارد چیزی دریافت کند .طرفین در مـورد عـودت دادن ایـن
تجهیزات همعقیدهاند؛ معذلک در مورد طریق حصول این راهحل و بهویژه در این مورد که چه کسی مسئول اخـذ
پروانه صادراتی ایاالت متحده است ،اختالف ندارد.
در رابطه با بخش دوم این ادعـا ،لیتـون طبـق مـاده  02قواعـد دیـوان ،از دیـوان اجـازه خواسـته اسـت کـه
دادخواستش را اصالک نماید و هزینههای انبارداری این  33قلم را به نرخ  120دالر در ماه در آن بگنجاند و مـادام
که اقالم مزبور در انبار باشند هزینه انبارداری به آنها تعلق میگیرد .در نتیجه ،مبلغ کلی که اکنون بابت تعمیرات
و تعمیرات اساسی ادعا میشود به میزان هزینههایی که خواهان در اثر نقض قرارداد توس نیـروی هـوایی ایـران
آنها را تقبل نکرده ،کاهش یافته است .نیروی هوایی ایراد میگیرد که هزینههای انبارداری از حـبس غیرقـانونی
اجناس توس لیتون ناشی شده و نمیتوان گفت که ادعای مربو به هزینههـای انبـارداری در  33ژانویـه 3323
( 03دیماه  ،)3103یعنی تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجا بوده است.
سه) ادعای خدمات فنی پشتیبانی محلی

ادعای سوم بابت خدمات فنی پشتیبانی محلی و مبلغ آن  084.340/40دالر است که لیتون مـدعی اسـت کـه آن
خدمات را انجام داده است .لیتون اظهار میدارد که پس از انقضای قرارداد اولیه در مـارس  ،3328نیـروی هـوایی
ایران شفاها از وی درخواست کرد که همکاری پرسنل پشتیبانی محلی لیتون ادامه یابد و نـامبرده نیـز تـا مـارس
 3322به انجام این خدمات ادامه داد .از آن پس ،این خدمات تاب قرارداد فروش تسلیحات خارجی گردید که بـین
نیروی هوایی ایران و دولت ایاالت متحده منعقد شد و به موجب آن ،لیتون بهعنوان پیمانکـار دولتـی ،خـدمات را
عرضه میکرد .ادعای فعلی لیتون بابـت زمـان بـین دو قـرارداد ،بـرای  13نفرــ مـاه و  2نفرــ روز اسـت .مبلـغ
صورتحساب مبتنی بر همان نرخهایی است که در قرارداد فروش تسلیحات تعیین شده است .نیروی هوایی ایـران
منکر وجود قرارداد شفاهی جداگانه است و اظهار میدارد که اگر لیتون خدمات فنی اضافی انجام داده بایـد بـرای
دریافت حقالزحمه به دولت ایاالت متحده رجوع کند.
چهار) ادعا بابت کتب و دستورالعملهای فنی

چهارمین قسمت ادعای لیتون مربو به هزینه انواع دستورالعملها و نشریات فنی مصور قطعاتی است کـه وی در
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پاسخ به درخواست تلفنی نیروی هوایی ایران ارسال کرده است .نیروی هوایی ایران بدوا به این ادعا معترض بود،
لکن اکنون قبول میکند که مبلغ  0.030/00دالر مندر در صورتحساب قابل پرداخت است.
ادعاهای متقابل

ادعاهای متقابل نیروی هوایی ایران را می توان کال به دو دسته تقسیم کرد .دسته اول بابت خسـارات مربـو بـه
کاهش قدرت عملیاتی نیروی هوایی ایران در اثر عزیمت کارشناسان لیتون است .دسته دوم مربـو بـه خسـارات
ناشی از قصور لیتون در عودت اقالم مختلفی است که نیروی هوایی ایران جهت تعمیر به وی ارسال کرده است.
یک) خسارات بابت کاهش قدرت عملیاتی

نیروی هوایی ایران استدالل میکند که در نتیجه معاودت ناگهانی کارشناسان فنی لیتون ،نیروی هوایی بـه علـت
کمبود پرسنل مجرب قادر نبود از تجهیزات به نحو احسن استفاده کند .این امر بـهنوبـهخـود بـر قـدرت عملیـاتی
نیروی هوایی اثر گذاشت .جزئیات ضوابطی که باید برای تعیین میزان خسارات اعمال شود ،تشـریح نشـده اسـت.
نیروی هوایی خواستار غرامت منصفانه است .لیتون پاسخ میدهد که زمـانی کـه کارشناسـان وی ایـران را تـرک
گفتند وی هیچگونه رابطه قراردادی با نیروی هوایی نداشت ،بلکه طبق قراردادی که بـه موجـب قـرارداد فـروش
تسلیحات با دولت ایاالت متحده داشت ،کار میکرد.
دو) خسارات ناشی از قصور لیتون در عودت دادن اقالم مختلف

این ادعای متقابل را میتوان به پنج مبحث جداگانه تقسیم نمود:
الف) خسارتی به مبلغ  311.111.111دالر

نیروی هوایی ایران این مبلغ را بابت خسارت کاهش قدرت عملیاتی ناشی از منقضی شدن مهارتهای خلبانـانش
که معلول عودت ندادن پارهای اقالم و تجهیزات توس لیتون میباشد ،مطالبه نموده اسـت .لیتـون منکـر چنـین
مسئولیتی است.
ب) اعاده  33قلم از قطعات ال ان ـ 11

این ادعا مربو به اقالمی است که لیتون نزد خود نگاه داشته است (رجوع شود به باال) .نیروی هـوایی همچنـین
متذکر شده که هزینه تهیه اقالم جانشینی که میبایست از مناب دیگر خریداری شـود نیـز بایـد بـه وی پرداخـت
گردد .لیتون با عودت دادن قطعات به شر پرداخت هزینـه تعمیـرات انجـام شـده موافـق اسـت .نـامبرده منکـر
مسئولیت بابت هزینه اقالم جانشین است.
ج) اعاده  144قلم اجناس INS
این ادعا مربو به اقالمی است که نیروی هوایی ایران مدعی است طـی سـه محمولـه جهـت تعمیـر بـه لیتـون
فرستاده شده و هرگز برگشت داده نشده است .لیتون وصول چنین اقالمی را که بعضی از آنها جزا تولیدات لیتون
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نیست انکار میکند.
د) اعاده  23قلم اجناس INS
این ادعا نیز مربو است به اقالمی که نیروی هوایی مدعی است جهت تعمیر به لیتون ارسال کرده اسـت .لیتـون
منکر وصول اقالم مزبور بوده و خاطرنشان میسازد که در فهرست اقالمی در شـده کـه لیتـون آنهـا را تولیـد
میکند.
هـ) اعاده  317قلم اجناس INS
ادعای مزبور مربو به محموله دیگری از قطعاتی است که حسباالدعا جهت تعمیـر بـه لیتـون فرسـتاده شـده و
عودت داده نشده است .لیتون اظهار میدارد که قطعات مزبور در اختیار وی نیست و استدالل مینماید کـه تـاریخ
لیستهای تسلیمی سالهای  3320و  3328است و نشان نمیدهد که آیا در ایاالت متحده انجام شـده یـا نشـده
است.
دوم) دالیل حکم
الف) موضوعات شکلی

لیتون اجازه خواسته است که ادعای خویش را اصالک و هزینههای انبارداری  33قلـم از تجهیـزات ال ان ـ  11را
که نگه داشته است ،در آن بگنجاند .از نظر دیوان با چنین اصالحی هیچگونه لطمهای متوجه خواندگان نمیشود و
لذا به موجب ماده  02قواعد دیوان به خواهان اجازه داده میشود که دادخواست خود را اصالک نماید.
با تالش هایی که هر دو طرف جهت تسلیم مدارک بعد از موعد مقرر به عمل آوردند ،مسـأله دیگـری مطـرک
گردید .در جلسه استماع ،لیتون سندی تسلیم کرد که در آن ،ادعای خواهان بابت هزینههای دادرسی و حقالوکاله
به روز شده بود .نظر به طبیعت این نوع اطالعات ،رویه دیوان در گذشته این بوده که چنین اسنادی را جهت ثبـت
بپذیرد و دلیلی وجود ندارد که چنین روشی در اینجا اتخاذ نگردد .همین مطلب در مورد سـه صـفحه سـندی کـه
بهعنوان مدرک اثبات توس نیروی هوایی تسلیم شده ،صادق است .این سند ،نوع مبادالتی را نشان میدهـد کـه
مبنای ادعاها بوده و در اسناد ثبت شده قبلی مورد اشاره قرار گرفته است.
اما در مورد دو سند دیگری که نیروی هوایی تسلیم کرده ،مالحظات متفاوتی صادق است.
سند اول عبارت از یک مجلد مدرک است که در  33مارس  02( 3328اسفند  )3184در تأیید ادعاهای متقابل
نیروی هوایی به ثبت رسیده است .متعاقب این مجلـد در تـاریخ  2آوریـل  33( 3328فـروردینمـاه  )3180سـند
دیگری حاوی ترجمه دو فقره از ضمائم آن تسلیم شده است .دیوان مهلت ثبت مدارک مزبور را قبال تا  30دسامبر
 03( 3320آذرماه  )3184تمدید و خاطرنشان کرده بود که با توجه به تاریخ مقرر برای جلسه استماع ،مهلـت داده
شده دیگر تمدید نخواهد شد .این تصمیم دقیقا به آن منظور اتخاذ شده بود که اگر در اثر تسلیم مجلد حجیمـی از
مدارک در تاریخی بسیار نزدیک به تاریخ برگزاری استماع ،تهیه پاسخ مقتضی امکانپذیر نباشد ،به طرف متقابـل
لطمهای وارد نشود .از این رو ،اکنون نمیتوان مدارک مورد بحث را پذیرفت.
طبق رویه دیوان ،ادعاهای مختلف لیتون را میتوان یک کاسه کرد تا به  002.222دالر بـالغ و طبـق بنـد 1
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ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی قابل طرک گردد.
ب) صالحیت

تنها مسائل صالحیتی مطروک در پرونده حاضر این است که آیا لیتون دیوان را قان ساخته است که در مفهوم بنـد
 3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده محسوب میشود یا خیر و آیا دیوان صالحیت رسیدگی
نسبت به برخی ادعاهای هزینههای انبارداری را دارد یا خیر؟ مدارکی تسلیم شده که ثابت میکند لیتـون در کلیـه
مواق ذیرب  ،شرکت تابعه تماما متعلق به لیتون اینداستریز اینک بوده و هست و شرکت اخیرالذکر شـرکتی اسـت
که در ایالت دله ور تأسیس یافته و بیش از  02درصد سهام لیتون اینداستریز اینک متعلق به اتباع ایـاالت متحـده
بوده است .نیروی هوایی ایران در طول رسیدگی ها به کامل بودن و صحت و اعتبار بعضی گواهینامههای مربـو
به شرکت که توس لیتون تسلیم گردیده ،ایراد گرفت .در پاسخ به دستور دیوان ،لیتون اصل این مدارک را جهـت
بررسی توس نیروی هوایی در طی جلسه استماع حاضر نمود ،لکن خواندگان از بررسی مدارک خودداری ورزیدند.
دیوان داوری خود متقاعد شده است که لیتون طبق مدارک بالمعارضی که تسلیم کرده ،تبعه ایاالت متحده است.
با توجه به نتیجهگیریهای دیوان در مورد ادعاهای هزینههای انبارداری ،نیازی بـه رسـیدگی بـه موضـوعات
صالحیتی ناشی از این ادعاها نیست.
ج) ماهیت دعاوی
یک) ادعای قطعات یدکی

لیتون سفارشات خریدی را که ثابت میکند قطعات مورد بحث توس نیروی هوایی سفارش شـده ،تسـلیم کـرده،
نیروی هوایی نیز نه منکر این امر شده و نه به قیمتهایی که لیتون حساب کرده ،ایراد گرفته است .تنها مسألهای
که نیروی هوایی مطرک ساخته ،کفایت اسناد و مدارکی است که لیتون برای اثبات ارسال کاالها مورد استناد قـرار
داده است .دیوان داوری پس از بررسی بارنامههایی که ثابت میکنند اقالم مـورد بحـث بـه بهرینـگ اینترنشـنال
اینک ،نماینده حمل و نقل نیروی هوایی ،تحویل شده و سوگندنامه های کارکنان لیتون و بهرینـگ نیـز مؤیـد آن
است ،در تردید نیروی هوایی در این باره سهیم نیست .همین طور لیتـون مـدارکی حـاکی از آن ارائـه نمـوده کـه
صورتحساب اجناس ارسال گردیده و نیز تقاضاهای کتبی که متعاقبا جهت پرداخت ارسال شده در آن موقـ مـورد
ایراد و اعتراض نیروی هوایی قرار نگرفته است .با توجه به مراتب پیشگفته ،لیتـون حـق دارد مبلـغ 320.030/08
دالر را وصول نماید .دیوان داوری بر این نظر است که لیتون حق دارد بهره این مبلغ را نیز از  3آوریل 02( 3323
فروردینماه  )3102یعنی سه ماه پس از تاریخ ارسال صورتحسابها ،که به نظر میرسد مبین مدت متوس مـورد
عمل طرفین در پرداخت بوده ،دریافت نماید.
دو) ادعای تعمیرات و تعمیرات اساسی

قسمت اول این ادعا مربو به صورتحسابهایی به مبلغ  382.042دالر بابت تعمیر بعضی از قطعـات ال ان ـ 11
توس لیتون و عودت دادن آن به نیروی هوایی است .در اینجا نیز لیتون اسناد و مدارک مشـروحی ارائـه نمـوده،
دال بر این که قطعات را تعمیر کرده و به نیروی هوایی پس فرستاده ،قیمت صورتحسابها با روال قبلـی طـرفین
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منطبق بوده ،و نیروی هوایی در آن موق به صورتحسابها و مدارک پرداخت ایرادی نگرفته است .دفـاع نیـروی
هوایی در برابر این ادعا بسیار کلی است و در تأیید آن هیچگونه سند و مدرکی که احیانا مدارک تسلیمی لیتـون را
رد کند ،وجود ندارد .لذا دیوان مبلغ ادعای حاضر را به نف لیتون در حکم منظور میکند .در اینجا نیـز بهـره ایـن
مبلغ از تاریخ  00مارس  0( 3323فروردینماه  )3102بر همان اساس مندر در بند (یک) « » فصل دوم بـاال در
حکم منظور میشود.
ادعای مبلغ  213.200/31دالر مربو است به هزینه تعمیر و هزینه انبـارداری  33قلـم قطعـهای کـه لیتـون
عودت نداده است« )1(.ترتیب موقت» مورد توافق طرفین در مورد تعمیرات که ناظر بر «پرداخت فوری» بـوده در
نامه مورخ  2ژانویه  32( 3322دیماه  )3108آقای ریموند دوشل ،مدیر برنامههای لیتون در خاور میانه ،بـه آقـای
خاتمی در گردیده است .طرز عمل چنین بوده که لیتون اقالم ارسالی نیروی هوایی را تعمیر میکرد و آنها را به
نیروی هوایی عودت میداد و صورتحساب آن را به هیأت خرید نیروی هـوایی در نیویـورک ارسـال مـیداشـت و
نیروی هوایی ظرف  12روز پس از تحویل ،صورتحساب را پرداخت میکرد .تأخیر در پرداخت از سال  3322شروع
شد.
پــس از مراجعــه آقــای دوشــل بــه دفتــر خریــد نیــروی هــوایی در  2ژانویــه  32( 3323دیمــاه )3102
محمولـهای

صورتحسابهای معوق پرداخت گردید .آقای دوشل میگوید که در آن موق وی شخصا صورتحساب
را که در  0ژانویه ( 30دی ماه) ارسال شده بود ،تحویل وی و به سرهنگ خاتمی توضیح داد کـه ارسـال محمولـه
بعدی اقالم تعمیر شده منو به دریافت فوری مبلغ صورتحساب خواهد بود .بدینسان بـه نیـروی هـوایی اطـالع
داده شده بود که لیتون بر آن است که با توجه به تغییر اوضاع ،ترتیب ارسال محمولهها را تغییر دهد.
در  2ژانویه  32( 3323دیماه  )3102که نیروی هوایی هیچگونه بدهی معوقه بابت اقالم تعمیر شده نداشت،
ضروری ترین اقالم تعمیر شده ای که در اختیار لیتون بود ،ارسال شد .گرچه تا آن موق لیتون تعمیر قریب دو سوم
اقالم را که در حدود  832.002دالر حقالزحمه داشت ،انجام داده بود ،با این حال ،یک تصـمیم تجـاری دایـر بـر
عدم ارسال بقیه اقالم اتخاذ کرد تا در برابر آنچه که ریسک عدم پرداخـت ناشـی از آشـوبهـای انقالبـی تلقـی
میکرد ،حائلی داشته باشد .بنا به اظهار (لیتون) چنانچه پرداخت تا  3فوریـه  02( 3323بهمـنمـاه  )3102یعنـی
ظرف مدت معمول سی روزه انجام میگرفت ،بقیه اجناس حمل میگردید؛ لکن با اینکه نیروی هوایی نسبت بـه
صورتحساب اعتراضی نکرد ،وجهی هم در ظرف سی روز دریافت نشد .در مواردی که قرارداد کتبی رسمی وجـود
نداشته باشد ،تعهدات متقابل طرفین باید عمدتا با توجه به نحوه معامالت گذشته آنان تعیین شود .ایـن امـر قهـرا
مستلزم نوعی انعطافپذیری ،بهویژه در زمانی بود که روش عادی معامالت به طریقی مختل گردیده یا تغییر یافته
بود .با توجه به طبیعت انعطافپذیر روش طرفین و تحول انقالبی اوضاع که معامالت در جریان آن انجام میشـد،
دیوان بر این عقیده است که نیروی هوایی با عدم پرداخت صورتحساب در فوریه  3323تعهداتش را نقض نکـرده
است .همین طور تصمیم لیتون مبنی بر ارسال فق بخشـی از اقـالم در ژانویـه  3323را نیـز نقـض تعهـد تلقـی
 .1هر دو طرف در رابطه با این بخش از ادعا به  33قلم قطعه اشاره کردهاند .معذلک از اسناد و مدارک تسلیمی توس لیتـون چنـین بـر
میآید که نیروی هوایی  8قلم دیگر جهت تعمیر ارسال کرده است .لیتون این قطعات را تعمیر کرد و آنها را به انضمام  33قطعـه اولیـه
نزد خود نگه داشت و در محاسبه ادعای خویش بابت هزینههای تعمیر ،آنها را منظور نموده است.
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نمیکند .به عکس ،تصمیم مزبور واکنش معقول و متناسـب در برابـر آن اوضـاع محسـوب مـیشـد و اصـل ایـن
خ مشی به نیروی هوایی اطالع داده شده بود .در آن شرای  ،لیتون محق بود که پیش از ارسال اجناس در مـورد
پرداخت صورتحسابهای آتی اطمینان حاصل کند.
در  8ژوییه  30( 3323تیرماه  )3102لیتون صورتحسابی بابت اقالم تعمیر شده فرستاد و اعالم کرد کـه اگـر
صورتحساب پرداخت شود ،وی آماده است که  02درصد اقالم مزبور را ارسـال دارد؛ امـا پاسـخی بـه آن دریافـت
نکرد .دیوان داوری خاطرنشان میسازد اگر با دریافت این صورتحساب وجه آن پرداخت میشد و لیتون اقالم مورد
بحث را به بهرینگ تحویل میداد ،بعید بود که در اخذ پروانه صدور ،یعنی کاری که معموال توسـ خـود نیـروی
هوایی انجام میگرفت ،اشکاالتی بروز نماید .بنابراین ،مشکالت بعدی مربو به این امر را نمـیتـوان بـه لیتـون
نسبت داد.
این سؤال مطرک میشود که بابت تعمیراتی که لیتون در مورد  33قلم قطعـات نگاهـداری شـده ،انجـام داده
اکنون چه مبلغی باید در حکم منظور گردد .با احراز این مطلب که نقض تعهـدی از هـیچیـک از طـرفین صـورت
نگرفته ،لذا محاسبه باید بر مبنای اجرت معقولی برای کاری که واقعا انجام شده ،صورت گیرد و نبایـد از فرمـولی
مبتنی بر کل قیمت تعمیر منهای هزینههای انجام نشده ،که فق بهعنوان ضابطه خسارت مناسب است ،اسـتفاده
شود .بدین طریق ،طبق برآورد دیوان ،لیتون حق دارد مبلغ  832.002دالر بابت تعمیرات انجام شده دریافت کنـد.
در رابطه با بقیه اقالم ،لیتون همچنان تا اواس ماه می مشغول کار تعمیر آنها بود .معذلک با توجه به اینکـه تـا
تاریخ  3فوریه ( 02بهمنماه) وجهی پرداخت نشده بود ،ادامه تعمیرات توس لیتـون عمـل معقـولی نبـوده ،بلکـه
متوقف ساختن کار در آن تاریخ با منطق مستتر در خ مشی انتخاب وی در توقف کارها ،سازگارتر بود .از ایـن رو،
دیوان ترجیح میدهد مبلغی متناسب با میزان کار انجام شده تا  3فوریه  02( 3323بهمنماه  )3102به نف لیتـون
در حکم منظور کنـد .پـس از کسـر رقـم  832.002دالر بابـت تعمیـرات انجـام شـده ،مـابقی مبلـغ مـورد ادعـا
 031.020/31دالر است .این مبلغ شامل اقالم زیر است:
 303.832/31دالر بابت دستمزد و هزینه لوازم مصرف شده تا  30می  00( 3323اردیبهشتماه  ،)3102یعنی
تاریخ توقف کار و  33،230دالر بابت سود براساس  00درصد قیمت صورتحساب شده ،با این فرض که اگر تعمیر
اقالم تجهیزاتی که به هنگام توقف کار در دست تعمیر بودند ،تکمیل میگردید ،این سـود عایـد لیتـون مـیشـد.
32
بـه
دستمزد و هزینه لوازم مربو به مدت بین  3فوریه  33( 3323دیماه تا  02بهمنماه  )3102به نسـبت
127
انضمام سود متعلقه  42.220/28دالر است .لذا کل مبلغ مورد حکم برای این ادعا  802.420/28دالر میباشـد .از
آنجا که اولین تقاضای رسمی جهت پرداخت حقالزحمه کامل تعمیرات در نامه مورخ 33نوامبر  02( 3322آبانماه
 )3103لیتون به عمل آمده ،لذا بهره از آن تاریخ تعلق میگیرد.
به همین نحو ،با توجه به نتیجهگیریهای دیوان مبنی بر اینکه نیروی هوایی در زمانی که لیتون تصمیم بـه
نگهداری کاالها گرفت ،تعهد خود را نقـض نکـرده بـود ،بنـابراین ،اکنـون نمـیتـوان نیـروی هـوایی را مسـئول
هزینههای انبارداری شناخت .فق پس از عدم پرداخت صورتحساب ژوییه  3323است که میتوان گفـت نیـروی
هوایی در رابطه با اقالم نگهداشته شده ،تعهدش را نقض کرده اسـت .بنـابراین ،ایـن بخـش از ادعـای لیتـون رد
میشود.
حکم به پرداخت مبلغ  802.420/28دالر بابت این اقالم با این شر صادر میشود که لیتون اقالم فوق را به

حکم شماره 248ـ718ـ1



223

نیروی هوایی عودت دهد و این نتیجهای است که هر دو طرف به حصول آن ابراز تمایل کردهانـد .دیـوان اطـالع
حاصل کرده که در تاریخ حکم حاضر ،لیتون پروانه معتبر وزارت خزانهداری را جهت انتقال  32قلم از تجهیزات به
انبار ویکتوری وان کورپوریشن در شهر استرلینگ ایالت ویرجینای ایاالت متحده ،یعنی تسهیالتی که هـم اکنـون
نیروی هوایی ایران از آن استفاده میکند ،در اختیار دارد .لذا ابالغ پرداخت این بخش از حکم بـه کـارگزار امـانی
منو به آن است که دیوان تأییدیهای حاکی از آن دریافت نماید که لیتون  32قلم یاد شده را بـه انبـار مزبـور یـا
محل مناسب دیگری تحویل داده است .بدین طریق ،لیتون تعهداتش را در این مورد ایفا خواهد کرد .از آن به بعد،
مسئولیت اخذ پروانه صدور الزم ،همان طور که در مبادالت گذشته طرفین معمول بوده ،با نیـروی هـوایی خواهـد
بود.
سه) ادعا بابت خدمات پشتیبانی فنی محلی

ادعای لیتون در این مورد با کسر  18نفرـ ماه پشتیبانی فنی عرضه شده توس کارکنان خدمات محلی وی ،طبـق
قرارداد اولیه خواهان با نیروی هوایی ایران ،از جم کل خدمات مورد ادعا تا  03مـارس ( 3322اول فـروردینمـاه
 ،) 3108یعنی تاریخ شروع اجرای قرارداد فروش تسلیحات خارجی بین نیروی هوایی ایران و دولت ایاالت متحـده
حاصل شده است .در این تاریخ ،قرارداد فروش تسلیحات خارجی ،جانشین قرارداد اولیه فوقالـذکر گردیـد .مانـده
عبارت است از  13نفرـ ماه و  2نفرـ روز که بابت آن لیتون  084.340/40دالر مطالبه میکند .با ایـنکـه نیـروی
هوایی از انجام خدمات توس لیتون اطالع کاملی داشت ،م الوصف مبنای مورد قبول نیروی هوایی بـرای انجـام
خدمات مزبور روشن نیست .هیچ دلیلی حاکی از اینکه نیروی هوایی پرداخـت حـقالزحمـه ایـن قبیـل کارهـای
اضافی به لیتون را به نرخهایی پذیرفته است که بعدا تحت قرارداد فروش تسلیحات خـارجی مـورد اسـتفاده قـرار
گرفت ،در دست نیست .بهعکس ،به نظر میرسد که لیتون انتظار داشته که دستمزد این کار را طی قراردادی کـه
انتظار میرفت بین دولت ایاالت متحده و نیروی هوایی منعقد شود وصول نماید.
عدم ذکر ادعای مربو به این خدمات در مکاتبات بعدی بین لیتون و نیروی هوایی ،بهویژه عـدم ذکـر آن در
نامه مورخ  33نوامبر  02( 3322آبانماه  )3103ارسالی به نیروی هوایی که حاوی شرک کلیه حسابهـای معوقـه
است ،مؤید این نظر است .در قرارداد فروش تسلیحات خارجی که در سپتامبر  3322امضا گردید هیچگونه شـرطی
مبنی بر عطف به ماسبق شدن پرداختها وجود ندارد .بدین ترتیب ،لیتون حقالزحمهای دریافت نکرد ،لکن ظاهرا
درصدد برنیامد که در آن هنگام حساب مزبور را مستقیما با نیروی هوایی تسویه کند.
بنابراین ،به نظر میآید که منظور مشترک طرفین این بوده که این قبیل خـدمات اضـافی مـورد نیـاز نیـروی
هوایی در فاصله زمانی بین دو قرارداد را لیتون بر مبنای تبلیغ کار خود با این تفاهم عرضه نماید که هزینـه آن در
قراردادهای اف.ام.اس .جانشین قرار اولیه به طریقی جبران خواهد شد .صرفنظر از عدم قطعیتی کـه ذاتـی چنـین
ترتیباتی است ،به نظر می رسد که در مجموع ،پرداخت توس نیروی هوایی جزئی از آن ترتیبات نبوده است.
از این رو ،دیوان بر این نظر است که اکنون نباید نیروی هوایی بابت این قبیل خدمات ،مسئول شناخته شود و
لذا ادعای مربو به خدمات مزبور رد میشود.
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چهار) ادعای کتب و دستورالعملهای فنی

ادعای لیتون به مبلغ  0.030/00دالر در این خصوص ،مورد قبول نیروی هوایی است و از این رو ،رقـم مزبـور در
کل مبلغ حکم ،همراه با بهره متعلقه از تاریخ  03اکتبر  2( 3323آبانماه  )3102یعنی سه ماه پس از ارسال اولـین
صورتحساب ،منظور شده است.
ادعاهای متقابل
یک) خسارت کاهش قدرت عملیاتی

نیروی هوایی نتوانسته است در تأیید این ادعای متقابل ،ادله و مدارک کافی ،خواه دال بر مسـئولیت لیتـون و
خواه حاکی از هرگونه زیان وارده ارائه دهد .از این رو ،ادعا مردود شناخته میشود.
دو) خسارات ناشی از قصور لیتون در عودت دادن اقالم ارسالی جهت تعمیر

در رابطه با  33قلم قطعات ال ان ـ  11که موضوع ادعای تعمیرات و تعمیر اساسـی توسـ لیتـون اسـت ،دیـوان
داوری نتیجه گرفته است که در آن اوضاع و احوال اقدام لیتون در عودت ندادن این اقالم تـا حصـول اطمینـان از
پرداخت صورتحساب (رجوع شود به باال) ،موجه بوده است .چنانچه نیروی هوایی ظـرف مـدت معقـولی پـس از
دریافت صورتحساب مورخ  1ژوییه  30( 3323تیرماه  )3102آن را پرداخت میکرد ،بعید بـود کـه در اخـذ پروانـه
صدور در آن موق با مشکلی مواجه گردد .بنابراین ،لیتون را نمیتوان بابت افزایش بعـدی محـدودیتهـا در ایـن
زمینه ویا هزینه تهیه اقالم جانشین مسئول شناخت.
در رابطه با سه محموله دیگر به ترتیب شامل  144قلم و  322قلم که نیـروی هـوایی بابـت آنهـا ادعاهـای
متقابلی طرک کرده است ،مدارک کافی حاکی از آن وجود ندارد که چنین تجهیزاتی اساسا جهت تعمیـر بـه لیتـون
فرستاده شده باشد .لذا این ادعای متقابل نیز باید مردود شناخته شود.
د) بهره

دیوان داوری نرخ بهره جاری را که طبق اصول مندر در حکم شـماره 322ــ84ــ 02( 3ژوئـن  8/3320تیرمـاه
 )3184صادره در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایـران تعیـین شـده ،بـه کـار
میبرد .نرخی که در تاریخ این حکم باید مورد استفاده قرار گیرد 33 ،درصد در سال است.
هـ) هزینهها

لیتون کال  382.438/32دالر بابت هزینههای داوری مطالبه کرده است .با توجه به ایـنکـه لیتـون در بخشـی از
ادعایش توفیق یافته و نیز با توجه به اصل منصفانه بودن بهره که شعبه حاضر در حکم صادره در پرونده سـیلوانیا
تکنیکال سیستمز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران (مذکور در باال) پذیرفته و در پرونـدههـای بعـدی اعمـال
کرده است ،دیوان حکم به پرداخت مبلغ  12.222دالر بابت هزینهها را مناسب میداند.
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سوم) حکم

بنابه دالیل پیشگفته،
دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
یک) خوانده ،نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ نهصد و بیست و سه هزار و ششصـد و
هفتاد و هشت دالر و سی و چهار سنت ( 301.822/14دالر امریکا) به اضافه بهره ساده به نرخ  33درصد در سال
(بر مبنای  180روز) نسبت به مبلغ  320.030/08دالر از تاریخ  00مارس  0( 3323فروردینماه  ،)3102نسبت به
مبلغ ـ 382.042/دالر از تاریخ  3آوریل  02( 3323فروردینماه  ،)3102نسبت به مبلغ  0.030/00دالر از تاریخ (2
آبانماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امین صادر کنـد ،بـه
اضافه بهره ساده به نرخ  33درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسـبت بـه مبلـغ  802.420/28دالر از تـاریخ 33
نوامبر  02( 3322آبانماه  )3103لغایت تاریخ حکم حاضر ،به اضافه هزینههای داوری بـه مبلـغ  12.222دالر بـه
خواهان ،لیتون سیستمز اینک (گایندس اند کنترل سیستمز دیویژن) بپردازد .تعهد مزبور با پرداخت از محل حساب
تضمینی مفتوک طبق بند هفت بیانیه مورخ  33ژانویه  03( 3323دیمـاه  )3103دولـت جمهـوری دموکراتیـک و
مردمی الجزایر اسقا خواهد شد.
دو) به خواهان ،لیتون سیستمز اینک (گایندس اند کنترل سیستمز دیویژن) دستور داده میشـود کـه  32قلـم
تجهیزات هدایت اینترنشنال ال ان ـ 11متعلقه به نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران را که در حـال حاضـر در
اختیار خواهان بوده و مشخصات آن در فهرست مندر پیوست «الف» نامه مورخ  33نـوامبر  02( 3322آبـانمـاه
 )3103خواهان به خوانده ذکر شده و نیز شش قلم تجهیزات دیگـر منـدر در پیوسـت  0منضـم بـه شـهادتنامه
شارون تـرین کـه در  02اوت  03( 3320مردادمـاه  ) 3184در ایـن پرونـده ثبـت شـده ،بـه انبـار ویکتـوری وان
کورپوریشن در شهر استرلینگ ایالت ویرجینیا یا هر انبار دیگری که جهت استفاده جمهوری اسالمی ایران تعیـین
شده ،تحویل دهد.
سه) مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران رد میشوند.
چهار) حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی برای پرداخت مبلغ  080.020/42دالر امریکا به ریاست دیوان
تسلیم میشود .ابالغ در مورد  802.420/28دالر بقیه پس از آنکه تأییدیه یکی از طرفین مبنی بر تحویل اقـالم
مورد اشاره در پاراگراف (دو) باال به دیوان واصل گردد ،انجام خواهد گرفت.
الهه ،به تاریخ  22اوت  3383برابر با  13مردادماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
محسن مصطفوی

ریچارد ام .ماسک

موافق با قسمتی از حکم و مخالف با قسمتی دیگر

نظر موافق .هرچند اینجانب
لزوماً با تمام فرضیهها و ارقام موافق نیستم ،معالوصف
برای اینکه اکثریت حاصل شود با حکم موافقت میکنم

پرونده شماره  ،12232شعبه دو
حکم شماره 222ـ12232ـ2
خواهان :کارولینا براس اینکورپوریتد
ادعای کمتر از  211.111دالر مطروح توسط دولت ایاالت متحده امریکا
خواندگان :شرکت ملی کشتیرانی آریا ،شرکت سهامی با مسئولیت محدود
جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/3/23 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای جی .آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده آمریکا

آقای ام .اف رابوین ،آقای اس .ویتن ،دستیاران نماینده راب
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
آقای ابوالحسن محمدی ،آقای اکبر شیرازی ،مشاورین حقوقی نماینده راب
آقای سهراب ربیعی ،دستیار نماینده راب
یک) ادعاها

 .3در 33ژانویـه  03( 3320دیمــاه  ،)3182دولــت ایــاالت متحــده امریکـا از طــرف و بــه نفـ کارولینــا بــراس
اینکورپوریتد («کارولینا براس») ،دادخواستی علیه جمهوری اسالمی ایران («ایران») به ثبت رساند و مخصوصا از
شرکت ملی کشتیرانی ایران (شرکت با مسئولیت محدود) که اکنون به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایـران
(«شرکت کشتیرانی ایران») معروف است ،نام برده و ضمن آن برای جبران خسارت و کسر کاالهایی که شـرکت
کشتیرانی ایران در فاصله بین سپتامبر  3322و سپتامبر  3323از بمبئی (هند) از طریق دریا به بنادر ایاالت متحده
حمل کرده و تحویل داده بود ،پنج فقره ادعا به مبلغ  )1 ( 10.312/20دالر امریکا مطرک نمود.
 .2در اولین ادعا بابت شش صندوق کسری ادعایی از محموله کارهای دستی برنجی موضوع دو فقره بارنامـه
که در  32اکتبر  32( 3323مهرماه  )3102در ویلمین گتـون ،کارولینـای شـمالی ،تخلیـه شـده ،غرامتـی بـه مبلـغ
 0.230/22دالر امریکا مطالبه گردیده است .در ادعای دوم بابت کسری ادعایی یک صندوق از محمولـه کارهـای
دستی برنجی موضوع یک بارنامه که در  33سپتامبر  02( 3323شهریور  )3102در چارلستون ،کارولینای جنـوبی،
تخلیه شده ،غرامتی به مبلغ  830/40دالر امریکا مطالبه گردیده است .در ادعای سوم بابت خسارت وارده ادعـایی
 .1چون شرکت کشتیرانی ایران در ارتبا با یکی از ادعاها مبلغ  034.222دالر امریکا پرداختـه بـود ،مبلـغ مزبـور بـه  14.018/20دالر
امریکا کاهش داده شد.
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به محمولهای از کارهای دستی برنجی موض یک بارنامه که در  32اکتبر  32( 3322مهرماه  )3102در چارلستون
تخلیه شده ،مبلغ  00.022دالر امریکا غرامت مطالبه گردیده است .این ادعا شامل  034دالر امریکا بابت کسـری
دو صندوق نیز بود .بعد از انجام مذاکراتی درباره مبلغ فوق ،نماینده شرکت کشتیرانی ایران آن را به کارولینا براس
پرداخت نمود .در ادعای چهارم بابت کسری ادعایی بیسـت و پـنج صـندوق از محمولـه کارهـای دسـتی برنجـی
موضوع بارنامه که در  2می  32( 3323اردیبهشتمـاه  )3102در چارلسـتون تخلیـه شـده ،مبلـغ  8.313/22دالر
امریکا مطالبه گردیده است .در ادعای پنجم بابت کسری ادعایی حدود بیست صندوق از محموله کارهـای دسـتی
موضوع یک بارنامه که در  31فوریه  04( 3323بهمن  )3102در چارلسـتون تخلیـه شـده ،مبلـغ  0.482/20دالر
امریکا غرامت مطالبه گردیده است .خواهان جمعا مبلغ  14.018/20دالر امریکا غرامت خواسـته و عـالوه بـر آن،
بهره و هزینههای مربو به داوری را نیز مطالبه مینماید.
 .1ادعا مبتنی بر قراردادهایی میباشد که بین ایندین آرت ورز کورپوریشن ،شرکتی که در هند تأسـیس شـده
(« فرستنده») و شرکت کشتیرانی ایران (« متصدی حمل») به منظور حمل کاال از بمبئی هند ،از طریق دریـا بـه
بنادر ایاالت متحده و تحویل آن به کارولینا براس (« گیرنده») منعقد شـده اسـت .شـرای قراردادهـای مزبـور در
بارنامههای قابل انتقال استانداردی که شرکت کشتیرانی ایران (که منبعد مجتمعا «بارنامههـا» نامیـده مـیشـوند)
صادر کرده ،مندر است.
 .4خواهان اظهار میدارد که بارنامههایی که شرکت کشتیرانی ایران برای ایندین آرت ورز کورپوریشن صـادر
کرده ،به انضمام سایر اسنادی که بعد از پرداخت وجوه موضوع اعتبارنامههای اسنادی به دسـت خواهـان رسـیده،
مشعر بر «بیعیب و سالم بودن ظاهری»( )2اشیا برنجی پنج محموله در موق حمل است و لـذا بـا ایـن تصـریح،
بارنامههای صادره بارنامههای «بدون عیب و نقص»( )3محسوب میشوند .خواهان اضافه میکنـد کـه بـا وصـف
این ،در واق  ،چندین صندوق یا اصال به بنادر ایاالت متحده نرسیده یا به صورت معیـوب و آسـیب دیـده دریافـت
گردید.
 .1خواهان برای اثبات کسری ادعایی کاالها و خسارات وارده به آنها عمدتا به شمارش صندوقها در موقـ
تخلیه از کشتی که توس کارمندان وی در هنگام دریافت کاال انجام گرفته ،استناد مینماید.
 .3خواهان اظهار میدارد که ارزش کاالهای تحویل نشده و هزینه تعمیر کاالهای آسیب دیـده را از نـوترون،
لیلی اند کمپانی اینکورپوریتد ،کارگزار شرکت کشتیرانی ایران مطالبه کرده و تـا بـه حـال بابـت زیـانهـای وارده

 .2منظور ا ز عبارت« ،بیعیب و سالم بودن ظاهری» آن است که ظاهرا و تا آنجایی که به چشم میخورد از لحاظ ظواهر امر (کاالهـا)
در وض سالم به کشتی بار شدهاند ،ولی این گفته شامل کیفیت کاال «که با توجه به شرای بارگیری در بازرسی متعـارف مشـهود نبـود»
نمیشود.
Schmitthoff, Schmitthoff's Export Trade (7 th ed. 1980) at p.360, quoting Sir R. Phillimore in The Peter der
Grosse(1875) I P.d. 414,420 and Branson, J. Re National Petroleum Co., The Athelviscount (1934), 39 Com. Cas.
227,236.

« .3سند حمل بی عیب و نقص ،سندی است که به آن شر یا یادداشتی حاکی از وجود عیب و نقص در وض کاال و بسـتهبنـدی آن»
اضافه نشده باشد.
International Chamber of Commerce.Uniforme Customs and Practice for Documentary Credits (1974), Art.18.
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وجهی دریافت نکرده است.
 .7نوترون لیلی اند کمپانی اینکورپوریتد ،مسئولیت در قبال ادعای خسارت را کامال رد کرده و اظهـار مـیدارد
که در مورد مرطوب بودن کاال در هنگام تخلیه هیچگونه مدارک مستندی وجود ندارد و یک فقره ادعای مربو به
مفقود شدن کاال را کال پرداخت نموده و ظاهرا فق وصول سایر دعاوی مربو به زیان را اعالم داشته است.
 .8خوانده ادعاهای فوق را انکار نموده و از جمله اظهار میدارد که خواهان برای اثبات کسری کاال و خسارت
وارده به آن به متابعت از «عرف تجارتی که باید توس افراد بیطرف رسمی و بینالمللی متخصص در امر تخلیـه
بار و تحویل آن به صاحب کاال گواهیهای مربو به کسری کاال یا خسارت وارده بـه آن صـادر شـود» ،مـدارک
کافی ارائه نداده است« .عالوه بر این ،خوانده مدعی است که خواهان «ظرف دو سه سال در هیچ دادگاهی ادعای
خسارت نکرده و بنابراین ...ادعای خواهان مشمول مرور زمان شده است».
 .3جلسه استماعی در  02ژوئن  12( 3328خردادماه  )3180تشکیل شد.
دو) دالیل حکم
الف) صالحیت
 .3تابعیت کارولینا براس

 .31خواهان دیوان را متقاعد ساخته که طبق تعریف بند یک ماده هفت بیانیه حل و فصل دعـاوی ،تبعـه ایـاالت
متحده میباشد .کارولینا براس در  31اکتبر  03( 3328مهرماه  )3100طبق قوانین کارولینای شمالی تأسیس شده
و گواهینامه حسن شهرت که توس دبیر ایالتی کارولینای شمالی صادر گردیده و سـوگندنامه شـرکت و رونوشـت
شناسنامه سه سهامدار آن نشان میدهد که شرکت مزبور یک شرکت خصوصی امریکایی است.
 .2صالحیت نسبت به شرکت کشتیرانی ایران

 .33در این که شرکت کشتیرانی ایران مشمول تعریف «ایران» مندر در بند  1ماده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی میباشد ،اختالفی نیست.
 .1صالحیت نسبت به دعاوی

 .32طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان نسبت به دعاوی «ناشـی از دیـون ،قراردادهـا ...ضـب
اموال ویا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت باشد» صالحیت رسیدگی دارد .دعاوی ناشی از قراردادهـای
کتبی حمل ،بهطوری که از بارنامهها برمیآید ،در حیطه شمول این صالحیت است .در مورد ایـنکـه ادعـا در 33
ژانویه  03( 3323دیماه  )3108مستمرا به خواهان تعلق داشته ،اختالفی بین طرفین وجود ندارد.
 .31شرکت کشتیرانی ایران به موضوع صالحیت اعتراض و ادعا میکند که طبق مقررات بارنامهها ،متصـدی
حمل حق انتخاب مرج انحصاری برای رسیدگی به اختالفات را دارد و وی ایران را انتخاب کرده و بدین ترتیـب،
این اختالف [را از صالحیت این دیوان خار میکند .خواهان استدالل فوق را بدین گونه رد میکند که با اینکه
برای رف اختالفات در پاراگراف  0بارنامهها از سه مرج ممکنه (تهران ،هامبورگ ویا لندن) نام برده شده ،طرفین
محدود به مراجعه نبوده و می توانند در مورد تفویض صالحیت انحصاری به هریک از این سه مرج توافق نمایند.
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 .34شرکت کشتیرانی ایران همچنین استدالل میکند که قانون ایران قانون حکم اسـت و بنـابراین ،پرونـده
حاضر باید به دادگاههای داخلی ایران ارجاع شود.
 .31دیوان بر این نظر است که نه شرای بارنامهها صالحیت دیوان نسبت به پرونده حاضر را سلب میکنـد و
نه انتخاب قانونی خاص .بیانیه حـل و فصـل دعـاوی در مـواردی ادعاهـای ناشـی از قراردادهـای تعهـدآور را از
صالحیت دیوان مستننا میسازد که اختالفات مربوطه مشخصا در صالحیت انحصاری دادگاههـای صـالحه ایـران
باشد .در پاراگراف  0بارنامهها سه صالحیت «انحصاری» ممکنه ذکـر و مراجـ «غیـر انحصـاری» دیگـر مجـاز
شناخته شده و حتی به متصدی حمل حق داده شده که در حوزه قضایی متبوع خوانده که در پرونده حاضر ،ایاالت
متحده و هند بالقوه چنین حوزهای محسوب میشوند ،اقامه دعوا نماید .دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه ایـن شـر
صراحتا صالحیت رسیدگی را به دادگاههای ایران محدود نمیسـازد و بنـابراین ،قیـد انتخـاب مرجعـی محسـوب
نمیشود که به اعتبار بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مصداق یافته و صالحیت را از دیوان سلب نماید.
 .33بنابراین ،دیوان متقاعد شده که صالحیت رسیدگی به دعاوی را دارد.
ب) مرور زمان

 .37شرکت کشتیرانی ایران مدعی است که چون ادعاهای مربوطه ظرف دو سال پس از تاریخ بروز در دادگـاهی
اقامه نشدهاند ،لذا مشمول مرور زمان میشوند.
 .38پاراگراف  03بارنامهها مقرر میدارد که :هرگونه ادعا علیـه صـاحبان کشـتی ،متصـدی حمـل ،کـارگزار،
ناخدای کشتی ،اعضا و خدمه دیگر ،صرفنظر از ماهیت حقوقی آن ،مشمول مرور زمان خواهد شـد ،مگـر ایـنکـه
ظرف یک سال پس از تخلیه کاال یا تاریخی که کاال میبایستی تخلیه شده باشد یا در مورد دعاوی غیرمرتب بـا
کاال ،بعد از ورود کشتی به بندر مقصد طبق بارنامه ،دعوا اقامه گردد.
پاراگراف  8ماده  1مقررات الهه( ) 4که بنا به اظهار هر دو طرف باید قانون حاکم بر پرونده حاضر باشد ،مقرر
میدارد که« :متصدی حمل و کشتی از هر مسئولیتی در قبال زیان یا آسیب وارده به کاال مبرا خواهند بـود ،مگـر
اینکه ظرف یک سال پس از تحویل کاال یا تاریخی که کاال میبایستی تحویل شده باشد ،دعوا اقامه گردد.
بنابراین ،هم طبق شرای مندر در بارنامهها و هم طبق مقررات الهه ،دعاوی کارولینا علیه شرکت کشتیرانی
ایران بابت زیان و خسارت مربو به کاال میبایستی ظرف یک سال پس از تخلیه یا تحویل کاالی هـر محمولـه
در دادگاهی طرک شده باشد.
 .33کارولینا براس استدالل میکند که شر طرک دعوا علیه شرکت کشتیرانی ایران ،طی مدت سـال 3323

 .4در سال  3303انجمن حقوق بینالملـل ( ) International Law Associationدر الهـه تشـکیل جلسـه داد و آنچـه را کـه بـه نـام
«مقررات» شهرت یافت تصویب نمود .کنفرانس دیپلماتیک درباره حقوق دریایی که در سـال  3300در بروکسـل تشـکیل شـد ،مقـررات
مزبور را تأیید کرد و این مقررات در سال  3301مبنای مذاکراتی قرار گرفت که در سال  3304به تصویب «کنوانسیون بـینالمللـی بـرای
یکنواخت کردن پارهای از مقررات مربو به بارنامهها» توس کنفرانس حقوق دریایی در بروکسل منجر گردیـد .در سـالهـای  3382و
 3323پروتکلهای مربو به کنوانسیون بارنامهها (پروتکل بروکسل یا اصالحیه ویزبی و پروتکل سال  )3323کـه طـی آنهـا بعضـی از
جنبههای کنوانسیون اصالک گردید ،به تصویب رسید.
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تا  3322نباید اعمال گردد؛ زیرا چنانچه دعوایی در آن زمان در ایاالت متحده اقامه میشد ،بعدا به حال تعلیق در
می آمد و سرانجام به خود این دیوان احاله میشد ،بنابراین ،قبول صالحیت دیوان نسبت بـه ایـن پرونـده موجـب
هیچگونه بیعدالتی نخواهد شد؛ لکن به عقیده دیوان ،منظور از مرور زمان این است کـه در مـواردی کـه ظـرف
مدت مشخصی دعوایی اقامه نگردیده متصدیان حمل مجاز باشند که سوابق مربو بـه آنهـا را از جریـان خـار
نمایند .هدف از مرور زمان یک ساله مندر در مقررات الهه ،تشویق یکنواختی (چون بعضی ملل مرور بـه مـدت
دو ،پنج و هفت سال داشتند) و جلوگیری از آن است که متصدیان حمل ،مدت کوتاهتری ،مانند دو ماه یا سـی روز
را در بارنامههای خود در نکنند (رجوع کنید به:
W. Teeley, Marine Cargo Claims, (2d ed. 1978) p.331.

 .21دیوان مالحظه میکند که هر سه کشور جمهوری اسالمی ایـران ،ایـاالت متحـده و هنـد ،کـه انعقـاد و
اجرای قرارداد مزبور به آنها ارتبا پیدا میکند ،مقررات الهه را در وض قوانین داخلی خود پذیرفته( )5و لذا مرور
زمان یک ساله را در قوانین ملی خود گنجانیدهاند .دیوان همچنین مالحظه میکند که مقـررات الهـه بـهعنـوان
روش استاندارد بارنامهها ،در بازرگانی دریایی بین المللی در سطح وسیعی پذیرفته شده است .کشور هلنـد نیـز کـه
طبق استدالل خواهان ،قوانین آن به دلیل وجود مقر دیوان داوری در الهه ،قابل اعمال اسـت ،مقـررات الهـه را
تصویب( )6و مرور زمان یک ساله را جزا قوانین داخلی خود کرده است.
 .23برای این که معلوم شود که پرونده حاضر مشمول مرور زمان مندر در پاراگراف  8ماده  1مقررات الیحه
و پاراگراف  03بارنامهها میشود یا خیر لزومی ندارد که دیوان در مورد اجرای قوانین یکی از کشورهای جمهـوری
اسالمی ایران ،ایاالت متحده ،هند یا هلند در مورد پرونده حاضر تصمیمی اتخـاذ نمایـد ،زیـرا قـوانین تمـام ایـن
()7
کشورها مشابه بوده و کلیه آنها با رویه معمول و گستردهای که در مقررات الهه منعکس است مطابقت دارد.
 .22با این وصف ،دیوان از آرای بعضی دادگاههای داخلی که در آنها به دلیل وجـود موافقتنامـه داوری بـین
طرفین ،مرور زمان قانونی در مورد اقامه دعوا اعمال نگردیده ،آگاهی دارد (برای منال ،رجوع کنید به:
Son Shipping Co, Inc. v. De Fosse & Tanghe, 199 F.2d 687, 689, (2d Cir. 1952).

در این گونه موارد ،تصمیم درباره اینکه آیا در شرای پرونده ،ادعایی مشمول مرور زمان میگردد یا خیـر ،بـر
عهده دادگاهها نبوده ،بلکه بر عهده داوران است رجوع کنید به:
Office of Supply, Government of the Republic of korea v. New York Navigation
Company, Inc., 469 F. 2d 377, 380 2d 377, 380, (2d Cir. 1972).

 .1جمهوری اسالمی ایران در  08آوریـل  8( 3388اردیبهشـتمـاه  )3140و ایـاالت متحـده در  03ژوئـن  2( 3312تیرمـاه  )3138بـه
کنوانسیون بارنامهها پیوستند .هرچند که هند طرف کنوانسیون بارنامهها نیست ،ولی با گذراندن قانون سـال  3300حمـل کـاال از طریـق
دریا ( )Indian Carriage of Goods by Sea Act, 1925مقررات الهه را پذیرفت.
 .3هلند بعد از پیوستن به اصالحیه ویزبی کنوانسیون بارنامههـا در  08آوریـل  8( 3320اردیبهشـتمـاه  )3183در  08آوریـل 8( 3321
اردیبهشتماه  )3180کنوانسیون اولیه بارنامهها را طرد کرد.
 .7رجوع کنید به بند  8ماده  04قوانین دریایی جمهوری اسالمی ایران:
United States Carriage of Goods by Sea Act, 46 U.S.C. 1303 (6): Art 3 (6) of The Schedule to the Indian Carriage
of Goods by Sea Act: and Art. 468, Paragraph 7, of the Wetboek van Koophandel (Dutch Commercial Code).
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اعم از اینکه موافقتنامه ارجاع به داوری در بارنامه یا در قرارداد مربو به اجاره کشتی بازرگانی یا موافقتنامـه
ویژهای گنجانیده شده باشد ،می توان آن را منال اشاره به روش قراردادی رف اختالف شـمرد کـه مشـمول مـرور
زمان قانونی برای اقامه دعوا ظرف مدت یک سال نبوده ،بلکه اعراض از مرور زمان قانونی یا موافقتنامه جدیـدی
میباشد که مشمول مرور زمان قانونی نیست؛ لکن در بارنامههای پرونده حاضر ،قید داوری وجود نـدارد و دعـاوی
به استناد چنین موافقتنامههایی به این دیوان ارجاع نشده ،بلکه به موجب بیانیه حـل و فصـل دعـاوی ،کـه یـک
موافقتنامه بینالمللی بین دو دولت است ،به این دیوان تسلیم گردیده است.
 .21با توجه به نص پاراگراف  03بارنامهها و بند  8ماده  1مقررات الهه که مورد اسـتناد طـرفین مـیباشـد،
دیوان بر این نظر است که چون کارولینا براس ظرف مدت یک سال در مورد مطالبات خود اقامه دعوا ننموده ،لـذا
این حق از وی ساق شده است .عالوه بر این ،هنگامی که دیگر نمیتوان دعاوی فوق را در سایر مراجـ مطـرک
کرد ،اجازه اقامه آن در این دیوان ،موجب تضیی حقوق خوانـده ،شـرکت کشـتیرانی ایـران ،خواهـد شـد .در ایـن
شرای  ،به نظر دیوان ،دعاوی در واق  ،مشمول مرور زمان بوده و بنابراین باید مردود شناخته شود.
 .24بنا به دالیل پیشگفته،
دیوان حکمی به شرک زیر صادر میکند:
الف) ادعاها رد میشوند.
ب) هریک از طرفین باید هزینه داوری مربو به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  32سپتامبر  3383برابر  23شهریورماه 3131
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی

پروند شماره 298ـ شعبه یک
حکم شماره 223ـ298ـ1
خواهان :مکالفلین انترپرایزز لیمتید
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران
اینفرمیشن سیستمز ایران
تاریخ3131/3/21 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای آر .بی .مککی ،وکیل خواهان ،آقای بی .مکالفلـین ،آقـای او .رومـانلی ،نماینـدگان

خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران ،آقای اسداله نـوری،
مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای حسین پیران ،دستیار نماینده راب  ،آقای هادی ایمـانی ،وکیـل ایزایـران ،آقـای
محمد علی احمدزاده ،نماینده ایزایران
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
اول) واقعیات و اظهارات

 .3ادعای پرونده حاضر ناشی از قراردادی است راج به خدمات مشاوره بـرای مهندسـی سیسـتمهـای اطالعـات
نظامی ایران .خواهان ،مکالفلین انترپرایزز لیمتید («مکالفلین») مدعی اسـت کـه خوانـده ،اینفرمیشـن سـیتمز
ایران («ایزایران») قرارداد را نقض کرده و بابت نقض قرارداد ،خسارت مطالبه و بهره و هزینهها را نیز درخواسـت
می نماید .ایزایران بابت خسارت نقض قرارداد توس خواهان و بهره متعلقه و نیز بابت استرداد حق بیمه اجتماعی و
مالیات ،ادعاهای متقابلی مطرک ساخته و هزینهها را نیز مطالبه میکند.
 .2در اول اکتبر  3( 3320مهرماه  )3104خواهان و ایزایران قراردادی منعقد نمودند که به موجب آن ،قرار شد
مکالفلین خدمات مشاورهای راج به مهندسی سیستمهای یاد شده به ایزایران ارائه نماید .وظیفه اصلی ایزایـران
این بود که بهعنوان یک مؤسسه توسعه کامپیوتر برای سازمانهای دولتی ایران ،بهویژه نیروهـای نظـامی ایـران،
خدمت کند .قرارداد مزبور به ترتیبی که بعدا اصالک گردید ،منعبد «قـرارداد» خوانـده خواهـد شـد .در قـرارداد بـه
ترتیبی که بدوا منعقد گردید ،پیشبینی شده بود که خواهان در ازای قیمت معین و تا تاریخ معینی ،محصول نهایی
کار خود را که عبارت از برنامه طرکریزی شدهای در مورد مهندسی سیستمها بـود تحویـل دهـد .خواهـان اظهـار
میدارد که قرارداد به موجب اصالحیه مورخ  33ژانویه  03( 3328دیماه  )3104اصالک گردید ،به نحـوی کـه از
آن به بعد خواهان به تقاضای ایزایران براساس نفرـ ماه ،دانش و معلومات تخصصی در اختیار نامبرده قرار میداد،
بدون آنکه تاریخ معینی برای ختم قرارداد تعیین شود.
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 .1خواهان میگوید که وی تا تاریخ  32ژانویه  02( 3323دیماه  )3102به تعهدات خود طبق قـرارداد عمـل
کرد .در دسامبر  3322و ژانویه  ،3323خواهان پرسنل خود را از ایران فرا خواند .نـامبرده اظهـار مـیدارد کـه وی
طبق قید «فورسماژور» قرارداد حق داشته چنین کند ،زیرا در آن وقت ،جان امریکاییان در ایران در خطـر بـود و
نیز به این علت که ایزایران با عدم پرداخت بابت خدماتی که خواهـان از  01سـپتامبر  3322تـا  32ژانویـه 3323
(اول مهرماه تا  02دیماه  )3102ارائه نموده بود ،تعهدات قراردادی اش را نقض کرد .نامبرده طی نامـه مـورخ 02
دسامبر  8( 3322دیماه  )3102به ایزایران اطالع داد که «مجبور اسـت پرسـنلش را موقتـا از ایـران بـه ایـاالت
متحده بازگرداند»  ،ولی در عین حال اظهار امیدواری کرد که کارکنان وی بتوانند به محض تنبیت اوضاع در ایران،
جهت از سرگرفتن وظایفشان به ایران بازگردند .خواهان مضافا استدالل میکند که چون تاریخ خاتمـه معینـی در
اصالحیه قرارداد وجود نداشته ،وی نمیتوانسته با فراخواندن پرسنلش مرتکب نقض قرارداد شده باشد.
 .4ایزایران اظهار میدارد که قرارداد توس نماینده مجازی امضا نشده و غیرقانونی و خالف منـاف و مصـالح
وی بوده است .نامبرده میگوید خواهان در فاصله سپتامبر  3322و ژانویه  3323خدمات قابل قبولی ارائه نکرده و
با فراخواندن داوطلبانه کارکنانش از ایران ،پیرو نامه مورخ  02دسامبر  8( 3322دیماه  )3102خـویش ،قـرارداد را
نقض کرده است .ایزایران میگوید که هیچگونه اطالعیهای راج به نقض قرارداد یا فورسماژور دریافت نکـرده و
خواسته بود که پرسنل خواهان در ایران بمانند و اطالعیه فسخی کـه وی در  00فوریـه ( 3323ششـم اسـفندماه
 ) 3102برای خواهان فرستاد ،عطف به ماسبق نشده و راف تخلفی که خواهان در نتیجه نامـه مـورخ  02دسـامبر
 8( 3322دیماه  )3102مرتکب شده بود ،نمیباشد.
 .1خواهان میگوید مدیرعامل ایزایران که قرارداد را امضا کرده ،اجازه این کار را داشـته اسـت .وی هرگونـه
ادعای غیرقانونی بودن قرارداد را رد کرده و خاطرنشان میسازد که ایزایران پیش از ثبت الیحه دفاعیهاش ،چنین
مطلبی را ادعا نکرده است.
خواستههای خواهان به شرک زیر است:

.3
مبلغ  328.340دالر بابت خدمات ارائه شده طبق قرارداد از سپتامبر  3322تا ژانویه ،3323
مبلغ  338.248/20دالر (ویا  42.228/30دالر) بابت استرداد وجه ضمانتنامه حسن انجـام کـاری کـه توسـ
ایزایران ضب شده ،و مبلغ  322.880دالر بابت هزینههای فسخ متحمله در نتیجه نقض ادعـایی قـرارداد توسـ
ایزایران .خواهان بهرهای به نرخ متوس  34/08درصد نسبت به کـل مبلـغ اصـل مبلـغ مـورد مطالبـه بـه مبلـغ
 424.103/20دالر ،به اضافه هزینهها مطالبه میکند .گرچه خواهان از دولت ایران بهعنوان خوانـده ادعـایش نـام
برده است ،با این حال ،مشخص نساخته که دولت ایران و ایزایران باید متضامنا مسئول ادعا شناخته شوند یا نه.
 .7ایزایران سوای رد ماهیت دعوا که شرک آن رفت ،ایراداتی در مورد صالحیت دیوان نیز مطرک ساخته است.
وی اظهار میدارد که تابعیت امریکایی خواهان ثابت نشده ،ایزایران واحد تحت کنترل دولت در مفهوم بند  1ماده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی نیست و شرای حل اختالف قرارداد ،ادعای حاضـر را از حیطـه صـالحیت دیـوان
مستننا میسازد .ایزایران همچنین سه فقره ادعای متقابل مطرک مینماید .وی مبلـغ  33.820/00دالر بـه اضـافه
بهره متعلقه به نرخ  30درصد مطالبه میکند که حسب ادعا به علت نقض قرارداد توس خواهان ،متحمل شـده و
مبلغ  033.130/13دالر بابت حق بیمه اجتمـاعی و مبلـغ  118.032/03دالر بابـت مالیـات مطالبـه مـینمایـد و
هزینههای داوری نیز مورد تقاضای او است.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

 .8دولت ایران اظهار میدارد که ادعا قابل انتساب به وی نیست و خواستار پرداخت هزینهها است.
دوم) دالیل حکم
 .3صالحیت
الف) تابعیت امریکایی خواهان

خواهان یک شرکت معتبر ایالت دلهور است و در کلیه مواق ذیرب  ،سهام آن متعلق به پنج نفر تبعه ایالت متحـده
بوده و در اثبات امر ،فتوکپی قسمتهای ذیرب گذرنامههای ایشان توس خواهان تسلیم گردیده اسـت .بنـابراین،
خواهان تابعیت امریکایی خویش را اثبات کرده است.
ب) ایزایران بهعنوان واحد تحت کنترل

 .31ایزایران با استناد به شخصیت حقوقی جداگانه خویش ،منکر آن است که تحت کنترل دولت ایران مـیباشـد.
بهویژه وی استدالل میکند که کنترل غیرمستقیم ،الزامات بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعـاوی را تحقـق
نمیبخشد.
 .33لکن دیوان قبال نظر داده است که ایزایران واحد تحت کنترل است و چنین کنترلی برای احراز صالحیت
کافی است (رجوع شود به :آلترا سیستمز اینک و جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم جزئی شماره 02ـ24ـ،1
ص  2و 3انگلیسی 4 ،مارس  31/3321اسفندماه  3183که در  Iranـ  2 U.S. C.T.R. 100, 105بـه طبـ
رسیده است .همچنین رجوع شود به :لوگوس دیولوپمنت کورپوریشن و اینفرمیشن سیسـتمز ایـران ،حکـم شـماره
002ـ422ـ ،1پاراگراف  2انگلیسی 12 ،آوریل  32/3328اردیبهشتماه  .)3180لذا دیوان نسبت به ایزایـران دارای
صالحیت است.
ج) قید حل اختالف

 .32ایزایران استدالل میکند که قید مربو به انتخاب قانون ایران بهعنوان قـانون حـاکم بـر حقـوق و تکـالیف
قراردادی طرفین ،توأم با قید حل اختالف قرارداد ،صالحیت انحصاری رسیدگی به ادعای حاضر را به دادگاههـای
ایران تفویض مینماید .به موجب ماده نوزده قرارداد ،هرگونه اختالف یا ادعای مربو به قرارداد «نهایتا بـا رجـوع
به داوری طبق مقررات داوری مندر در آیین دادرسی مدنی ایران حل و فصل خواهد شد» .در پرونده گیبس انـد
هیل اینکورپوریتد و شرکت توانیر و سایرین ،قسمت سوم قرار اعدادی شـماره 8ــ3ــ دیـوان عمـومی ( 0نـوامبر
 34/3320آبانماه  )3183دیوان نظر داد که قید عمال مشابهی راج به حل اختالف ،در حیطه شمول قید استننای
دادگاه مندر در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی واق نمیشود .بنابراین ،قـرارداد مـورد بحـث ،ادعاهـای
حاضر را از صالحیت دیوان خار نمیسازد.
 .2ماهیت دعاوی
الف) ادعای مربوط به صورتحساب

 .31خواهان اظهار میدارد که از  01سپتامبر  3322تا  32ژانویه ( 3323اول مهرماه  3102تـا  02دیمـاه )3102
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خدماتی طبق قرارداد انجام داده و بابت آن صورتحسابهـای ماهانـهای بـه ایزایـران ارسـال داشـته ،لکـن ایـن
صورتحسابها پرداخت نشده است .خواهان نسخ صورتحسابهای تسلیمی به ایزایران را که نشـاندهنـده تعـداد
ساعاتی است که کارکنانش در آن موق جهت اجرای قرارداد کار کـرده انـد ،ارائـه نمـوده اسـت .کـل مبلـغ ایـن
صورتحسابها  328.340دالر است.
 .34ایزایران عالوه بر ایراداتی که به اعتبار قرارداد میگیرد ،مدعی است که خدمات مورد بحـث قابـل قبـول
نبوده و به تصویب نرسیده و خواهان گزارشهای پیشرفت کاری را که طبق اصالحیه آوریل  3328قـرارداد ملـزم
به ارائه آن بوده ،تسـلیم نکـرده اسـت .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه در ارسـال صورتحسـابهـا از همـان رویـه
صورتحسابهای قبلی که ایزایران را پرداخت کرده ،پیروی نموده و تصویب و تأیید خدماتش را میتـوان از نحـوه
رفتار ایزایران استنبا کرد و از آنجا که ایز ایران در همان تاریخ (وصول صورتحسابها) به آنها اعتراض نکرده،
اکنون اتخاذ موض مخالفی توس ایزایران مسموع نیست.
 .31دیوان داوری اوال بر این نظر است که قرارداد مورد بحث ،مبنای معتبری جهت رواب حقوقی فـیمـابین
ایزایران و خواهان به شمار می رود .قرارداد توس مدیرعامل ایزایران از طرف شرکت مزبور امضا شـده و ایزایـران
خدمات ارائه شده بابت قرارداد را پذیرفته و حقالزحمه آن را پرداخت کرده است و از آنجا که ادعای مشخصی در
این مورد وجود ندارد ،دیوان دلیلی نمیبیند که در قانونی بودن قرارداد تردید کند.
 .33بهعالوه ،دیوان از اسناد و مدارک تسلیمی چنین نتیجه میگیرد که خواهـان خـدمات مـورد لـزوم طبـق
قرارداد را به شرک مندر در صورتحسابها به نحو صحیح اجرا کرده است .به موجب قرارداد و طبق رویه معمـول
طرفین ،صورتحسابها میبایست به وسیله خواهان گواهی میشد ،نه بـه وسـیله ایزایـران .پـس از آنکـه طبـق
اصالحیه ژانویه  3328کار خواهان تغییر یافته و قرار شد خواهان به جای تحویل یـک محصـول ،پرسـنلی جهـت
اجرای وظایف و مأموریتهای محوله ایزایران ارائه نماید ،دیگر ضرورتی نداشت که گزارشهای جـامعی در مـورد
پیشرفت کار ارائه شود .گزارش وضعیتهایی که خواهان در آن موق ارائه میداد ،شـرای تغییـر یافتـه قـرارداد را
برآورده میساخت .بهعالوه ،ایزایران پیش از شروع جریان رسیدگی حاضر ،به نحوه اجرای کار توس خواهان یا به
مبالغ مندر در صورتحسابهای تسلیمی جهت خدمات ارائه شده تا ژانویه  3323اعتراضـی نکـرد .در  00فوریـه
 8( 3323اسفندماه  ،)3102ایزایران نامهای به خواهان فرستاد و از وی خواست که بـا توجـه بـه وخامـت اوضـاع
سیاسی و مالی ایران و با توجه به اینکه «پرسنل شما که مأمور قرارداد ما هسـتند کارشـان را تـرک کـردهانـد و
الگوی نیازمندیهای مشتریانمان نیز تغییر نموده» ،نامه مزبور را «اطالعیـه فسـخ» تلقـی کنـد .در نامـه ،اشـاره
دیگری به قرارداد یا خدمات ارائه شده توس خواهان نشده و بهویژه ایراد و اعتراضـی بـه نحـوه اجـرای خـدمات
توس خواهان به عمل نیامده است .بهعالوه ،خواهان طی نامه مورخ  00مـی ( 3323اول خردادمـاه  )3102یـک
«صورتحساب تلفیقی» جهت خدمات ارائه شده و هزینههای قابل استرداد به موجب قرارداد ،بـه ایزایـران تسـلیم
داشــت .یــک قلــم از ایــن صورتحســاب کــه خواهــان پرداخــت آن را تقاضــا کــرد ،مبلــغ  328.340دالر بابــت
صورتحسابهای پرداخت نشده بود که خالصه آن به صورتحساب تلفیقی ضمیمه شده بود .ایزایران بـه ایـن قلـم
اعتراضی نکرد و در واق  ،هرگز پاسخی به این صورتحساب تلفیقی نداد و همچنین دومین تقاضـای خواهـان بـه
تاریخ  33نوامبر  02( 3323آبانماه  )3102جهت پرداخت وجه را نیز که نسـخهای از نامـه مـورخ  00مـی 3323
(اول خردادماه  ) 3102خواهان بدان پیوست شده بود ،بالجواب گذاشت .با توجه به ایـن پیشـینه ،اکنـون ایزایـران
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نمیتواند بکلی منکر اجرای صحیح قرارداد توس خواهان شود.
 .37برخالف ادعای ایزایران ،خواهان قرارداد را با فراخوانـدن پرسـنلش از ایـران در دسـامبر  3322و ژانویـه
 3323نقض نکرده است .خواهان در نامه مورخ  02دسامبر  8( 3322دیماه  )3102خود به ایزایران اطالع داد که
پرسنل خود را به صورت موقت از ایران فراخوانده و اضافه کرد که «این اقدام به علت فقـدان جریـان نقدینـه در
ایران و  ...وض کلی جاری صورت میگیرد» .در ادامه مطلب ،اضافه شده است که خواهان مایل است قرارداد «به
قوت خود» باقی بماند و پس از تنبیت اوضاع در ایران ،وی کارکنانش را مجددا اعزام دارد .صرف نـاامنی اوضـاع،
فراخواندن موقت پرسنل توس خواهان را توجیه میکرد .عالوه بر این ،ایزایران هیچگونه کاری طبق طـرک نفرــ
ماه به خواهان ارجاع نکرده و با عدم پرداخت حقالزحمه خدماتی که ارائه و صورتحساب آن ارسال شده بود ،خـود
مرتکب نقض قرارداد گردید .بنابراین ،خواهان استحقاق دارد مبلغ  328.340دالر بابت صورتحسابهای پرداخـت
نشده دریافت نماید.
ب) مبالغ مکسوره

 .38خواهان طالب استرداد مبالغی است که بهعنوان ضمانت حسن انجام کار از صورتحسابهای پرداختی توسـ
ایزایران کسر شده است .خواهـان اظهـار مـیدارد کـه از اکتبـر  3320تـا سـپتامبر  ،3322ایزایـران جمعـا مبلـغ
 334.100/02دالر از این بابت کسر کرده است .خواهان تصدیق میکند که برخالف ماده شانزده قـرارداد اصـلی،
در اصالحیه قرارداد که خواهان طبق آن خدماتی بر مبنای نفرـ ماه ارائه میکرد ،کسر چنین مبالغی الزامـی نبـود.
با وجود این ،ایزایران عمال همچنان به کسر  32درصد از مبلغ صورتحسابهای پرداختـی بـه خواهـان ادامـه داد.
خواهان میگوید که چون وی تعهدات قراردادی اش را ایفا نموده ،اسـتحقاق دریافـت مبـالغ مکسـوره را دارد .وی
استدالل میکند هنگامی که ایزایران مبلغ  22.823/00دالر از مبالغ مکسوره را در ژوییه  3322مسـترد نمـود ،در
واق  ،استحقاق خواهان به استرداد این مبالغ را تصدیق کرد.
 .33ایزایران اظهار میدارد که ماده شانزده قرارداد اصلی تغییر نیافت و لـذا طبـق ایـن شـر  ،فقـ پـس از
تصویب کار توس ایزایران ،میبایست مبالغ مکسوره به خواهان عودت داده میشد و با این استدالل که خواهـان
قرارداد را به طور صحیح اجرا نکرده و آن را نقض نموده ،ایزایران مدعی است که بابت مبالغ مکسـوره ،دینـی بـه
خواهان ندارد .وی مضافا میگوید که عالوه بر مبلـغ  22.823/00دالر ،مبلـغ  88.244/23دالر نیـز بابـت مبـالغ
مکسوره در اکتبر  3322مسترد نمود .گرچه خواهان اظهار میدارد که اطالع یا مدرکی راج به این رقم استردادی
اخیر ندارد ،با این حال ،در جلسه استماع صریحا اظهار داشت که نمیتوانـد مـدارک تسـلیمی ایزایـران مبنـی بـر
پرداخت چنین مبلغی به خواهان در ایران را رد کند.
 .21دیوان داوری خاطرنشان میسازد که گرچه طبق اصالحیه آوریـل  3328قـرارداد ،دیگـر کسـر مبلغـی از
صورتحساب ها الزامی نبود ،با این حال ،در عمل تا سپتامبر  ،3322هر بار که ایزایران وجه صورتحسـابهـا را بـه
خواهان پرداخت میکرد ،مبلغی از آنها کسر مینمود .از آنجا که خواهان تعهدات قراردادیاش را ایفا نموده ،لـذا
استحقاق دریافت مبالغ مکسوره ای را که هنوز مسترد نشده دارد .عمـل ایزایـران در بازپرداخـت بخشـی از مبـالغ
مکسوره در حکم تصدیق این مطلب است که کلیه این کسورات اصوال قابل استرداد است.
 .23در تعیین میزان طلبی که خواهان هنوز از این بابت دارد ،دیوان بر مبنای ادله و مدارک تسـلیمی توسـ
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ایزایران که مورد اعتراض خواهان نیز واق نشده ،متقاعد شده است که ایزایـران مبلـغ  88.244/23دالر در اکتبـر
 3322به خواهان مسترد داشته و بنابراین ،باید از رقم کسوری که هنوز به خواهان الزمالتأدیه است ،کسر شود .در
اصل ،کال مبلغ  330.012/42دالر طی دوره ذیرب از صورتحسابها کسر شده بود و این رقمی است کـه بنـا بـه
اظهار ایزایران در دفاتر وی منعکس شده است .خواهان اظهار میدارد که کل مبلغ کسر شده ،اندکی بیشتر و بالغ
بر  334.100/02دالر بوده است .در پاسخ به سؤاالت مستقیم دیوان در جلسه استماع پرونده ،هیچیـک از طـرفین
نتوانستهاند در مورد  0.300/23دالر اختالف توضیح بدهد یا بـهطـور قطـ آن را حـل نمایـد .همچنـین مـدارک
هیچیک از طرفین بهطور قط رقم مورد نظر طرف ذیرب را اثبات نمیکند .از آنجا که بار اثبات این موضـوع بـر
عهده خواهان است ،دیوان داوری رقم ایزایران را میپذیرد .طبق رویه طرفین ،قرار بـود کـه خواهـان نسـبت بـه
صورتحسابهای مربو به بعد از مارس  3322پنج درصد یا  0.132/42دالر مالیات بپردازد .در این مورد نیز ارقام
ارائه شده به وسیله طرفین متفاوتند .ارقام خواهان نشان میدهد که پنج درصـد مالیـات پـیش از برداشـت کسـور
(حسن انجام کار) از صورتحساب کسر شده ،حال آنکه ارقام ایزایران حاکی است که پنج درصـد مالیـات پـس از
برداشت کسور مورد اشاره کسر گردیده است .هیچیک از طرفین مدارک منبته قاطعی در ایـن مـورد ارائـه نکـرده
است .از آن جا که بار اثبات این موضوع بر عهده خواهان است ،دیوان داوری ارقام ایزایران را میپذیرد؛ اما دیـوان
فق مالیات مبلغ مربو به بعد از مارس  ،3322یعنی تاریخی را که طرفین فق قرار گذاشتند که مالیات تکلیفـی
از مبالغ مندر در صورتحسابها کسر شود ،منظور مینماید ،بنابراین ،از بقیه مبلغ ـ 328.211/دالر قابل پرداخـت
باید دو فقره برگشت به مبالغ  22.823/00دالر و  88.244/23دالر کسر شـود و بـدین ترتیـب ،مانـده بـدهی بـه
خواهان  40.122/20دالر میباشد.
ج) هزینههای فسخ

 .22خواهان مبلغ  322.880دالر بابت هزینههای فسخ مطالبه میکند .نـامبرده اظهـار مـیدارد کـه مـاده پـانزده
قرارداد ،ایزایران را ملزم میسازد که هزینههای نقل و انتقال کارکنانی را که به ایاالت متحده بر میگردند متقبـل
گردد و حقوق خاتمه خدمت میبایست توس ایزایران تقبل میشد؛ زیرا قرارداد ،قراردادی بوده ،مبتنی بر «قیمـت
تمام شده» و خواهان در قراردادهای خود با کارمندانش قید کرده بوده که به ایشان حقوق خاتمه خدمت بپردازد .از
نظر خواهان ،اطالعیه فسخی که توس ایزایران فرستاده شده ،جای تردید در مورد تعهد ایزایران بابت هزینههای
فسخ باقی نمیگذارد .اطالعیه مزبور که در نامه مورخ  00فوریه ( 3323ششم اسفندماه  )3102ایزایران به خواهان
مندر است ،به شرک زیر است:
«همانطور که به خوبی آگاهید ،وضعیت سیاسی و مالی در ایران مرتبا به وخامت گراییـده و از آنجـا کـه
کارکنان شما که مأمور اجرای قرارداد ما هستند کارشان را ترک کردهاند و بهعالوه الگوی نیازمندیهـای
مشتریانمان تغییر نموده ،بنابراین ،تقاضا میشود نامه حاضر را اطالعیه فسخ تلقی فرمایید».
 .21ایزایران هرگونه تعهدی بابت هزینههای فسخ را انکار و خاطرنشان میکنـد کـه قـرارداد ،تـاریخ خاتمـه
نداشته ،خواهان فورسماژور را بهانه ای برای فراخواندن پرسنلش قرار داده ،ایزایـران خواسـته بـوده کـه خواهـان
اجرای قرارداد را ادامه دهد و طالب فسخ قرارداد نبوده ،خواهان قرارداد را نقض کرده و نامه مورخ  00فوریه 3323
(ششم اسفندماه  )3102ایزایران صرفا مؤید وضعیت فورس ماژور و نقض قرارداد توس خواهان به دلیل فراخواندن
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پرسنل خود بوده است.
 .24خواهان ادعای خود بابت هزینههای فسخ را بر ماده پـانزده قـرارداد اصـلی اسـتوار مـیسـازد کـه مقـرر
میداشت در صورتی که ایزایران قرارداد را به صالحدید خویش فسخ کند« ،هزینههای واقعی بازگشـت کارکنـان
خارجی خواهان به مبدأ حرکتشان» را به خواهان خواهد پرداخت .معذلک نظر دیوان این است که به علت ترتیبات
جدیدی که طرفین در مورد آن توافق کردند ،هنگامی که قرارداد خاتمه یافت ،این شر دیگر قابل اعمال نبود .در
 12مارس  32( 3322فروردینماه  )3108طرفین «موافقتنامهای در مورد قیمتگذاری» امضـا کردنـد کـه در آن،
پس از تعیین نرخهای جدید نفرـ ماه ،تصریح شده بود که «نرخهای مزبور شامل کلیه هزینههای دیگر مربو بـه
تأمین نیروی انسانی برای ایزایران به صورت ماهانه میباشد» .از آنجا که هزینههای ختم بهروشنی بـه «تـأمین
نیروی انسانی برای ایزایران به صورت ماهانه مربو میشود» ،لذا این عبارت جدید ،مطالبه چنین هزینـههـایی را
ممنوع میسازد .ماهیت قرارداد اصالحی مؤید این نتیجهگیری است .همانطور که خاطرنشان شـد ،در قـرارداد در
اصل یک قیمت کلی و یک تاریخ خاتمه قید شده بود .در چارچوب آن قرارداد ،منظور از شـر الـزام ایزایـران بـه
استرداد هزینه های نقل و انتقال در صورت فسخ پیش از موعد قرارداد ،واضح اسـت؛ زیـرا در آن حالـت ،خواهـان
فرصت عادالنهای جهت تأمین هزینههای بازگشت پرسنلش به ایاالت متحده نمیداشت .لکن در قـرارداد اصـلی
شرطی نبود که ایزایران را ملزم سازد که چنانچه قرارداد طبق شرای خود منقضی شود ،هزینههای نقل و انتقـال
را بپردازد .بدینسان هنگامی که طرفین ،قرارداد را اصالک و قـراردادی جـایگزین آن کردنـد کـه بـه موجـب آن،
خدمات نفرـ ماه خواهان فق به تقاضای ایزایران انجام میگردید ،شر بازپرداخت هزینـه ـ حـداقل در مـواردی
منل مورد حاضر که قرارداد اصالحی تا بعد از تاریخ خاتمه مندر در قـرارداد اصـلی ادامـه یافتـه و منشـأ صـدور
صورتحسابهایی زاید بر قیمت مندر در قرارداد اصلی گردیدـ دیگر علت وجودی خود را از دست داده اسـت .بـا

توجه به این نتیجهگیری که به موجب قرارداد اصالحی ،ایزایران تعهدی بابت بازپرداخت هزینههای فسخ بر عهده
ندارد ،ضروری نیست که دیوان درباره اینکه نامه مورخ  00فوریه ( 3323ششم دیماه  )3102ایزایران ،فسـخ بـه
صالحدید شخصی تلقی میشود یا نه ،تصمیم گیرد.
 .21خواهان همچنین استدالل میکند که ایزایران با عدم پرداخـت تعـدادی صورتحسـاب ،قـرارداد را نقـض
کرده و تعهد ایزایران به پرداخت هزینههای فسخ به خواهان ،در صورت نقض قرارداد ،با قوت بیشتـری مصـداق
مییابد .معذلک خواهان به نقض قرارداد به عنوان دلیل برای فراخواندن کارکنان خود استناد نکرده است .بـالعکس
اوضاع و احوال مورد اشاره در نامه ای که طی آن ،خواهان موضوع فراخواندن پرسنلش را به ایزایران اطـالع داده،
داللت بر فورسماژور دارد و در نامه صراحتا این نظر خواهان بیان شده که قرارداد باید تا تنبیت کـافی اوضـاع در
ایران ،به نحوی که مراجعت کارکنان خواهان امکانپذیر گردد« ،به قوت خود باقی بماند».
 .23ادعای حقوق خاتمه خدمت پرسنل نیز مردود است .حتی اگر مـاده پـانزده قـرارداد اصـلی قابـل اعمـال
میبود ،متن ماده ،پرداخت مورد بحث را به «هزینههای واقعی» مراجعت کارکنان خارجی بـه موطنشـان محـدود
ساخته است .خواهان به توصیف مندر در موافقتنامه مورخ  33ژانویه  03( 3328دیماه  )3104راج به اصالحیه
قرارداد استناد نموده ،مبنی بر اینکه (اصالحیه) قرارداد از نوع «قیمت تمام شده» اسـت و مـیگویـد کـه حقـوق
خاتمه خدمت ،نوعی هزینه پیش بینی شده و قابل بازپرداخت است .معهذا استدالل مزبور با توجه به نـص صـریح
موافقتنامه قیمتگذاری مورخ  12مارس  32( 3322فروردینماه  ،)3108مسموع نمیباشد.
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 .27خواهان مضافا ادعای هزینههای فسخ را بر صورتحسـاب تلفیقـی کـه در  00مـی ( 3323اول خردادمـاه
 )3102برای ایزایـران فرسـتاد و نامـه یـادآوری مـورخ  33نـوامبر  02( 3323آبـانمـاه  )3102در اشـاره بـه آن
صورتحساب ،استوار میسازد .معذلک چنین صورتحسابی نمیتواند مبنای مستقلی برای ادعا بـه شـمار رود ،بلکـه
فق می تواند مؤید ادعایی باشد که در غیر این صورت ،قانونا قابل توجیه است .از آنجا که مبنـای دیگـری بـرای
ادعای حقوق خاتمه خدمت وجود ندارد ،لذا صورتحساب یاد شده برای اثبات ادعا کافی نیسـت .بـهطـور خالصـه،
ادعای هزینههای فسخ کال مردود است.
د) بهره

 .28خواهان بابت اصل مبلغ مورد مطالبه ،بهرهای به نرخ متوس  34/08درصد در سال ،از ژانویه  3323بـه بعـد،
مطالبه میکند .نامبرده اظهار میدارد که بابت وامهایی که در رابطه با پروژه مورد بحث در پرونده حاضـر دریافـت
داشته ،به نرخهای متفاوتی که متوس آن به رقم فوق بالغ میشود ،بهره پرداخته است.
 .23خواندگان درخواست میکنند که دیوان تصمیم خود راج به بهـره را تـا صـدور رأی دیـوان عمـومی در
پرونده شماره «الف» 33به تعویق اندازد.
 .11این استدالل که مادام که رأی دیوان عمومی در پرونده شماره «الف» 33صـادر نشـده ،نبایـد حکـم بـه
پرداخت بهره داده شود ،پذیرفتنی نیست .همان طور که دیوان در پرونده آر . .ریلوندز و جمهوری اسـالمی ایـران
(حکم شماره 340ـ10ـ ،1ص  8 ،33اوت  30/3324مردادماه  )3181نظر داده« :قبال هنگامی کـه موضـوع بهـره
به طور غیررسمی در دیوان عمومی مطرک گردید ،نظر غالب این بود که تا تعیـین تکلیـف نهـایی موضـوع توسـ
دیوان عمومی ،هر شعبه باید موضوعات مربو به بهره در پروندههای تحت رسیدگی را بنا به صالحدید خود رأسا
حل نماید .شعب سهگانه همواره به این ترتیب عمل کردهاند .اقالم خالف آن بدان معنا میبـود کـه بـرای مـدت
نامعلومی از کار دیوان جلوگیری به عمل آید ،چه عمال در هر پروندهای بهره مطالبه شده است».
بر این اساس ،درخواست خواندگان رد میشود.
 .13خواهان استحقاق دارد نسبت به مبلغ  328.340دالر مربو به صورتحسابهای پرداخت نشـده و بابـت
مبلغ  40.122/20دالر مبالغ مکسوره ،بهره دریافت نماید .هر دو مبلغ در پایان ژانویه  3323الزمالتأدیه بوده است.
بنابراین ،نظر دیوان این است که از تاریخ اول فوریه  30( 3323بهمنمـاه  )3102نسـبت بـه مبلـغ 003.101/20
دالر بهره پرداخت گردد.
 .12در رابطه به نرخ بهره مناسبی که باید اعمال شود ،این شعبه قبال قصد خـود را دایـر بـر ابـداع و اعمـال
روش ثابتی در مورد صدو ر حکم بهره در دعاوی مطروحه در نزد آن ،در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینـک و
جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ژوئن  8/3320تیرماه  )3184ابراز داشته اسـت .در مـواردی
که نرخ بهره در قرارداد تصریح نشده باشد ،دیوان نرخ بهره را بهطور تقریب بر مبنای مبلغی محاسبه میکنـد کـه
محکومٌله ،در صورتی که وجوه را در اختیار میداشت و در نوعی سرمایهگذاری تجاری معمول در کشـور خـود بـه
کار میانداخت ،عاید وی میشد .سپردههای ششماهه در ایاالت متحـده یـک چنـین سـرمایهگـذاری اسـت کـه
متوس نرخهای بهره آن را میتوان از مناب رسمی موثق به دست آورد.
 .11در پرونده حاضر ،مدت ذیرب برای هر دو ادعا ،از اول فوریه  30( 3323بهمنماه  )3102شروع میشـود.
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متوس نرخ بهره پرداختی به سپردههای ششماهه از آن تاریخ تا تاریخ این حکـم ،حـدود  33/00درصـد اسـت و
دیوان نیز همین نرخ را در این حکم اعمال میکند.
هـ) ادعای مطروح علیه دولت جمهوری اسالمی ایران

 .14خواهان تقاضا دارد که نه تنها علیه ایزایران ،بلکه علیه دولت ایران نیـز حکـم صـادر شـود .معـذلک نـامبرده
مشخص نساخته که دولت ایران و ایزایران را منفردا مسئول میشناسد یا متضامنا و همچنین مبنای حقوقی ادعای
خود علیه دولت ایران را نیز مشخص ننموده است ،دیوان از مدارک مطروک نزد خود نتیجه مـیگیـرد کـه دلیـل و
مبنایی برای مسئول شناختن دولت ایران در پرونده حاضر وجـود نـدارد و بنـابراین ،ادعـای مطـروک علیـه آن رد
میشود.
 .1ادعاهای متقابل
الف) خسارت نقص قرارداد

 .11ایزایران خساراتی به مبلغ  33.820/00دالر که حسب ادعا به علت نقض قرارداد توس خواهان متحمل شده،
مطالبه میکند و اظهار میدارد که وی مجبور شد این مبلغ را به دو نفر از کارکنان خواهان جهت دوره مـارس تـا
سپتامبر  3322بپردازد ،لکن به علت غیبت این کارکنان ،وی نتوانسته است پروژههای مربوطه را به اتمام رساند و
در نتیجه ،نتوانسته است معادل این مبلغ را از مشتریان نظامی خود وصول نماید.
 .13خواهان اظهار میدارد که فراخواندن کارکنانش از ایران به علت فورسماژور موجه بوده و پرداخـت ایـن
قبیل خسارات در قرارداد پیشبینی نشده ،کلیه پروژهها به اتمام رسیده و ایزایران نمیتواند بـا توجـه بـه ایـنکـه
قرارداد را فسخ کرده ،خسارت مطالبه کند.
 .17در قرارداد قید نشده است که پرداخت حقالزحمه خدمات خواهان براساس نفرـ ماه ،مشرو و منـو بـه
این است که ایزایران قبال یا بعدا حقالزحمه را از مشتریان نظامی خود دریافت کند .بهعالوه ،دلیل و مدرکی راج
به نقض قرارداد توس خواهان که منجر به ورود خسارت ادعایی به ایزایران شده باشد ،ارائه نشده است .لذا ادعای
متقابل مزبور باید مردود شناخته شود.
ب) حق بیمه اجتماعی

 .18ایزایران مدعی است که به موجب شرای قرارداد و قوانین آمره ایران ،خواهان ملزم بـه پرداخـت حـق بیمـه
اجتماعی جهت کارکنان خویش در ایران بوده است .ایزایران استدالل میکند از آنجا کـه خواهـان ایـن مبـالغ را
پرداخت نکرده ،ایزایران مسئول پرداخت آنها است و ادعای وی جهت استرداد این مبالغ ،از تاریخی کـه قـرارداد
برای طرفین الزماالجرا گردید ،پابرجا بـوده اسـت .ایزایـران کـه خـود هنـوز ایـن حـق بیمـه را نپرداختـه ،مبلـغ
 18.883.130ریال به اضافه خسارات دیرکرد مطالبه میکند.
 .13خواهان مسئولیت در قبال ادعای متقابل بابت حق بیمه اجتماعی را به دالیل زیر رد میکند:
ایزایران حق طرک چنین ادعایی را ندارد،
چنین ادعایی در خار از ایران قابل اجرا نیست،
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ادعا در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده،
در قرارداد مقرر شده که این هزینهها بر عهده ایزایران باشد ،و باالخره اینکه
ایزایران مدرکی در تأیید مبالغ مورد مطالبه ارائه نکرده است.
 .41در رابطه با مبنای قراردادی ادعای ایزایران بابت حق بیمه اجتماعی ،دیوان داوری متـذکر مـیشـود کـه
یکی از شرای مورد استناد ایزایران ،هرگونه تعهدی از جانب ایزایران را بهصراحت مستننا نموده ،حال آنکه یـک
شر دیگر ،خواهان را ملزم نموده که «بابت هرگونه مبلغی که ایزایران ممکن است به علت عدم رعایت قوانین و
مقررات بیمههای اجتماعی (توس خواهان) ملزم به پرداخت باشد ،به ایزایران غرامت بپردازد» .این تعهد خواهـان
مبنی بر پرداخت غرامت به ایزایران ،در صورتی که ایزایران دیون خواهان بابت حق بیمه اجتماعی را واقعا پرداخت
کرده بود ،مبنای قراردادی برای ادعای استرداد چنین مبالغی محسوب میشد؛ اما از آنجا که ایزایران حق بیمهای
پرداخت نکرده ،لذا هیچگونه ادعایی از این بابت در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبـوده اسـت.
بنابراین ،ادعای حق بیمه اجتماعی باید مردود شناخته شود.
ج) مالیاتها

 .43ایزایران ادعای متقابلی به مبلغ  118.032/03دالر بابت مالیاتهایی که حسب ادعا خواهان بدهکار بوده ،ولی
نپرداخته ،مطرک ساخته است .نامبرده مدعی است که قرارداد خواهان را ملزم مینموده که مالیـاتهـای موضـوعه
دولت ایران را متقبل شود و ایزایران نیز ملزم بوده آن ها را کسـر و تأدیـه نمایـد و ضـمنا ایـن شـر صـراحتا در
موافقتنامه قیمتگذاری مورخ  12مارس  32( 3322فروردینماه  )3108راج به طرک جدید نفرــ مـاه تأییـد شـده
است .ایزایران استدالل میکند که ادعای متقابل مزبور در  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بـوده؛ زیـرا
هنگامی که خواهان قرارداد را امضا کرد ،تعهدات وی ایجاد شد .نامبرده تصدیق میکند که تا به حـال هـیچگونـه
مالیاتی نپرداخته ،لکن متذکر میشود که طبق قوانین مالیاتی ایران ،مالیاتهای مذکور اکنون بر ذمه او است.
 .42خواهان اهلیت ایزایران نسبت به طرک این ادعای متقابل و همچنین قابل اجرا بودن آن در خار از ایران
را انکار میکند .نامبرده میگوید که تعهداتش را طبق قرارداد اجرا نموده و هیچگونه دین مالیاتی بابت دوره 3320
تا  3323نمیتوانست داشته باشد؛ زیرا وی در این دوره متحمل ضرر شده و باالخره اینکه ادعـای متقابـل مـورد
بحث در  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده است.
 .41دیوان داوری لزومی به پرداختن به این مسأله نمیبیند ،زیرا از آنجا کـه ایزایـران وجهـی بابـت مالیـات
نپرداخته ،لذا ادعای استرداد آنها در تاریخ  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103پابرجا نبوده است .بنابراین ،دیـوان
نسبت به این ادعای متقابل صالحیت ندارد و از این رو ،ادعای متقابل باید مردود شناخته شود.
 .4هزینهها

 .44خواهان متجاوز از  20.222دالر بابت هزینههای داوری مطالبه میکند .این مبلغ شامل هزینههـای ترجمـه و
نیز حقالوکاله و هزینه سفر به مبلغ تقریبی  02.222دالر است که فق در جلسه استماع عنوان شـد و خوانـدگان
بدان اعتراض کردند .با توجه به ضواب مشروک در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینـک و جمهـوری اسـالمی
ایران (حکم شماره 322ـ84ـ ،3صفحات 12ـ 10انگلیسی 02 ،ژوئن  8/3320تیرماه  )3184و بـا در نظـر گـرفتن
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نتیجه این پرونده ،دیوان بر این نظر است که خواهان استحقاق دارد مبلغ  32.222دالر بابـت هزینـههـا دریافـت
نماید .با توجه به مبلغی که بابت هزینهها حکم داده میشود ،دیوان لزومی نمیبیند راج به قابل قبول بودن اسناد
و مدارک مربو به مبلغ تقریبی  02.222دالر تصمیم بگیرد.
سوم) حکم

 .41بنا به مراتب پیشگفته،
دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
(الف) خوانده ،ا ینفرمیشن سیستمز ایران ،متعهد است مبلغ دویست و نه هزار و سیصد و بیسـت و سـه دالر و
هفتاد و دو سنت امریکا ( 003.101/20دالر) به اضافه بهره ساده به نرخ  33/00درصد در سـال (بـر مبنـای 180
روز) نسبت به این مبلغ ،از تاریخ اول فوریه  30( 3323بهمنماه  )3102لغایت تاریخی که کـارگزار امـانی دسـتور
پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند ،به اضافه هزینههـای داوری بـه مبلـغ
 32.222دالر امریکا ،به خواهان ،مکالفلین انتر پرایزز لیمیتد بپردازد.
(ب) این تعهدات با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بنـد  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
( ) مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
(د) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  33سپتامبر  3383برابر با  21شهریورماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
محسن مصطفوی
مخالف با بخشی از حکم و موافق با بخشی دیگر
هوارد ام .هولتزمن

جز در مورد حکم (به پرداخت) فق  32.222دالر بابت هزینه که صرفا به منظور حصول اکنریت به حکـم ملحـق
می شوم ،در سایر موارد کامال با حکم موافقم .رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانـب در پرونـده سـیلوانیا تکنیکـال
سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 3ـ84ـ 02( 322ژوئن  8/3320تیرماه )3184

پرونده شماره  243شعبه دو
حکم شماره 227ـ243ـ2
خواهان :اونسکو اینکورپوریتد
خواندگان :شرکت ملی گاز ایران و جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/3/27 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای ئی .ای .آیزنبرگ ،وکیل
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران ،آقای اکبر شـیرازی،

مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای حسین پیران ،دستیار حقوقی نماینده راب  ،آقای منصـور دفتریـان ،آقـای قاسـم
نیکو نظر ،آقای عباس هاشمی ،نمایندگان شرکت ملی گاز ایران
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده راب دولت ایاالت متحده امریکا
یک) ادعا

 .3خواهان ،اونسکو اینکورپوریتد ،در ارتبا با قرارداد فروش مولدهای توربینی گاز و بخار و لوازم متعلقه ،کال مبلغ
 232.314/81دالر به عالوه بهره و هزینههای داوری مطالبه میکند .خواهان ،شرکت ملی گـاز ایـران («شـرکت
گاز») و جمهوری اسالمی ایران («دولت ایران») را بهعنوان خوانده نام میبرد .کلیه اطراف [دعوا لـوایح خـود را
ثبت نمودند و جلسه استماع پرونده در  04ژوئن ( 3328سوم تیرماه  )3180تشکیل گردید.
 .2ادعا شامل سه قسمت جداگانه است .قسمت اول بابت خساراتی است ناشی از هزینه تهیه ضمانتنامههـای
بانکی که به موجب شرای اعتبار اسنادی تهیه آنها ضروری بوده؛ در حالی که بـه موجـب قـرارداد اصـلی تهیـه
چنین ضمانتنامههایی مقرر نبوده است .قسمت دوم ادعا نیز خسارتی است ناشی از عـدم رعایـت برنامـه پرداخـت
اقسا مقرر در قرارداد که به صورت بهره وجوهی که در صورت پرداخت بهموقـ و طبـق برنامـه عایـد مـیشـد
محاسبه شده است .قسمت سوم ادعا بابت جبران وقت و هزینههای مهندسین تعمیرات است که طی چند سفر به
ایران صرف شده است.
 .1ادعا ناشی از خرید چند دستگاه مولد برق توربینی و لوازم متعلقه توس شرکت ملی گـاز اسـت کـه تمامـا
مشمول ضمانت دراز مدت بودهاند .دی.وی.پاورگس اینکوپوریتد («دی.وی.پاورگس») که به نماینـدگی از جانـب
شرکت گاز عمل مـیکـرده ،اسـتعالمی بـه عمـل آورد و خواهـان طـی پیشـنهاد مناقصـهای کـه شـرای آن بـا
وستینگهاوس کانادا لیمیتد («وستینگهاوس») ،سازنده توربینها ،توافق شده بود به استعالم مزبور پاسخ داد .در 30
نوامبر  03( 3320آبانماه  )3104شرکت گاز با ارسال تلکس حاوی قصد پذیرش پیشنهاد مناقصه ،قرارداد خرید را
به خواهان اعطا نمود .سفارش خرید رسمی در می  3328امضا شد و تحویل کلیه توربینهـا و وسـایل مربـو در
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اوایل سال  3322به پایان رسید.
دو) صالحیت

 .4خواهان ،به عنوان مدرک تابعیت ،یک برگ گواهی ایـالتی و سـوگندنامه منشـی شـرکت و رونوشـت گذرنامـه
صاحب اکنریت سهام اینکورپوریتد را تسلیم نموده ،دال بر اینکه اونسکو یک شرکت خاص بـوده و در  00ژوئـن
 4( 3382تیرماه  )3142در ایالت نیویورک تشکیل شده و پیش از  02درصد سهام سرمایهای آن متعلـق بـه یـک
شخص حقیقی تاب ایاالت متحده میباشد .دیوان براساس این مدرک متقاعد گردیده که خواهان طبق تعریف بند
یک ماده  2بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است.
 .1خواندگان قطعا مشمول تعریف «ایران» در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی هستند.
 .3خواهان ادعا کرده است که طبق الزام بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،طی مدت ذیرب مستمرا
مالک ادعاها بوده است و ادعا ،به نحو مشروک فوق ،طبق الزام بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی صـریحا از
«دیون ،قراردادها ،ضب اموال یا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت باشد» ناشی میشود.
 .7لکن خواندگان استدالل میکنند که در تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعا پابرجـا نبـوده اسـت و ایـن
استدالل را مبتنی بر این امر میکنند که خواهان دعوای خود را در هیچ دادگاهی طرک نکرده بود .دیوان مالحظـه
مینماید در عبارت الزامی بیانیه حل و فصل دعاوی ،بعد از قید اینکه «ادعاها و ادعاهای متقابـل در تـاریخ ایـن
بیانیه پابرجا باشد» بالفاصله ذکر شده «اعم از اینکه در دادگاهی مطرک شده یا نشده باشد» و مفهوم سـاده ایـن
عبارت ،استدالل خواندگان را نقض میکند و بر این اساس ،استدالل ایشان مـردود اسـت (تطبیـق شـود بـا قـرار
اعدادی شماره 33ـ13ـ 12 ،0دسامبر  3/3320دیمـاه  ،3183ص 32ــ 3انگلیسـی ،صـادره در پرونـده فیلیـپس
پترولیوم کامپنی ایران و جمهوری اسالمی ایران و سایرین؛ و قرار اعدادی شماره 30ـ00ــ 0،12دسـامبر 3/3320
دیماه  ،3183ص 3ـ 2انگلیسی در پرونده اموکو ،ایران اویل کامپنی و جمهوری اسالمی ایران و سایرین).
 .8دیوان داوری براساس ارزیابی پیشگفته از مدارک و اظهارات طرفین نتیجه میگیرد که صالحیت رسیدگی
به ادعای حاضر را دارد.
سه) ماهیت
الف) ادعاهای خسارات
 .3هزینههای ضمانتنامه بانکی

 .3خواهان ادعا میکند که هزینههایی به مبلغ  320.222/03دالر بابت کارمزد ضمانتنامههای بانکی متحمل شده
است که شرکت گاز برای پیشپرداختی که قبل از تحویل دستگاههای مولد توربینی به موجب اعتبار اسنادی قـرار
بود به عمل آورد ،مطالبه میکرد .خواهان استدالل میکند که الزام به تهیه ضمانتنامههای بانکی به موجب اعتبار
اسنادی ،ناقض شرای پرداخت در قرارداد اصلی بود و شرکت گاز در هر صورت بعدا وعده داد که این هزینههـای
اضافی خواهان را جبران نماید .مدارک این ادعا مشتمل است بر رونوشت صورتحسـابهـای خواهـان بابـت ایـن
هزینه با اخطار بدهی بانک صادرکننده ،سفارش خرید ،اعتبار اسنادی ،و مکاتبات بین طـرفین و دی.وی.پـاورگس
راج به بازپرداخت هزینههای مزبور.

حکم شماره 224ـ213ـ2



272

 .31شرکت گاز استدالل میکند که چون خواهان شرای اعتبار اسنادی را کـه قـراردادی جداگانـه و حـاوی
شر ضمانتنامههای بانکی بود ه است ،پذیرفتـه ،هـیچ مـوجبی بـرای طـرک ادعـای هزینـههـای مربـو بـه آن
ضمانتنامهها در دیوان ندارد .شرکت گاز همچنین استدالل میکند که طبق رویه عادی تجـاری ،رسـم اسـت کـه
بابت پیشپرداختهایی که به موجب اعتبار اسنادی دریافت میشود ضمانتنامه بانکی ارائه شود و لذا الـزام تـأمین
ضمانتنامههای بانکی ،یک شر ضمنی قرارداد فروش بین طرفین بوده است .نهایتا شرکت گاز منکر مسئولیت در
قبال وعده هایی است که حسب ادعا یکی از کارمندان آن شرکت و دی.وی.پـاورگس بـرای جبـران هزینـههـای
خواهان بابت تهیه ضمانتنامههای بانکی دادهاند و ادعا میکند که این وعدهها بدون اختیار و صـالحیت داده شـده
بود.
 .33دیوان از مدارک تسلیمی مالحظه میکند که در استعالم منتشره از طرف دی.وی.پاورگس قید شـد کـه
پرداخت «به موجب اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت و تأیید شده» به عمل میآید و هیچ شـر دیگـری در مـورد
پرداخت قید نشده است .پیشنهاد مناقصهای که خواهان در پاسخ به استعالم مزبور صادر کرد توسـ هـیچیـک از
طرفین بهعنوان مدرک به دیوان تسلیم نشده است .در تلکس حاوی قصدنامهای کـه شـرکت گـاز در  30نـوامبر
 03( 3320آبانماه  )3104ارسال و طی آن پیشنهاد خواهان را در مورد قبول قرار داده در این مورد تنها ذکر شـده
که «یک سفارش خرید تأییدی در اسرع وقت ارسال و اعتبار اسنادی افتتاک خواهد شد» .سفارش خریـد تـا سـوم
می  31( 3328اردیبهشتماه  )3100به خواهان واصل نگردید .در شرای پرداخت مندر در سـفارش خریـد قیـد
شده بود که پرداخت به موجب اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت به عمـل خواهـد آمـد و وجـوه طبـق جـدول زیـر
پرداخت خواهد شد:
(یک)  02درصد کل قیمت ،همزمان با امضای قرارداد،
(دو)  20درصد به اقسا ماهانه و قس اول یک ماه بعد از تاریخ قرارداد ،مشرو بر اینکه دی.وی.پـاورگس
در پیشرفت کار نظارت داشته و صورتحسابها را تأیید کند ،و
(سه)  0درصد مانده ،ظرف سی روز پس از تحویل نهایی به بندر مقصد در سفارش خرید.
تاریخ قرارداد 30 ،نوامبر  03( 3320آبانماه  )3104یعنی همان تاریخ ارسال تلکس حاوی قصد شرکت گاز و
قبول پیشنهاد مناقصه خواهان تعیین شده است.
 .32در هفتم مه  38( 3328اردیبهشتماه  )3100افتتاک اعتبار اسنادی به خواهان اطالع داده شد؛ ولی شرای
اعتبار اسنادی تا  02مه  8( 3328خردادماه  )3100به اطالع وی نرسیده بود .یکی از شرای برداشت پیشپرداخت،
ارائه ضمانتنامه بانکی بالشر مطابق با یکی از دو فرم استاندارد بانک مرکزی بود .یکی دیگـر از شـرای اعتبـار
اسنادی نیز مورد قبول خواهان نبود؛ زیرا پرداخت را موکول به تحویل کاال میکـرد و نـه قبـل از تحویـل کـه در
شرای پرد اخت مندر در سفارش خرید تصریح شده بود .در شر مربو به ضـمانتنامه بـانکی نیـز تقلیـل مبلـغ
ضمانتنامه به نسبت تحویل توربینها پیشبینی نشده بـود .در نتیجـه ،طـرفین در ژوییـه و اوت  3328دربـاره دو
اصالحیه اعتبار اسنادی توافق کردند ،لکن در اعتبار اسنادی اصالک شده ،شر ضمانتنامه بانکی به جا ماند.
 .31در  30اکتبر  02( 3322مهرماه  )3108خواهان صورتحسابی بابت هزینههایی که تا آن تاریخ بابت تهیـه
ضمانتنامههای بانکی و بابت پرداختهایی که به بانک چیسمنهتن کرده بود برای شرکت گاز ارسـال و تقاضـای
پرداخت و جبران نمود؛ زیرا طی «مدت مذاکره و مرحله استعالم (سفارش خرید) هرگز دی.وی.پاورگس یا شرکت
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ملی گاز به اطالع اونسکو نرسانده بودند که در اعتبار اسنادی آتی ،تهیه ضمانتنامههای بانکی ،شر الزمـه قبلـی
جهت برداشت پیشپرداخت و اقسا بعدی اعتبارنامه است» .خواهان بابت هزینههای اضـافی متحملـه تـا تـاریخ
انقضای ضمانتنامههای بانکی پس از تکمیل تحویل دستگاهها و برداشت نهایی از محـل اعتبـار اسـنادی در مـی
 ،3322در می و ژوئن  3322صورتحسابی برای شرکت گاز ارسال داشت.
 .34در اول ژوئن  33( 3322خردادمـاه  )3102دی.وی.پـاورگس ،نتـایج تحقیقـات خـود را دربـاره موضـوع
مسئولیت هزینههای ضمانتنامههای بانکی به اطالع شرکت گاز و خواهان رسانید .دی.وی.پاورگس چنـین نتیجـه
گرفت که «شرکت گاز متعهد است این هزینهها را بپردازد»؛ زیرا «هزینه این ضـمانتنامه بـانکی بالشـر  ...جـزا
قیمتهایی که اونسکو داد و نه جزا سفارش خریدی که شرکت ملی گاز صادر کرده ،منظور نشده بود» و نیـز بـه
این دلیل که شرکت گاز این هزینهها را «تحت همان شرای » به سایر فروشندگان پرداخته است.
 .31خواهان مدارکی ارائه داده حاکی از آنکه پس از این گزارش ،طرفین مذاکراتی در مورد مسأله هزینههای
ضمانتنامههای بانکی به عمل آوردند و از جمله درباره اصالحیه سفارش خرید که قرار بود بازپرداخت هزینـههـای
ضمانتنامه های بانکی توس شرکت ملی گاز در آن پیشبینی شود ،مذاکره کردند .اصالحیه مورد بحث هرگـز بـه
امضا نرسید و صورتحسابهای اونسکو ،هیچگاه پرداخت نگردید.
 .33دیوان معتقد است در حالی که خواهان به شر ضمانتنامههای بانکی در رابطه با اعتبار اسنادی رضـایت
داده ،تعیین چنین الزامی از طرف شرکت ملی گاز با شرای پرداخت مندر در سـفارش خریـد ناسـازگار اسـت .در
سفارش خرید قید شده که خواهان باید کاالی مشخصی را طبق برنامه معینی تهیه کند و شرکت ملـی گـاز بایـد
مبلغ مشخصی را به موجب اعتبار اسنادی و طبق برنامه معینی بپردازد .هیچ تعهدی برای خواهان وجـود نداشـت
که مطابق با اعتبار اسنادی برای تضمین مبالغ پرداختی ،قبل از تحویل کاال ،ضمانتنامههای بانکی تهیـه کنـد .در
حالی که دیوان با شرکت ملی گاز همعقیده است که پیشپرداختی که به موجب اعتبار اسنادی غیرقابل برگشـتی
صورت میگیرد معموال با ضمانتنامههای بانکی تضمین می شـوند ،معهـذا توجـه دارد کـه الـزام بـه تهیـه چنـین
ضمانتنامههایی باید در قرارداد اصلی تصریح شوند .در این رابطه دیوان مالحظه میکند که در قرارداد خود شرکت
گاز با دی.وی.پاورگس تصریح شده که دی.وی.پاورگس برای تضمین پیشپرداخت باید ضـمانتنامه بـانکی ارائـه
کند؛ ولی شرکت ملی گاز ،هزینه ضمانتنامه بانکی را به عهـده مـیگیـرد .خواهـان از زمـانی کـه موضـوع تهیـه
ضمانتنامه بانکی برای اولین بار مطرک شد به چنین تعهدی اعتراض داشت و این موضوع را تا پایـان دوره روابـ
فیمابین ،هم قبل و هم بعد از افتتاک اعتبار اسنادی حفظ کرد .در این شرای  ،دیوان قبول نـدارد کـه در سـفارش
خرید ،تعهد ضمنی برای تأمین ضمانتنامههای بانکی برای اونسکو وجود داشت .بر این اساس ،دیوان حکمـی بـه
مبلغ  320.222/03دالر بابت هزینههایی که از اونسکو برای صدور ضمانتنامه بانکی وصول شده و به مبلغـی کـه
در صورتحسابهای ارسالی وی به شرکت گاز از این بابت منعکس گردیده ،به نف خواهان صادر میکند.
 .2خسارات دیرکرد

 .37خواهان ادعا میکند که بابت خسارات ناشی از قصور شرکت گاز در تأدیـه بـهموقـ پرداخـتهـای مقـرر در
سفارش خرید ،استحقاق دارد که مبلغ  082.001/22دالر دریافت کند .خواهان زیانهای ناشی از این دیرکرد را به
شکل بهره ساده به نرخ  3درصد در سال به تعداد روزهایی که در تأدیه قسطی از اقسا مقـرر در سـفارش خریـد
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تأخیر شده ،محاسبه کرده است .در برنامه پرداخت مندر در سفارش خرید که در پاراگراف  33فوق نقـل گردیـد،
قید شده که قبل از تحویل آخرین قطعه وسایل ،شرکت گاز باید دو نوع پرداخت به عمل آورد :یکی پیشپرداختی
به میزان  02درصد به مجرد امضای قرارداد و دیگری  20درصد در شانزده قس مساوی ماهانه از یک ماه بعـد از
تاریخ قرارداد 0 .درصد آخر تنها بعد از پایان تحویل کلیه دستگاهها و قطعات ،قابل پرداخت بود .خواهان  02درصد
پیشپرداخت را در  12ژوییه  2( 3328مردادماه  )3100یعنی بیش از  2ماه پس از تـاریخ قـرارداد دریافـت کـرد و
اقسا ماهانه را نیز طبق جدول مندر در سفارش خرید مطابق با پیشرفت کار دریافت ننمـود .خواهـان اسـتدالل
خود راج به مسئولیت بابت خسارات را بر دو عامل استوار ساخته است :قصور شرکت گاز در افتتاک اعتبار اسـنادی
ظرف مدت معقول ،و شرای اعتبار اسنادی که مان گردید خواهان بتواند پرداختهای بابت پیشرفت کار را طبـق
جدول ماهانه دریافت کند.
 .38شرکت گاز استدالل میکند که در سفارش خرید ،مهلتی که باید اعتبار اسـنادی ظـرف آن افتتـاک شـود
تصریح نشده و طبق ماده  32شرای کلی منضم به سفارش خرید ،خواهان  32روز وقت داشت تا در مـورد تـأخیر
در افتتاک اعتبار اسنادی شکایت کند.
 .33دیوان مالحظه میکند که ماده  32شرای کلی فوقالذکر به شرکت گاز حق مـیدهـد کـه مشخصـات،
نحوه حمل یا بسته بندی و محل یا زمان تحویل را که احتماال در قیمت خرید مؤثرند تغییر دهد .دیوان این شـر
را با موضوع قصور در رعایت برنامه پرداخت قرارداد بیارتبا میداند .در حالی که در قرارداد تاریخی برای افتتـاک
اعتبار اسنادی تصریح نشده ،دیوان معتقد است که اعتبار اسنادی باید ظرف مدت معقولی افتتاک مـیشـد (تطبیـق
کنید با حکم شماره 00ـ380ـ 34 ،3ژوئن  04/3321خردادماه  ،3180ص  33انگلیسی در پرونده ایکـانومی فرمـز
کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران) .در شرای پروند حاضر ،با توجـه بـه ایـنکـه اولـین قسـ ماهانـه
پیشرفت کار میبایست ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد پرداخت میشد ،مدت معقول نمیتوانست بیش از یک مـاه
از آن تاریخ باشد .در واق  ،مدارک حاکی از آن است که یک ماه بعد از تاریخ قرارداد ،خواهان درخواست کـرد کـه
پیشپرداخت تأدیه شود و خواهان در دوم ژانویه  30( 3328دیماه  )3104نیز به شرکت گاز اطالع داد که مهلـت
پرداخت اولین قس پیشرفت کار سررسیده و تکرار نمود که پیشپرداخت هنـوز دریافـت نگردیـده اسـت .در ایـن
شرای  ،دیوان معتقد است که شرکت گاز تعهد خود را در افتتاک اعتبار اسنادی یا پرداخت اقسا الزم ظـرف یـک
ماه از قرارداد نقض کرده است .ولی هنوز دو مطلب باید روشن شود :یکی اینکه آیـا خواهـان ورود خسـارتی را از
این نقض به اثبات رسانیده و دیگر اینکه آیا از ادعای خود بابت اینگونه خسارات صرفنظر کرده است یا خیر؟
 .21طبق مدارک تسلیمی به دیوان ،خواهان در  30اکتبر  02( 3322مهرماه  )3108به شرکت ملی گاز نوشت
و توضیح داد که وستینگهاوس بابت دیر کرد در پرداخت  02درصد پیشپرداخت و اقسا ماهانه کـه بـه مـوازات
برنامه پرداخت مندر در سفارش خرید با وستینگهاوس تعیـین شـده بـود ،بهـره بـه حسـاب او گذاشـته اسـت و
درخواست نمود که مبالغ بدهی به وستینگهاوس را تسویه نماید .وستینگهاوس بهره خود را به میزان یـک درصـد
بیش از نرخ ممتاز بانکهای کانادا نسبت به مدت ذیرب محاسبه کرد و بنابراین ،نرخ بهرهای که وستینگهاوس به
کار برده بین  32/00و  2/00درصد نوسان داشت .معهذا مبلغ مورد ادعای وستینگهاوس در مـورد اقسـا ماهانـه
کسر شده بود تا مطابق با پیشرفت عملی در ساخت وسایل باشد و نه قابل قیاس با میـزان پیشـرفت کـار کـه در
برنامه پرداخت فرض شده بود .تخفیفی که وستینگهاوس در اوایل  3322بعد از اولین نوبتهای تحویل قائل شـد
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 42تا  02درصد بود .بعدا در  38اوت  00( 3323مردادماه  )3102وستینگهاوس از خواهان کل طلب خود را مطالبه
کرد که این بار صرفا بر مبنای برنامه پرداخت و بالغ بر  108.322/43دالر کانادا بود .در ایـن ضـمن در  12ژوئـن
 3( 3322تیرماه  )3102پس از آنکه وجه کلیه اقسا نهایتا از محل اعتبار اسنادی برداشـت شـده بـود ،خواهـان
صورتحسابی بابت بهره به نرخ ثابت ساالنه  3درصد و به تعداد روزهایی که در پرداخـت اقسـا بعـد از سررسـید
مقرر تأخیر شده بود برای شرکت گاز ارسال نموده که کل مبلغ آن  082.001/22دالر بود.
 .23مدارک موجود برای دیوان کامال روشن نمیکند که خواهان بابت ادعای بهره به وسـتینگهاوس وجهـی
پرداخت کرده یا بابت آن مبلغ طبق قرارداد جداگانه خود به وستینگهاوس بدهکار اسـت و البتـه ایـن موضـوع در
رسیدگی حاضر مورد بحث نیست .این قسمت از ادعا تا آنجا که مبتنی بر دیون ادعایی به وستینگهاوس است بـه
لحاظ فقد دلیل رد میشود .بهعالوه ،اولین تاریخ موجود در مدارک در مورد ایـنکـه خواهـان رأسـا ادعـای بهـره
دیرکرد اقسا را کرده باشد  30اکتبر  02( 3322مهرماه  ،)3108یعنی بیش از یک سـال از شـروع در برداشـت و
تنها بعد از آن است که با ادعایی از ناحیه وستینگهاوس مواجه شده بود .در ایـن شـرای و تـا حـدودی کـه ایـن
قسمت از ادعا مبتنی بر از دست دادن استفاده وجوه میباشد ،دیوان نظر میدهد که خواهان با برداشت  02درصـد
پیشپرداخت و بدون این که در همان زمان ادعایی ظرف مدت معقول بابت بهره آن دیرکرد کند از هرگونه ادعای
خسارت از شرکت گاز در رابطه با تأخیر در افتتاک اعتبار اسنادی اعراض کرده است.
 .22در مورد اقسا ماهانه متذکر میشود که طبق مفاد اعتبـار اسـنادی ،بـه مجـرد افتتـاک اعتبـار ،خواهـان
میتوانست با برداشت یکباره و فوری وجه کلیه اقسا ماهانهای که تا آن تاریخ حق داشت ،جبـران مافـات کنـد.
یکی از شرای برداشت اقسا ماهانه مندر در سفارش خرید ،طبق اعتبار اسنادی اصالحی ،این بود که هریک از
صورتحسابها به تصویب دی.وی.پاورگس برسد .مدرکی وجود ندارد که از دی.وی.پاورگس هرگز درخواست شده
باشد صورتحساب های ماهانه را تصویب کند یا نامبرده چنین درخواستی را رد کرده باشد ،بلکه مدارک دال بـر آن
است که تقریبا هر سه ماه یک بار ،خواهان از محل اعتبار برداشت کرده است .هیچ توضیحی در مورد اختالف این
برنامه با برنامه پرداخت مندر در سفارش خرید داده نشده است .دیوان همچنین متذکر مـیگـردد کـه ایـن نـوع
پیشپرداختها تنها «به شر آنکه دی.وی.پاورگس پیشرفت کار را نظارت کند» قابل پرداخت بود .بنابراین ،این
نوع پیشپرداختها ،همچنین تاب شرطی بود که میتوانست در برنامه پرداخت مؤثر باشد .در نبود مـدارک دیگـر،
دیوان بر این نظر است که خواهان اثبات نکرده است که در پرداخت هیچیک از اقسا ماهانه واقعا تأخیر رخ داده
باشد .بنابراین ،دیوان بر این نظر است که خواهان استحقاق دریافت خسارتی در رابطه با این اقسا ماهانه ندارد.
ب) ادعای خدمات مهندسی

 .21خواهان اظهار میدارد که به درخواست شرکت ملی گاز ترتیب چند بار سفر مهندسین خدماتی وسـتینگهاوس
به ایران را برای بازرسی از وسایل بعد از تحویل و نظارت در نصب دستگاههای مولـد تـوربینی گـاز داده اسـت و
طبق اظهار وی ،این هزینهها بابت خدمات اضافی بود که به موجب سفارش خرید ارائـه شـده ،ولـی جـزا قیمـت
قرارداد نبوده و بابت آن صورتحسابهایی جمعا به مبلغ  44.821/14دالر تسلیم کرده اسـت .خواهـان بـهعنـوان
مدرک صورتحسابهای خود ،اسناد تأییدی هزینه و مکاتبات بین طرفین را ارائه داده است.
 .24شرکت گاز اظهار میدارد که قبل از رسیدگی حاضر ،هرگز صورتحسـابهـای مزبـور را دریافـت نکـرده
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است ،هرچند در جلسه استماع ،شرکت گاز پس از بررسی مدارک صورتحسابهای تسلیمی اقرار کرد که در مـورد
این جزا از ادعا بحنی ندارد .لکن شرکت گاز استدالل کرد که بر این مبلغ نباید بهرهای منظور گردد؛ زیـرا هرگـز
اصل صورتحسابها را به امضا و مهر خواهان دریافت نکرده است تا بتواند در همان موق اقدام به پرداخت کند.
 .21دیوان مالحظه میکند که کلیه این صورتحسابها توس دی.وی.پاورگس در ایاالت متحده ،به شـرکت
ملی گاز تسلیم شده است .در نبود اطالعاتی در مورد دی.وی.پاورگس ،دیوان متقاعد است کـه شـرکت گـاز اگـر
مستقیما اطالعی نداشته ،حداقل به طور غیرمستقیم از طریق دی.وی.پاورگس از مبالغ بدهی اطالع حاصـل کـرده
است .بنابراین ،خواهان حق دارد نسبت به مبالغی که مطالبات وی شناخته شده است ،بهره دریافت کند.
 .23با توجه به توافق طرفین در مورد صورتحسابها ،دیوان بابت تمامی مبلغ صورتحسابهـای هزینـههـای
مهندسین حکم صادر میکند.
ج) بهره

 .27به منظور جبران کلیه بخشهای ادعا که حق خواهان شناخته شده است ،دیوان مقتضی میداند که حکم بـه
بهره ساده به نرخ  33درصد در سال نماید.
 .28چون مبالغ صورتحسابها در تاریخهای مختلفی قابل پرداخـت بـوده ،دیـوان بهـره را از  12روز پـس از
تاریخ هر صورتحساب لغایت  4اکتبر  30( 3323مهرمـاه  ،)3102یعنـی تـاریخی کـه آخـرین صورتحسـاب بایـد
پرداخت میشد ،محاسبه کرده تا بانک امین تاریخ واحدی در اختیار داشته باشد که بتواند بهـره متعلقـه تـا تـاریخ
پرداخت از حساب تضمینی را محاسبه کند.
د) هزینهها

هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
هـ) خالصه

 .23به نظر دیوان ،خواهان استحقاق دارد بابت هزینه ضمانتنامههای بانکی مبلغ  320.222/03دالر و بابت هزینه
مهندسین سرویس مبلغ  44.821/14دالر ،یعنی کال مبلغ  302.122/31دالر دریافت کند .بهره متعلقه به نرخ 33
درصد از تاریخ پرداخت هـر صورتحسـاب لغایـت  4اکتبـر  30( 3323مهرمـاه  )3102بـه  03.120/22دالر بـالغ
میگردد .بنابراین ،دیوان حکم به پرداخت مبلغ  323.288/22دالر صادر میکند و عـالوه بـر آن بایـد از تـاریخ 0
اکتبر  31( 3323مهرماه  )3102نسبت به مبلغ پایه ،بهره اضافی پرداخت شود.
چهار) حکم

به دالیل پیشگفته،
به دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
(الف) خوانده ،شرکت ملی گاز ایران ،متعهد است مبلغ یکصد و هفتاد و یکهزار و هفتصد و شصت و شـش
دالر و هشتاد سنت ( 323.288/22دالر) امریکا مرکب از  302.122/31دالر بهعنوان اصل مبلغ مـورد حکـم ،بـه
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عالوه  03.120/22دالر امریکا بهعنوان بهره ساده متعلقه تا تاریخ  4اکتبر  30( 3323مهرمـاه  )3102بـه عـالوه
بهره اضافی ساده نسبت به مبلغ پایه  30.122/31دالر امریکا به نـرخ  33درصـد در سـال (براسـاس  180روز) از
تاریخ  0اکتبر  31( 3323مهرماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلـغ حکـم را از حسـاب
امانی به بانک امین صادر میکند ،به خواهان ،اونسکو اینکورپوریتد ،بپردازد.
(ب) این تعهد با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
( ) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
(د) حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی تسلیم ریاست دیوان میگردد.
الهه ،به تاریخ  38سپتامبر  3383برابر  27شهریورماه 3131
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
حمید بهرامی احمدی
مخالف با قسمتی و موافق با قسمتی دیگر

جورج .اچ .آلدریچ

پروند شماره  79ـ شعبه سه
حکم شماره 222ـ79ـ3
خواهان :امریکنبل اینترنشنال اینکورپوریتد
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران
وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران
وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسالمی ایران ،و
شرکت مخابرات ایران
تاریخ3131/31/38 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای لی آر .مارکس ،وکیل خواهان ،آقای الن اس .وایتز ،وکیل خواهان ،آقای حمید صـبی،

وکیل خواهان ،آقای پیتر جی .لومیا ،وکیل خواهان ،آقای جیمز دبویس ،وکیل خواهان ،آقای جانـاتن گینـز بـرگ،
وکیل خواهان ،آقای آیراتی .کاسدان ،وکیل خواهان .آقای رابرت دی دالزیل ،رئیس شرکت خواهان
از جانب خواندگان :آقای جعفر نیاکی ،از طرف نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران ،آقای محمد تقـی
نادری ،مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای بهروز اخالقی ،وکیل شرکت مخـابرات ایـران ،آقـای  .سـپاال ،دسـتیار
حقوقی شرکت مخابرات ایران ،آقای ئی شوارتز ،دستیار حقوقی شرکت مخابرات ایران ،آقـای حسـین شـهریاری،
کارشناس قرارداد شرکت مخابرات ایران ،آقای م .عسگری ،نماینده شرکت مخابرات ایـران ،آقـای م .ب .معینـی،
کارشناس قرارداد شرکت مخابرات ایران ،آقای سهراب ربیعی ،دستیار مشـاور حقـوقی ،آقـای ک .شـیخاالسـالمی،
نماینده سازمان تأمین اجتماعی ،آقای ف .افراسیابی ،نماینده سازمان تأمین اجتماعی
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا ،آقای مایکل گالتز ،دستیار نماینده راب
فهرست مطالب

اول) سابقه امر
دوم) سابقه ادعاها و ادعاهای متقابل
سوم) موضوعات مقدماتی
الف) صالحیت
ب) قابل اجرا بودن قراردادها
چهارم) ادعاها

بند 3
بند 0
بند 32
بند 31
بند 33
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الف) هزینههای فسخ قرارداد
 .3مقدمه
 .0تحوالت قبل از پایان قرارداد 312
الف) هماهنگ کردن مرخصیها و غیبتها
ب) کاهش تعداد کارکنان امریکنبل
 .1مسأله فسخ قرارداد 312
الف) فسخ رسمی
ب) کاهش تعداد کارکنان به منزله فسخ قرارداد
 .4اثر فورسماژور
 .0نتیجهگیریهای دیوان درباره استحقاق امریکنبل نسبت به ادعاهای خود بابت هزینههای
فسخ
 .8مبلغ و مجاز بودن اقالم خاص هزینه
الف) کلیات
ب) حقوق کارمندان
) هزینههای مربو به انتقال کارمندان و بستگان آنان به مشاغل دیگر
د) زیانهای وارده به داراییهای امریکنبل در ایران
هـ) هزینه فسخ اجاره آپارتمانهای در ایران
و) هزینه دفاتر امریکنبل در ایاالت متحده در جریان تعطیل عملیات آن
ز) سایر هزینهها
ک)  30درصد کارمزد
) نتیجهگیری
ب) خدمات تخصصی عرضه شده در ماههای نوامبر و دسامبر 3322
 .3مقدمه
 .0صورتحساب شماره  002بابت نوامبر 3322
 .1صورتحساب شماره  003بابت دسامبر 3322
) صورتحسابهای خرید
 .3روش خرید
 .0صورتحسابهای خرید مورد اختالف
د) صورتحسابهای مربو به محل دفتر
پنجم) ادعاهای متقابل
الف) کلیات
ب) پرداختهای نادرست

بند 02
بند 02
بند 01
بند 04
بند 02
بند 42
بند 43
بند 40
بند 03
بند 00

بند 82
بند 84
بند 82
بند 24
بند 22
بند 23
بند 22
بند 23
بند 33
بند 30
بند 323
بند 334
بند 303
بند 308
بند 313
بند 300
بند 301
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) اضافهپرداخت به علت عدم انجام وظایف قرارداد 312
د) اجرای ناقص
 .3مقدمه
 .0شرای تخصصی و شایستگی پرسنل امریکنبل
 .1کارهای قابل تحویل خاص
 .4نظارت
هـ) بازپرداخت هزینههای مالیاتی
و) وصول ارزش اموال مفقوده
ز) مرخصیهای اضافی و غیبتهای غیرمجاز
ک) مالیات و حقوق تأمین اجتماعی
) سود اضافی و درخواست برای حسابرسی و نصب کارشناس
ی) سایر تخلفات
ششم) بهره
هفتم) هزینهها
هشتم) حکم
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بند 382
بند 380
بند 382
بند 383
بند 322
بند 323
بند 328
بند 322
بند 330
بند 334
بند 332
بند 333
بند 022
بند 022

اول) سابقه امر

 .3خواهان ،امریکنبل اینترنشنال («امـریکنبـل») در  38نـوامبر  00( 3323آبـانمـاه  )3182دادخواسـتی علیـه
خواندگان ،جمهوری اسالمی ایران ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهـوری
اسالمی ایران و شرکت مخابرات ایران («شرکت مخابرات») به ثبت رساند .ادعا از طرک دهسالهای برای مـدرنیزه
کردن شبکه مخابراتی نظامی و غیرنظامی ایران («برنامـه سـیک سـویچ )»Seek Switch Program :ناشـی
می شود .خواهان طی ادعای خود که بعدا اصالک گردیده و مبتنی بر عدم تأدیه ادعایی پرداخـتهـای موضـوع دو
قرارداد و ضب ادعایی برخی وجوه متعلق به خواهان است ،مبلغ  84.321.111/32دالر به عالوه بهره و هزینههـا
مطالبه میکند.
 .2در چهاردهم مه  04( 3320اردیبهشتماه  )3183شرکت مخابرات دفاعیه و دادخواست متقابلی تسلیم کرد.
وزارت دفاع دفاعیه مختصری ثبت نمود ،لکن کلیه اظهاریههای مهمی که از جانب خواندگان تسلیم شده ،توسـ
شرکت مخابرات به ثبت رسیده است (منظور از ایران و خواندگان در این حکم ،همه خواندگانی است کـه شـرکت
مخابرات به نمایندگی آنها اقدام کرده است) .خواندگان ادعای خواهان را تکذیب و خود چنـدین ادعـای متقابـل
طرک کردهاند که حسب ادعا مبتنی بر نقض قرارداد از ناحیه خواهان است .موض خواندگان همچنین این است که
قراردادهای مورد بحث به دلیل پرداختهای خالف قاعدهای که خواهان انجام داده یا تسـهیل نمـوده قابـل اجـرا
نمیباشند.
 .1پس از تشکیل جلسه استماع مقدماتی در  30فوریه  08( 3321بهمنماه  ،)3183دیوان موضوعات حقـوقی
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مشخصی را که باید قبل از استماع نهایی مورد رسیدگی قرار میگرفـت ،تفکیـک نمـود .در  32اکتبـر 08( 3321
مهرماه  )3180جلسه استماعی درباره موضوعات مزبور برگزار شد .دیوان طی قرار اعدادی شماره 43ـ42ـ 1مـورخ
 33ژوئن  03( 3324خردادماه  )3181که در  Iranـ  6 U.S. C.T.R 75نیز به چـاپ رسـیده ،دربـاره چنـدین
موضوع صالحیتی و حقوقی مقدماتی تصمیم گرفت.
 .4استماع نهایی پرونده در روزهای  3و 32اکتبر  32( 3320و  32مهرماه  )3184تشکیل گردید .خواندگان در
 2نوامبر  32( 3320آبانماه  )3184یک الیحه بعد از استماع تسلیم نمودنـد .ثبـت ایـن الیحـه از آن نظـر مجـاز
شناخته شد که خواهان در  12سپتامبر  2( 3320مهرماه  )3184الیحه متقابلی همـراه بـا مـدارک مؤیـد فراوانـی
تسلیم نموده و عالوه بر آن ،متن فارسی آن را نیز بهموق تسلیم نکرده بود.
دوم) سابقه ادعاها و ادعاهای متقابل

 .1در سال  3320دولت ایران ،امریکن تلفن اند تلگراف کامپنی («ای.تی .اند تی )».را برای کمک بـه هماهنـگ
کردن کلی برنامه «سیک سویچ» و مدرنیزه کردن شبکه مخابرات نظامی و غیرنظامی ایران انتخاب کرد .ای.تی.
اند تی ،خواهان ،برای اجرای این برنامه که در اصل جزئی از برنامه فروش تسلیحات به خار («اف.ام.اس )».بین
ایاالت متحده و ایران بود ،امریکنبل را تأسیس نمود .بنابراین ،اولین رابطه قراردادی مسـتقیم امـریکنبـل (یـک
قرارداد فروش تسلیحات به خار ) درباره برنامه «سیک سویچ» با نیروی هوایی ایاالت متحده بود .این قـرارداد از
 02می  2( 3320خردادماه  )3104تا  13مارس  33( 3322فروردینماه  )3108ادامه داشت .پس از آن ،امریکنبل
و دولت ایران در سال  3322با عقد قرارداد شماره  330که از اول آوریل تـا  30ژوییـه  04( 3322تیرمـاه )3108
اجرا میگردید ،مستقیما رابطه قراردادی برقرار کردند .متعاقب آن ،دو قرارداد دیگر هریک به مدت یک سال منعقد
گردید :قرارداد شماره  332که از  38ژوییه  00( 3322تیرماه  )3108تا  30ژوییه  04( 3322تیرماه  )3102اعتبـار
داشت و قرارداد شماره  312که در  3ژوییه  04( 3323تیرماه  )3102منقضی میشد.
 .3بهعالوه« ،شرک کار» جامعی که باید طی عمر ده ساله طرک انجام مـیشـد ،جـزا قراردادهـا بـوده اسـت.
طرفین میتوانستند شرک کار مزبور را اصالک کرده و مورد تجدیدنظر قرار دهند و در موق عقد هر قرارداد بعـدی،
تغییرات الزم را در آن اعمال کنند .از این رو ،به «شرک کار  324ایران» که شامل تمامی دوره ده ساله و نیز شرک
خدماتی میگردید که باید طی قرارداد یک ساله اول (قرارداد  )332انجام شود ،متممی به صورت پیوست شماره 3
الحاق گردید که کارهای موضوع قرارداد  312در موق الزماالجرا شدن آن را مشخص میکرد.
 .7در شرک کار از امریکنبل بهعنوان «پیمانکار یکپارچهکننده» نام بـرده شـده اسـت« .اداره اجـرای عناصـر
نظامی و غیرنظامی برنامه» و انتخاب پرسنل فنی قابل و الیق از بل سیستم» (یعنی ای.تی .اند تی .و شرکتهای
مخابراتی وابسته به آن) و نظارت بر آنها و «ایجاد عناصر الزم زیربنایی هماهنگ با برنامـههـای سـختافـزار»
مرتب با برنامه سیک سویچ ،وظایف اساسی پیمانکار را تشکیل میداد .در این نقش ،امریکنبل سه نـوع خـدمت
عمده انجام میداد )3 :تهیه بررسیها ،گزارشها و مشخصات و سایر اسـناد فنـی مهندسـی کـه «اقـالم تحویـل
شدنی» نامیده میشدند )0 ،نظارت بر کار پیمانکارانی که در برنامه سـیک سـویچ شـرکت داشـتند ،و  )1آمـوزش
کارکنان شرکت مخابرات که نهایتا مسئولیت کامل شبکه مخابراتی جدید را به عهده میگرفتند .امریکنبـل حـق
داشت بابت این خدمات براساس کار (نفرـ ماه) پرسنل فنی خود (رجوع شود به :بندهای  30و  31زیر) ،حقالزحمه
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دریافت کند .قرار بود که امریکنبل تا حدودی نیز بهعنوان نماینده خرید دولت ایـران در تهیـه مـواد و تجهیـزات
الزم برای اجرای قراردادها عمل کند .لکن امریکنبل در کار واقعی ساختمانی پیشبینی شـده در برنامـه «سـیک
سویچ» مستقیما مسئول نبود.
 .8طبق شرک کار ،مقرر بود که دولت ایران «مسئول تهیه منـاب الزم ،نظـارت ،نیـروی انسـانی ،تصـمیمات
بهموق  ،تصویب یا عدم تصویب ،قبول یا عدم قبول و غیره و بهطور کلی ،اعمال اختیارات تام و کنترل مؤثر خـود
بر برنامه «سیک سویچ» به نحوی باشد که اجرای برنامه «سیک سـویچ» و عملیـات اجرایـی ایـن شـرک کـار را
امکانپذیر و تسهیل نماید» .سازمانهای دولتی ایران که بهطور عمده در این برنامه دست داشتند عبارت بودند از:
سازمان ارتباطات و الکترونیک وزارت جنگ (سازمان ارتباطات) و شرکت مخابرات .سازمان ارتباطات ،نظارت کلی
و کنترل طرک را بر عهده داشت ،در حالی که شرکت مخابرات ،مسئول مدیریت و بررسی فنی بود .نقـش شـرکت
مخابرات از اینجا معلوم میشود که بافت سازمانی آن از بسیاری جهات موازی با بافت سازمان امریکنبل بود.
 .3امریکنبل اجرای کار برنامه «سیک سویچ» را در اواخر  3320آغاز کرد و کار طبق چند قرارداد مختلـف از
 3320تا نیمه دوم  ،3322بدون اختالف و وقفه مهمی ادامه یافت .لکـن در پـاییز  3322و اوایـل  ،3323اوضـاع
سیاسی و اجتماعی ایران شدیدا رو به وخامت گذاشت و از نوامبر  3322صورتحسابهای زیادی کـه امـریکنبـل
تسلیم نموده بود پرداخت نشد و امریکنبل در آخر دسامبر کارهای فنی را متوقف کرد .نیـروی انسـانی  222نفـره
امریکن بل به سرعت از ایران خار شدند؛ بهطوری که در  38فوریه  02( 3323بهمنماه  )3102کلیـه کارمنـدان
امریکنبل ایران را ترک کرده بودند.
سوم) موضوعات مقدماتی
الف) صالحیت

 .31در مورد اغلب موضوعات صالحیتی ،طی قرار اعدادی شماره 43ـ42ـ 1مورخ  33ژوئن  00( 3324خردادمـاه
 )3181تصمیم گرفته شد که باید شعبه با ترکیب کنونی خود و همچنین طرفین اعتبار قانونی آن را بهعنوان یـک
قضیه مختومه محترم شمارند .طی قرار اعدادی نظر داده شد که امریکنبل به مفهوم بند  0ماده هفت بیانیه حـل
و فصل دعاوی ،یک تبعه ایاالت متحده است و هیچیک از قراردادهای مورد بحث حـاوی قیـد انتخـاب دادگـاه از
نوعی که دیوان را از صالحیت خود به موجب بند یک ماده  0همان بیانیه محروم کند ،نیست.
 .33ادعاهای امریکن بل بر قراردادهای شماره  332و  312منعقده بین امریکن و بل و دولت ایران و بر سلب
مالکیت ادعایی و سایر اقداماتی مبتنی است که حسب ادعـا خوانـدگان معمـول داشـته و آن اقـدامات در حقـوق
مالکیت بل مؤثر بوده است .در اینکه کلیه خواندگان نامبرده مشمول تعریف بند  1ماده هفت بیانیه حـل و فصـل
دعاوی در مورد ایران میشوند ،هیچگونه اختالفنظری نیست .بنابراین ،دیوان صـالحیت رسـیدگی بـه ادعاهـا را
دارد.
 .32در مورد ادعاهای متقابل ،طی قرار اعدادی تصمیم گرفته شد که دیوان نسبت به ادعاهای متقابل مطروک
علیه ای.تی .اند تی .صالحیت ندارد و نیز اینکه قراردادهای شـماره  330و  332و « 312معاملـهای» را تشـکیل
میدهند که به دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابل مبتنی بر قرارداد شماره  330را میدهد ،ولـو ایـنکـه

امریکن بل ادعایی بر آن مبنا مطرک نکرده باشد .بهعالوه ،نظر داده شد که ادعاهای متقابـل مبتنـی بـر تخلـف از

291



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

قوانین کیفری ایران و رفتار زیانبار (شبهجرم) امریکنبل ،خار از صالحیت دیـوان اسـت .موضـوع صـالحیت بـر
ادعاهای متقابل حقوق بیمه اجتماعی و مالیاتها به ماهیت ملحق گردید (رجـوع شـود بـه :بنـدهای  330و 331
زیر).
ب) قابل اجرا بودن قراردادها

 .31دو موضوع حقوقی مقدماتی که در قرار اعدادی رسیدگی شد ،به شرک زیر بیان شده است:
هـ) آیا ادعای معتبر نبودن قراردادهای مورد بحث توس خواندگان من قانونی دارد و اگـر چنـین نیسـت آیـا
حقوق موضوع قراردادها قابل اعمال است؟
و) در صورتی که حقوق موضوع قراردادها به دلیلی قابل اعمال نباشند ،آیا خواهان میتواند از سایر تئوریهای
طرک دعوا به نحو تخییری برای وصول مطالبات خود استفاده نماید؟
 .34دیوان طی قرار اعدادی متذکر شد که «شرکت مخابرات که قبال طی مـدافعاتش بـه قابـل اجـرا بـودن
قراردادهای شماره  332و  312ایراد گرفته بود ،بعدا موض خود را تغییر داد و اکنون میپذیرد کـه ایـن قراردادهـا
معتبر و قابل اجرا هستند .بالنتیجه موضوعات «هـ» و «و» منتفی هستند (قـرار اعـدادی ،بنـد  ،1صـفحات  2و 3
متن انگلیسی).
 .31لکن خواندگان ،هم در الیحه استماع خود که در  30اوت  04( 3320مردادمـاه  )3184و هـم در الیحـه
ادعای متقابلی که در  12اوت  2( 3320شهریورماه  )3184تسلیم نموند ،استدالل میکنند که قراردادهای شـماره
 332و  312قابل اجرا نیستند .این موض در الیحه بعد از استماع مورخ  2نوامبر  32( 3320آبانماه  )3184تـرک
نگردیده ،هرچند که خواندگان در این سند ،توجه خود را در درجه اول بر فرضیه دیگر خود معطوف کـردهانـد کـه
طبق آن ،حوادثی که حسب ادعا در هر صورت سبب غیرقابل اجرا شدن قراردادها گردیدهانـد ،نقـض قراردادهـا از
جمله نقض قرارداد شماره  330بوده است .طبق ادعای خواندگان ،دالیـل قابـل اجـرا نبـودن قراردادهـا پرداخـت
ناروای اجاره بها توس امریکنبل یا از طریق وی می باشد که حسـب ادعـا در حکـم رشـوه بـوده اسـت .شـرکت
مخابرات اظهار میدارد که «هرگاه قراردادی از طریق اعطای رشوه تحصیل شود ،آن قرارداد قابل اجرا نیسـت» و
تأکید میکند که به دالیل مصالح عمومی استواری که در پس این قاعده موجود است ،طرف متظلم در هر مرحلـه
از رسیدگی که از حقایق مسبب غیرقابل اجرا شدن آگاه گردد ،میتواند به آن استناد کند.
 .33این یک اصل کلی حقوقی است که طرفی که در مرحلهای از دادرسـی یـا داوری اذعـان نمایـد کـه بـر
پاره ای از حقایق یا اوضاع و احوال ،نتایج حقـوقی مترتـب اسـت ،از آن پـس از اسـتدالل معـارض آن ،در همـان
دادرسی ممنوع است.
 .37از موقعی که دیوان مسأله اعتبار و قابل اجرا بودن را در پرونده حاضر منتفی شمرد ،اساسا دالیل جدیدی
در تأیید غیرقابل اجرا بودن قراردادها ارائه نشده است .ایران دالیل عمدهای را که حسب ادعا مؤید غیرقابـل اجـرا
بودن قراردادها است ،در دادخواست مورخ  34می  04( 3320اردیبهشتماه  )3183شرکت مخابرات اقامه نمـود و
خواندگان در اظهاریه مورخ  34ژوئن  04( 3321خردادماه  )3180خـود دربـاره موضـوعات حقـوقی مقـدماتی ،در
اذعان به قابل اجرا بودن قراردادها ،صریحا به آن اشاره کردند .با توجه به اقراری که در سند اخیرالذکر وجود دارد،
استدالل خواندگان در الیحه بعد از استماع ،مبنی بر اینکه اقرار شرکت مخابرات به قابـل اجـرا بـودن ،منحصـرا
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مربو به این امر بود که آیا الزامات شکلی مانند اختیار امضا رعایت شده یا خیر ،قابل قبول نیسـت .بـهعـالوه بـا
توجه به اینکه در جلسه استماع مورخ  32اکتبر  08( 3321مهرماه  )3180که ضمنا برای بررسی و تصمیم راجـ
به همین موضوعات تشکیل شده بود ،تصدیق قبلی خوانـدگان مؤکـدا نفـی نگردیـد ،دیـوان بـرای انتفـای الـزام
خواندگان بر رعایت آنچه که مورد تصدیقشان بوده ،دلیلی نمییابد.
 .38به فرضیه دیگر خواندگان ،مبنی بر اینکه پرداختهای غیرمشروک اجاره بها به منزله نقض قرارداد بـوده،
در پاراگرافهای  301تا  303زیر رسیدگی خواهد شد.
چهارم) ادعاها

 .33دعاوی امریکن بل مشتمل بر پنج فقره عمده است .چهار فقره آن مبتنی بر قراردادهای شماره  332ویا  312و
درباره موضوعات زیر میباشند:
(الف) هزینههای فسخ،
(ب) خدمات تخصصی که طی ماههای نوامبر و دسامبر  3322انجام گرفته،
( ) خدمات کارپردازی ،و
(د) هزینههای محل کار [. office space costs
ادعای باقیمانده امریکنبل ناشی از ضب ادعایی وجوهی است که امریکنبل در یـک حسـاب بـانکی داشـته
است.
الف) هزینههای فسخ قرارداد
 .3مقدمه

 .21ادعای امریکن بل در ارتبا با هزینههای فسخ ،نهتنها بزرگترین جزا ادعاهای خواهان ،بلکه موضوعی است
که تصمیم درباره آن می تواند در تعیین تکلیف سایر ادعاها نیز مؤثر باشد .بنابراین ،بجا اسـت کـه نخسـت بـدان
توجه شود .امریکنبل مبلغ  10.333.103دالر بابت هزینههای مختلف مربو به فسخ قرارداد شماره  312مطالبـه
و ادعا میکند که شرکت مخابرات و سازمان ارتباطات و الکترونیک با امتناع غیرموجه از پرداخت صورتحسابها و
با الزام یکجانبه امریکن بل به کاهش کادر فنی خود به تعدادی بهمراتب کمتر از تعداد پیشبینی شده در شرک کار
و با اتخاذ تاکتیک کلی اذیت و آزار ،مان گردید امریکنبل تعهدات خود را اجرا کند ،عمال قرارداد را فسخ کردهاند.
امریکنبل معترف است که ایران طبق مفاد قرارداد  312حق داشت که قرارداد را فسخ کند ،زیرا امریکنبـل «بنـا
به دلخواه ایران» خدمت میکرده است .لکن امریکن بل مدعی است که قرارداد به وی حق میدهـد هزینـههـای
فسخ ترتیبات قراردادی را دریافت کند.
 .23خواندگان اظهار میدارند که امریکن بـل نـه در اثـر اقـدامات شـرکت مخـابرات و سـازمان ارتباطـات و
الکترونیک ،بلکه به علت نا آرامی های داخلی و حوادث انقالب مجبور شد پرسنل خود را از ایران خار کند .ایران
به این امر که تقلیل کارکنان امریکنبل به موجب دستور یکجانبه یا غیرمعقول بوده نیز معترض اسـت .بـرعکس،
خواندگان استدالل میکنند که با توجه به تنزل قابلیت بازدهی امریکن بل ،آن دستورها موجـه و نیـز بـا موافقـت
امریکنبل بوده است.
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 .22ایران نمیپذیرد که در مفاد قرارداد ،پرداخت هزینههای فسخ در اوضاع و احوال پرونده حاضر پیشبینـی
شده باشد و استدالل می کند که قرارداد هرگز رسما فسخ نگردیده ،بلکه صرفا موعد آن منقضی شده است .مضافا
ایران استدالل مینماید که قسمت عمده هزینههای امریکن بـل مربـو بـه قبـل از فسـخ بـوده ،بنـابراین ،جـزا
هزینههای بعد از فسخ که در قرارداد پیشبینی شده ،محسوب نمیشود .باالخره ایران به انواع متعدد هزینـههـای
فسخی که امریکنبل مطالبه کرده ،ایراد میگیرد.
 .2تحوالت قبل از پایان قرارداد 318

 .21پس از گذشت نخستین ماههای عمر قرارداد  312که بدون بروز اختالف شدید بین طرفین اجرا میگردید ،در
پاییز  3322اوضاع بهسرعت دگرگون شد.
اختالفات و مناقشات طرفین اصوال به سه موضوع جداگانه ،ولی مرتب با یکدیگر مربو بود( :الـف) موضـوع
هماهنگی مرخصیها و غیبتهای کارکنان فنی امریکن بل( ،ب) موضوع تعداد پرسنل مورد نیاز امریکنبـل بـرای
پروژه ،و ( ) پرداخت صورتحسابها .درباره موضوع اخیرالذکر بهتفصیل در ارتبا با ادعاهای صورتحسابها بحث
شده است (رجوع شود به :پاراگرافهای  30تا  302زیر) ،در صورتی که دو موضوع دیگـر در بخـشهـای زیـرین
مورد بحث قرار گرفته است.
الف) هماهن

کردن مرخصیها و غیبتها

 .24خدمات پرسنل فنی امریکنبل براساس نفرـ ماه قابل احتساب بود و غیبتهایی مانند مرخصیهـای مجـاز و
سفرهای اداری در احتساب نفرـ ماه منظور میشد .پاراگراف هـ پیوست  8قرارداد  312مقرر میداشت که:
به منظور جلوگیری از هرگونه لطمه ای به پیشرفت پروژه ،زمـان مرخصـی بایـد بـا شـرکت مخـابرات ایـران
هماهنگ گردد.
 .21اولین نشانه اختالف در مورد غیبتها یا مسـائل مربـو بـه آن در  02اوت  03( 3322مردادمـاه )3102
ظاهر شد که شرکت مخابرات به امریکنبل شکایت کرد که بعضی از کارمندان امریکنبل به نماینـدگی از طـرف
شرکت مخابرات ،ولی بدون موافقت آن شرکت ،به سفرهای اداری رفتهاند .پـس از آن شـکایت ،ظـاهرا موضـوع
غیبتها تا  32اکتبر  32( 3322مهرماه  )3102تعقیب نشد .در این تاریخ ،شرکت مخابرات به امریکنبل نوشت که
به نظر وی مقررات فوقالذکر باید به نحوی تفسیر گردد که مرخصیهای پیشبینی شده کارمندان امـریکنبـل و
همچنین سایر غیبتها مانند سفر های اداری ،مستلزم اجازه قبلـی شـرکت مخـابرات باشـد .سـازمان ارتباطـات و
الکترونیک در بحثهایی که بعدا بین طرفین پیش آمد ،بهشدت از موض شرکت مخابرات حمایت کـرد .لـذا در 0
نوامبر  34( 3322آبانماه  )3102سپهبد توکلی ،جانشین معاونت وزارت جنـگ و سرپرسـت سـازمان ارتباطـات و
الکترونیک ،که مسئولیت مدیریت روزمره قرارداد را برعهده داشت ،طی نامهای که به امریکنبل نوشت این موض
را بهعنوان یک شر الزم» برای بررسی و تأیید  ...صورتحسابها و همچنین اجتنـاب از هـر تـأخیر احتمـالی در
برنامه «سیک سویچ» « ...مورد تأیید قرار داد و اضافه نمود که بدون تصویب قبلی ،عـدم حضـور هـر کارمنـد در
محل اصلی کارش به منزله غیبت تلقی و مشمول ماده 4ـ 1قرارداد خواهد شد .»...خواندگان اظهار میدارنـد کـه
این اخطار به این معنا بود که قصور در هماهنـگ کـردن غیبـتهـا بـه ایـن ترتیـب ،منجـر بـه تعلیـق پرداخـت

حکم شماره 222ـ49ـ3



298

صورتحسابها میشد.
 .23اولین واکنش امریکن بل در مقابل لزوم تصویب قبلی ،رد بدون تأمـل آن بـود .در  04اکتبـر ( 3322دوم
آبانماه  )3102امریکنبل با ذکر اینکه تصویب ،نه طبق قرارداد الزامی و نه با هدف اجرای مؤثر برنامـه «سـیک
سویچ» سازگار است ،نظر خود را در آن باره ابراز و اضافه نمود کـه «بـرای امـریکنبـل کـافی اسـت کـه بدانـد
کارمندانش در کلیه اوقات در کجا هستند و ما بـرای اداره امـور بـه مـدیران خـود اعتمـاد داریـم» .لکـن موضـ
امریکنبل غیرقابل انعطاف نبود ،بهطوری که پس از نامه آقای توکلی ،امریکنبل در  30نوامبر  03( 3322آبانماه
 )3102پیشنهاد مذاکره درباره موضوع را کرد .شرکت مخابرات طی نامه مورخ  03نوامبر  2( 3322آذرمـاه )3102
پاسخ داد که «در مذاکراتی که قرار است درباره تجدیدنظر در قرارداد  312به عمل آید ،این موضوع مطرک خواهـد
گردید».
 .27تجدیدنظر مذکور هرگز به عمل نیامد و مسأله هماهنگ کردن غیبتها الینحل ماند.
ب) کاهش تعداد کارکنان امریکنبل

 .28در پاییز  ،3322طرفین در مورد تعداد کارکنانی که مورد نیاز امریکن بل در ایران است ،چند بار مذاکره کردند.
طبق قرارداد  312قرار بود برای نیل به هدفهای تعیین شده در برنامه «سـیک سـویچ» کـه در شـرک کـار دوره
ژوییه  3322تا ژوییه  3323خالصه شده بود ،تعداد کارکنان امریکن بل به میزان قابل توجهی افزایش یابد .بـرای
این دوره ،خدماتی به میزان  31.222نفرـ ماه در قرارداد  312پیشبینی شده بود ،حال آنکه خدمات عرضه شـده،
طبق قرارداد  332در دوره قبل ،از  2422نفرــ مـاه تجـاوز نمـیکـرد .لـذا در حـالی کـه در اکتبـر  ،3322تعـداد
متخصصین فنی امریکنبل در ایران حدود  222نفر بود ،انتظار میرفت این رقـم تـا ژوییـه  3323بـه  3340نفـر
افزایش یابد.
 .23لکن این رشد متوقف گردید .طبق قرارداد  312شرکت مخابرات مجاز بود که در وض کلیه کارمندان که
امریکنبل برای افزودن به کادر خود پیشنهاد میکرد ،بررسی و آنهایی را کـه حـائز شـرای نبودنـد ،رد کنـد .در
چهارم اکتبر  30( 3322مهرماه  )3102شرکت مخابرات به امریکنبل اطالع داد کـه کلیـه  28نفـر جدیـد را کـه
امریکنبل جهت تصدی پستهای مورد نظر پیشـنهاد کـرده« ،تـا روشـن شـدن پـارهای موضـوعات اداری بـین
امریکنبل و شرکت مخابرات رد کرده است» .خواندگان طی جریان رسیدگی حاضر اظهار کردهانـد کـه منظـور از
«موضوعات اداری» اختالفاتی بود که درباره مرخصیها و غیبتها وجود داشت که در این باره در فوق بحث شده
است.
 .11امریکنبل به رد پیشنهادش اعتراض کرد و آن را «خودسرانه» و «نقض غرض قرارداد» نامیـد ،لکـن در
همان موق نسبت به بعضی از دالیل اصلی رد کارمندان پیشنهادی تا حدی تفاهم نشان داد تا آنجـا کـه متـذکر
گردید که « به لحاظ رعایت اوضاع کشور  ...برای کاهش احتمالی تعداد کارکنان ،داوطلبانه در شرک کار تجدیدنظر
میکنیم» .در آن موق  ،یعنی در  02اکتبر  0( 3322آبانمـاه  )3102آشـوبهـای اجتمـاعی و سیاسـی بـر ایـران
مستولی بود و این وض در برنامه «سیک سویچ» و امنیت کارکنان امریکن بل که در ایران مستقر بودند نیز تـأثیر
داشت .در اواس نوامبر  ،3322طبق آخرین گزارش داخلی امریکنبل تحت عنوان « ،»Iran Updateقریب 30
نفر از کارکنان مزبور «داوطلب بازگشت به وطن شده بودند».
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 .13تا آن موق  ،امریکنبل علیرغم مخالفتهایش صریحا پذیرفته بود که نقش وی در برنامه «سیک سویچ»
تا اندازهای محدودتر خواهد بود .لذا در اول نوامبر  32( 3322آبانماه  )3102طی نامهای که به سازمان ارتباطات و
الکترونیک نوشت ،تأکید کرد که الزم است قرارداد بر آن اساس اصالک شود .با اینکه ایران طبـق مـواد 30ــ 0و
32ـ 1قرارداد  312حق داشت خدمات مورد نیاز را تا حدی تغییر داده و تعداد کارکنان امریکنبل را کـاهش دهـد،
معهذا اینگونه تغییرات میبایستی با توافق طرفین صورت گیرد .بند  0پیوست  1قـرارداد در ارتبـا بـا ایـنگونـه
اصالحات مقرر میداشت که نرخهای احتسابی نفرـ ماه طوری تعدیل شود که زیانهای امریکنبل در نتیجه ایـن
کاهشها را جبران کند.
 .12قبل از آنکه اصالحاتی در قرارداد به عمل آید ،فشار برای کاهش تعـداد کارکنـان امـریکنبـل افـزایش
یافت .در  08نوامبر  0( 3322آذرماه  )3102سازمان ارتباطات و الکترونیک ،عطف به مـذاکرات «حضـوری» و بـا
درخواست «کاهش تعداد کارمندان آن شرکت در ایران» از امریکنبل تقاضا کرد پرسنل خود در چهار اداره شرکت
مخابرات را بکلی حذف کرده و نفرات امریکنبل را که در دفتر دو معاون شرکت مخابرات کار میکردنـد ،کـاهش
دهد .در نامه همچنین دستور داده شده بود نه قلم جداگانه از شرک کار حذف گردد .روز بعـد ،یعنـی در  02نـوامبر
 8( 3322آذرماه  )3102سازمان ارتباطات و الکترونیک طی نامه دیگـری «در تعقیـب برنامـه کـاهش کارمنـدان
(امریکنبل)» دستور داد که از تعداد کارمندان باز هم کاسته شود.
 .11طرفین در مورد کم و کیف دستورهای مورخ  08و  02نوامبر دایر بر کاهش تعـداد کارکنـان بـا یکـدیگر
اختالف نظر دارند .در حالی که خواهان ادعا کرده کـه ایـن اقـدامات «شـدید» 21 ،درصـد از تعـداد کارکنـان وی
کاست ،خواندگان اظهار میدارند که دستورهای مزبور در حکم خاتمه دادن به خدمت کلیه کارکنان امریکنبل غیر
از  422نفر (یعنی  )%02بود و چنین اقدامی با در نظر گرفتن سقو ادعایی قدرت بازدهی امریکنبـل در اکتبـر و
نوامبر  3322و با توجه به حق کارفرما به موجب مواد 30ـ 0و 32ـ 1قرارداد برای تغییر خدمات و تعـداد کارکنـان
مورد نیاز کامال موجه بوده است .صرفنظر از میزان نسبی کاهش تعداد کارکنان ،نامه مورخ  03دسامبر 12( 3322
آذرماه  )3102امریکن بل به ای.تی .اند تی (که در جلسه اسـتماع توزیـ گردیـد و مـورد اعتـراض خواهـان واقـ
نگشت) حاکی از آن است که در آن موق به امریکن بل دستور داده شده بود که تعداد کارکنان خـود را بـه حـدود
 422نفر کاهش دهد.
 .14در هر حال ،امریکن بل کاهش کارکنان خود را آغاز و آمادگی خود را بـرای «همکـاری کامـل بـا دولـت
ایران برای حل مسائل ناشی از اوضاع فعلی» اعالم کرد .لکن طی نامههایی که در اواخر نـوامبر و اوایـل دسـامبر
 3322نوشت مؤکدا اظهار عالقه کرد که کاهش تعداد کارکنان طبق توافق طرفین و به ترتیب مقرر در ماده 3ــ1
قرارداد صورت گیرد .در حالی که امریکنبل این موض را برای اولین بار در نامـههـای مشـابه مـورخ  31دسـامبر
 00( 3322آذرماه  )3102به شرکت مخابرات و سازمان ارتباطات و الکترونیک تکـرار مـیکـرد ،آن کـاهشهـا را
«فسخ جزئی» قرارداد نیز خوانده و تأکید کرد که بنابراین ،حق دارد هزینههای مقرر در قرارداد  312برای فسـخ را
دریافت کند .سازمان ارتباطات در  32دسامبر  08( 3322آذرماه  )3102این ادعا را رد کرد .در واق  ،طـرفین در آن
موق مشغول مذاکره درباره اصالحات پیشبینی شده در قرارداد بودند.
 .11لکن پس از آن ،اوضاع بهشدت رو به وخامت گذاشت و مذاکراتی که در فوق یاد شد ،به نتیجـه نرسـید.
شورش ها و تظاهرات و اغتشاشات داخلی و در آن میان تهدیدهایی که متوجه کارکنان امریکنبل و خـانوادههـای
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آنها می شد ،افزایش یافت و تمامی شهر تهران در اثـر اعتصـابات عمـومی کـه از  12دسـامبر  3( 3322دیمـاه
 )3102تا پایان روز اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102ادامه داشت ،فلج شد .تحت چنین شرایطی ،امـریکنبـل
اجرای کارهای فنی خود را در  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3102متوقـف و در دوم ژانویـه  30( 3323دیمـاه
 )3102به کارمندان خود اعالم کرد که «شرکت توصیه کرده که کلیه بستگان کارکنان امریکنبل ،ایران را عمدتا
به دلیل ادامه کمبود سوخت برای تولید برق و حمل و نقل ترک کنند».
 .13گزارشهای آن زمان امریکن بل حاکی است که تعداد کارمندان شرکت و بستگان آنها از  0322نفـر در
اواس نوامبر به  022نفر در  3ژانویه  33( 3323دیماه  )3102تقلیل یافته بود .تعداد کارمندان مستقر در ایران در
باالترین حد خود (در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر  248 )3322نفر بود .این رقم را میتـوان از گـزارش مـورخ 12
نوامبر  3( 3322آذرماه ( )3102مقایسه شود با بند  32زیر) تعداد کارمندان امریکنبل استخرا کرد .در  30ژانویـه
 00( 3323دیماه  )3102نشریه « »Iran Updateگزارش نمود که تعداد کارمندان امریکنبل و بسـتگان آنـان
ظرف چند روز به کمتر از  002نفر یا کمتر از تعـدادی کـه در دسـتورهای نـوامبر  3322در مـورد کـاهش تعـداد
کارمندان پیشبینی شده بود ،خواهد رسید .لکن قبل از اینکه عده اخیرالذکر ایـران را تـرک کننـد ،در  3ژانویـه،
مذاکراتی بین امریکن بل و شرکت مخابرات صورت گرفت و طی آن ،شرکت مخـابرات ظـاهرا در تقاضـای خـود
برای تقلیل تعداد کارکنان کماکان اصرار کرد .مدارک نشان میدهد کـه در  34ژانویـه  04( 3323دیمـاه )3102
سازمان ارتباطات و الکترونیک به امریکن بل دستور داده بود کـه تعـداد کارکنـان خـود را بـاز هـم کـاهش دهـد،
بهطوری که بیش از  322متخصص فنی در ایران باقی نماند .خوانـدگان معترفنـد کـه «در فاصـله بـین  34و 02
ژانویه ،امریکن بل و سازمان ارتباطات و الکترونیک توافق کردند که امریکنبـل حـدود  322نفـر پرسـنل فنـی در
کشور نگاه دارد».
 .17امریکن بل طی نامه مورخ  02ژانویه  12( 3323دیماه  )3102به سازمان ارتباطات و الکترونیک اطـالع
مـیدهـیم».
داد که «طبق دستورهای آن سازمان ،تعداد کارکنان خود در ایران را به  322نفر پرسنل فنی کاهش 
روز بعد در  03ژانویه ( 3323اول بهمنماه  )3102امریکنبل تصمیم گرفت به استننای کارمنـدان داوطلـب ،بقیـه
پرسنل خود را از ایران خار کند .اندکی بعد ،سازمان ارتباطات و الکترونیک طی نامه مورخ  01ژانویه ( 3323سوم
بهمنماه  )3102به امریکن بل نوشت که «اینک که امریکنبل عمال عدم توانایی (یا اکراه) خود را در نگاه داشتن
کلیه پرسنل خود نشان داده ،این سازمان (سازمان ارتباطات و الکترونیک) تقاضای خود مربو به تعداد کارمنـدان
امریکنبل را به  02نفر کاهش میدهد .»...تقریبا مقارن این ایام ،امریکنبل شروع به فسخ اجـاره آپارتمـانهـا و
تهیه مقدمات برچیدن دفاتر خود نمود.
 .18برای کاهش کارکنان امریکن بل دستورات دیگری صادر نشد و مدارک حاکی از آن است که چون اوضاع
انقالبی در کشور او گرفته بود 02 ،نفر مابقی ،ایران را تا  38فوریه  02( 3323بهمـنمـاه  )3102تـرک کردنـد.
بدین ترتیب رفتن آنها از ایران به علت آشوبهای داخلی بود ،نه دستورهای مختلف برای کاهش کارمنـدان کـه
در فوق مورد بحث واق شد .از طرف دیگر ،مابقی افرادی که ایران را ترک کردند جزا کارکنانی محسـوب شـدند
که تصمیمات مربو به کاهش کارکنان شامل آنها گردیده بود و سازمان ارتباطات بـه خـدمت کارکنـان مزبـور
خاتمه و به آنان دستور داد که به ایاالت متحده مراجعت کنند .بنابراین ،عزیمت آنان را بایـد ناشـی از دسـتورهای
مربو به کاهش تعداد کارکنان دانست .علیرغم این که بسیاری از ـ اگر نگوییم همه ـ کارمندانی که طبق دستور،
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ایران را ترک کردند ،در هر حال به علت اغتشاشات داخلی مجبور به ترک ایران میشدند ،بـاز هـم مـیتـوان بـه
نتیجه فوق رسید .در واق  ،پس از دستورهای نوامبر  3322برای کاهش کارکنان (که  422نفر مجاز بودند بمانند)،
امریکن بل در نظر داشت که تعدادی از کارکنان خود را ولو موقتا (مسلما در نتیجه اوضاع حاکم بر ایران) بـه آتـن
منتقل کند و اینان در آتن منتظر بمانند تا اوضاع ایران به آرامش گراید .لکن دستور مـورخ  34ژانویـه 04( 3323
دیماه ( )3102که طبق آن بیش از  322متخصص باقی نمیماند) قبل از انتقال (موقت) مورد نظر صادر شد و آن
دستور ،هم کارمندانی را که امریکنبل قصد داشت در آتن مستقر نماید در بر میگرفـت و هـم شـامل کارمنـدانی
میشد که در اثر مذاکرات مربو به قرارداد وض نامشخصی داشتند .به همین ترتیب ،در فاصـله بـین دسـتور 34
ژانویه  04( 3323دیماه  )3102و درخواست مورخ  01ژانویه ( 3323سوم بهمنماه  )3102برای کاهش کارکنـان
به  02نفر ،امریکنبل در  03ژانویه ( 3323اول بهمنماه  )3102تصمیم گرفت مـابقی کارکنـان خـود را بـهطـور
موقت از ایران خار کند؛ ولی چون سازمان ارتباطات و الکترونیک کامال با این اقدام موافق بود ،میتوان این طور
نیز نتیجه گرفت که معاودت  40نفر کارمندی (از  322نفر) که جزا  02نفری نبودند کـه اجـازه داشـتند در ایـران
بمانند ،مشمول کاهش کارمندان به مفهوم ماده 32ـ 1قرارداد میشد.
 .13در نتیجه ،دیوان نتیجه میگیرد که خرو  02نفر از  248کارمند امریکنبل از ایران در فاصله بین نوامبر
 3322و فوریه  3323تنها در نتیجه اوضاع انقالبی ایران بوده ،حال آنکه میتوان گفت که معاودت مابقی در اثـر
کاهش تعداد کارکنان صورت گرفته است.
 .1مس له فسخ قرارداد 318

 .41بعد از  38فوریه  02( 3323بهمنماه  )3102هنگامی که آخرین کارکنان امریکنبـل ایـران را تـرک کردنـد،
امریکن بل ،مؤسسه حسابداری پـرایس واتـر هـاوس و مؤسسـه حقـوقی جـان ای وسـتبرگ انـد اسوشـیایـتس
اینکورپوریتد را مأمور برچیدن مابقی امور خود در ایران نمود .در  01مارس ( 3323سوم فروردینماه  )3102رئیس
شرکت امریکنبل نامهای به دکتر اسالمی وزیر جدید پست و تلگراف و تلفن نوشت و درخواست کرد بـرای حـل
کلیه اختالفات موجود و شروع مجدد کار با ایشان مالقات کند .نامه مزبـور بالجـواب مانـد و دیگـر کـار موضـوع
قرارداد  312مجددا آغاز نشد ،تا اینکه قرارداد در  30ژوییه  04( 3323تیرماه  )3102منقضی گردید.
الف) فسخ رسمی

 .43چکیده استدالل خواهان این است که ایران قرارداد  312را قبل از موعد فسخ نموده و در نتیجه ،خواهان حق
دارد هزینههای فسخ را دریافت کند .بند 4ـ 3پیوست  1قرارداد  312در مورد حق مزبور چنین مقرر میدارد:
«پرداخت هزینههای خاتمه یا فسخ به نحوی که در ماده  2زیر ذکر گردیده ،اگر قرارداد در هر تاریخی طبـق
ماده  32خاتمه یافته یا فسخ گردد ،قیمت طبق مخار واقعی که از  22.222.222دالر امریکا تجاوز نخواهد کرد».
 .42بنابراین ،هزینههای فسخ که در بند  2پیوست  1تعریف شده ،در صورتی قابل وصول اسـت کـه قـرارداد
طبق ماده  32خاتمه یابد یا فسخ گردد .ماده  32بهنوبهخود حاکی است که «کارفرما ،پیمانکار یا هر دو مـیتواننـد
به دالیل مختلفی که در این ماده ذکر شده این قرارداد ...را خاتمه داده یا فسخ یـا « »phase outنماینـد .طبـق
ماده 8ـ 32قرارداد « :خاتمه یا فسخ از تاریخی که در اخطار کتبی تعیین شده ،قابل اجرا خواهد بود ،غیـر از بنـد 0
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باال» .بند  0مربو است به مدت یک سال تحویل و تحول کار از پیمانکـار بـه کارفرمـا در شـرایطی کـه ایـران،
قرارداد را فسخ کند یا قرارداد بدون اینکه طرفین در مورد قرارداد جدیدی به توافق برسند ،منقضی گردد .چون در
مورد حاضر ،اجرای قرارداد مدتها قبل از تاریخ انقضا متوقف شده بود و در نتیجه ،تحـویلی وجـود نداشـت ،ایـن
شر مجرا نیست .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که استحقاق امریکنبل برای دریافت هزینـههـای فسـخ طبـق
شرو قرارداد منو به تحقق دو شر است3 :ـ دلیلی برای فسخ قرارداد به ترتیبی که در ماده  32مقرر گردیـده،
وجود داشته باشد و 0ـ یکی از طرفین عمال قرارداد را فسخ کرده باشد.
 .41در مورد شر اول ،نیازی به بحث نیست ،زیرا پیدا است که شر دوم تحقق نیافته اسـت .هـیچیـک از
طرفین به مفهوم ماده 8ـ 32یک «اخطار کتبی» فسخ به دیگری نداده ،م الوصف خواهان به استناد نامه مورخ 33
اوت  02( 3323مردادماه  )3102سازمان ارتباطات و الکترونیک به امریکنبل و به مقالهای که در روزنامه کیهـان
منتشر شده بود ،استدالل میکند که ایران قرارداد را فسخ کرده است .ولی منب خبر فسخ قرارداد در گزارشی کـه
در آوریل  3323در روزنامه کیهان به چاپ رسید ،مصاحبه ای بود که با وزیر پست و تلگراف و تلفن به عمل آمـده
و وی طی آن اظهار داشته بود« :تا آنجا که اطالع دارم ارتش این قرارداد را باطل کـرده اسـت» .ایـن اظهـار در
حکم اخطار فسخ نیست .همین امر در مورد نامه مورخ  33اوت  02( 3323مردادمـاه  )3102سـازمان ارتباطـات و
الکترونیک مشعر بر اینکه قرارداد « 312از تاریخ انقالب اسالمی (یعنی از  32فوریه  00/3323بهمنمـاه )3102
فسخ شده تلقی میگردد »...صادق است .گذشته از اینکه نامه مزبور بعد از تاریخ انقضـای قـرارداد  312و بعـد از
آنکه امریکنبل در  00ژوییه  1( 3323مردادماه  )3102اولین صورتحساب خود را بابت هزینههای فسـخ ارسـال
داشت ،تسلیم شده ،تاریخ فسخی که در نامه ذکر شده با حوادثی که میتوانست مبنای فسـخ قـرار گیـرد ،ارتبـا
خاصی ندارد .این نامه را نمیتوان چیزی بیش از یک اظهارنظر سیاسی تلقی کرد.
 .44بنابراین ،هیچیک از طرفین طبق ماده  32قرارداد  312به آن قرارداد رسما خاتمـه نـداده یـا آن را فسـخ
نکرده است.
ب) کاهش تعداد کارکنان به منزله فسخ قرارداد

 .41با این وصف ،خواهان اظهار میکند که اجرای قرارداد به علت دستورهای ایران برای کاهش تعداد کارکنان و
اقدامات ایذایی علیه امریکن بل متوقف شد و این اقدامات حتی بدون یک اخطار رسمی ،عمال بـه قـرارداد خاتمـه
داد .طبق اظهار خواهان ،صرف دستورهای صادره برای کاهش کارکنان ،حداقل در حکم «فسـخ جزئـی» قـرارداد
بود .ایران از ابتدا با این تفسیر مخالف بوده و معتقد است آنچه رخ داده ،نه فسخ جزئی و نـه کلـی قـرارداد ،بلکـه
«طبق مواد 30ـ 0و 32ـ 1فق کاهش تعداد کارکنان بوده است».
 .43دیوان با خواندگان در مورد اینکه این مواد ،ولی نه مواد مربو به «فسخ» ،برای مقابله با مسائل ناشـی
از کاهش کارکنان تنظیم شده ،موافق است .در آنجا که قرارداد به موضوعات «خاتمه یا فسخ» پرداختـه ،مفهـوم
«فسخ جزئی» مفهوم ناشناختهای به نظر میرسد؛ حال آنکه این اصالحات در تمام مواردی که در قرارداد به کار
رفته ،قید و شرطی نداشته است .مضافا استحقاق «دریافت هزینههای فسخ (بند 4ـ 3پیوست  )1منـو بـه فسـخ
بالشر طبق ماده  32است .بند  2پیوست  1در تعریف هزینههای فسخ ،منجمله از «کلیه هزینههای دیگر مربو
به تعطیل تمام یا قسمتی از عملیات »...یاد میکند ،ولی به نظر دیوان« ،تعطیل قسمتی از عملیات »...را نمیتوان

284



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

مترادف با «فسخ جزئی» تعبیر نمود.
 .47همانطور که در بند  13فوق بحث شد ،مواد 30ـ 0و 32ـ 1قرارداد  312بـه ایـران حـق مـیداد میـزان
خدمات الزم را تغییر دهد و تعداد پرسنل را بکاهد؛ ولی برای جبران این قبیل کاهشها امـریکنبـل حـق داشـت
نرخهای باالتری برای نفرـ ماه دریافت کند .طرفین مشغول مذاکره درباره پیامدهای مالی کاهشها بودند و وقـوع
حوادث (انقالب) مان شد که بتوانند مذاکرات خود را تمام کنند.
همان طور که دیوان در چندین پرونده تصدیق کرده است که «تا دسامبر  ،3322اعتصابات ،اغتشاشات و سایر
کشمکش های داخلی در جریان انقالب اسالمی ،الاقل در شهرهای بزرگ ایران ،شرای کالسیک فورسمـاژور را
به وجود آورده بود ،منظور ما از فورسماژور ،عبارت از نیروهای اجتماعی و اقتصادی اسـت کـه از قـدرت کنتـرل
دولت با اعمال مجاهدت الزم خار است» (گولد مارکتینگ اینکورپوریتد و وزارت دفاع ملی ایران ،صـفحه  33قـرار اعـدادی
شماره 04ـ43ـ 0مورخ  02ژوییه  0 ،3321مردادماه  3180که در 153ـ  3 IRAN-U.S. C.T.R 147, 152نیـز چـاپ
شده است .همچنین رجوع شود به :اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،صـفحات
 02و  03حکــم شــماره 328ـ ـ120ـ ـ 1مــورخ  33اوت  02 ،3320مردادمــاه 3184؛ ســیلوانیا تکنیکــال سیســتمز
اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،صفحه  02حکم شماره 322ـ84ـ 3مورخ  02ژوئن  8 ،3320تیرماه
 .)3184در این پرونده شکی نیست که به مفهوم ماده 4ـ 8قرارداد  ،312حالت فورسماژور وجود داشته است.
 .48در نتیجه ،در موقعی که طرفین تحت شرای عادی تر ممکن بود در مورد کاهش تعداد کارکنان به توافق
برسند ،در اثر فورسماژور موفق به این کار نشدند .حتی اگر وض فورسماژور قبل از انقضای قرارداد  312برطرف
شده باشد ،کار موضوع قرارداد تا آن موق منتفی شده بود و از سرگرفتن فوری کار بهعنوان یـک موضـوع عملـی
قابل تصور نبود .بنابراین ،توافق در مورد تغییرات مربو به تعداد کارکنان امریکنبل برای طرفین مطرک نبود.
 .43تحت چنین شرایطی فسخ قرارداد برای طرفین قابل توجیه بود؛ ولی هیچیک اقدام به فسخ قرارداد نکرد.
فسخ قرارداد موضوعی است اختیاری .هرچند احتمال میرود که امریکنبل برای فسخ قرارداد دلیل کـافی داشـته،
ولی آن را فسخ نکرده است (مقایسه شود :کیمبرلی کالرک کورپوریشن و بانک مرکزی ایران ،صـفحه  30حکـم
شماره 48ـ02ـ ،0مورخ  00می  4 ،3321خردادماه  3184که در342ـ U.S. C.T.R. 334, 341ــ 2 IRAN
نیز چاپ شده است) .به عالوه ،هرچند قوانین ایران که طبق ماده  32حاکم بر قرارداد  312اسـت ،ظـاهرا امکـان
استنبا فسخ را از رفتار طرفین میپذیرد (ماده  024قانون مدنی ایران میگوید« :اقاله به هر لفظ یـا فعلـی واقـ
میشود که داللت بر به هم زدن معامله کند») ،ماده 8ـ 32قرارداد  312تصریح میکند که در این قـرارداد خـاص
برای خاتمه یا فسخ ،اخطار کتبی صریح ضروری است .همانطور که در قسمت فرعی پیش بحث شد ،هیچیک از
طرفین قبل از آنکه قرارداد طبق شرای مندر در آن منقضی شود ،اخطار فسخی به دیگری تسلیم نکرد.
 .11بنابراین ،قرارداد  312به موجب مفاد ماده  32آن ،از طرف هیچیک از طرفین رسما خاتمه نیافت یا فسـخ
نگردید و کاهش کارکنان نیز به مفهوم آن ماده به معنای فسخ نبود .بنابراین ،حقی بر مبنای ماده  32و بنـد 4ــ3
پیوست  1قرارداد نسبت به هزینههای فسخ وجود ندارد .از طرف دیگر ،طبق قرارداد ،امریکنبل در شرای عـادی
حق داشت کاهشها را به صورت افزایش نرخهای نفرـ ماه جبران کند .این خسارت به علت شرای خارقالعادهای
که حکم فورسماژور را داشت و در قرارداد پیشبینی نشده بود ،هرگز جبران نشد .این امـر منجـر بـه طـرک ایـن
سؤال میشود که آیا شرای مندر در قرارداد درباره فورسماژور مبنایی برای ادعاهـای هزینـههـای فسـخ بـرای
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امریکنبل به دست میدهند یا خیر.
 .4اثر فورسماژور

 .13خواندگان اظهار میدارند که چون کار موضوع قرارداد  312به علت اغتشاشات داخلی و انقالب و نه به دلیـل
فسخ یا اقدامات دیگر شرکت مخابرات یا سازمان ارتباطات و الکترونیـک متوقـف شـده ،طبـق قـرارداد ،پرداخـت
هزینههای فسخ به خواهان مجاز نمیباشد .امریکنبل استدالل میکند که حتی اگر قرارداد در نتیجه فورسمـاژور
خاتمه یافته باشد ،حق دارد هزینههای فسخ را دریافت کند.
 .12چون ماده  32که فورسماژور را بهعنوان یک دلیل فسخ میشناسد ،قابـل اعمـال نیسـت (هـیچیـک از
طرفین به فورسماژور بهعنوان دلیل فسخ استناد نکـرده اسـت) ،بایـد سـایر شـرای قـرارداد را کـه بـه موضـوع
فورسماژور مربو است ،مورد بررسی قرار داد .برای هزینههای فسخ ناشی از فورسماژور میتوان مبنای محتمل
دیگری در بند  32پیوست  1یافت .طبق این بند:
«هرگونه هزینه حاصله به وسیله پیمانکار در نتیجه شرای یا حـوادث مشـروحه در مـواد زیـر بـه وسـیله
کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد».
« .11ماده 2ـ 8در مورد فورسماژور» که یکی از شرای منـدر در بنـد  32اسـت ،مقـرر مـیدارد کـه« :در
صورت فورسماژور که منجر به فسخ قرارداد شود ،هر خر اضافی که بـرای کارهـای اضـافی در خواسـت شـده
توس کارفرما به وسیله پیمانکار انجام شود ،به پیمانکار پرداخت خواهد شد» .ولی در پرونده حاضـر ،کـار اضـافی
مطرک نبوده ،به طوری که علیالظاهر این شر نیز در مورد فورسماژور قابل اعمال نیست.
 .14اما این امر به این معنا نیست که فورسماژور پیامدی در مورد مسأله هزینههای فسخ نداشته است .دیوان
نظر داده است که معاودت عدهای از کارمندان در اثر فورسماژور بوده و فورسماژور مان شده که مذاکرات مربو
به پیامدهای مالی کاهش کارکنان به نتیجه برسد .بنابراین ،هرچنـد فـورسمـاژور علـت غـایی نبـود کـه بتـوان
هزینه های فسخ خواهان را به آن نسبت داد ،ولی شرایطی را به وجود آورد که برای خواهان وصول آنچـه را کـه
طبق قرارداد حق داشت دریافت کنـد ،غیـرممکن سـاخت .بـرخالف وضـعیتهـایی کـه هزینـههـا مسـتقیما بـه
فورس ماژور قابل انتساب است ،این وضعیت آن چیـزی نبـوده کـه در قـرارداد  312در مـورد تخصـیص ریسـک
پیشبینی شده ،بلکه نتیجه وضعی است که در قرارداد پیشبینی نشده است .در چنین شـرایطی ،تعیـین حقـوق و
تعهدات طرفین منو به «نظر منصفانه دیوان داوری است که قرارداد را بهعنوان چارچوب و مالک مراجعه مـورد
استفاده قرار میدهد» (کوئینز آفیس تاور اسوشیایـتس و شـرکت هواپیمـایی ملـی ایـران ،ص  34حکـم شـماره
12ـ320ـ 3مورخ  30آوریل  3321،08فروردینماه  3180که در  2 Iran-U.S. C.T.R. 247, 254نیز چـاپ
شده است؛ اینترنشنال اسکول سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملی صنای مس ،ص  34حکم شماره 334ـ333ــ3
مورخ  32اکتبر  32 ،3320مهرماه  .)3184دیوان در اعمال نظر منصفانه خود باید تعیین کند که طرفین با توجه به
مقاصدشان که در قرارداد منعکس است ،در مورد پیامدهای مالی کاهش تعداد کارکنـان احتمـاال بـه چـه تـوافقی
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()1

میرسیدند و در نتیجه ،غرامت معقول بابت هزینههای متحمله چیست؟
گیریهای دیوان درباره استحقاق امریکنبل نسبت به ادعاهای خود بابت هزینههای فسخ
نتیجه 
 .0
 .11قرارداد  312حاوی شرایطی درباره فورسماژور میباشد ،ولی در آن شرای  ،کلیه پیامدهای ممکـن یـک
وض فورسماژور پیشبینی نشده است .هم اکنون دیوان با وضعی از فورسماژور که دو نوع پیامد بـر آن مترتـب
بوده و شرای صریح قرارداد مستقیما در مورد آنها صادق نیست ،روبهرو است )3( :تعدادی از کارکنان امریکنبـل
به علت فورسماژور ایران را ترک کردند ،و ( )0فورسماژور مان مذاکرات مربو به پیامدهای مالی کاهش تعـداد
کارکنان شد .با اینکه هر دو رویداد از حدود قرارداد خارجند ،لکن با یکدیگر تفاوت دارند .در مورد اول ،مـیتـوان
هزینههای معینی را که امریکن بل متحمل شده ،مستقیما ناشی از فورسماژور دانست؛ در حالی که در مـورد دوم،
وضعیت فورسماژور «من غیرمستقیم» و با ایجاد مان در حل و فصل پیامدهای مالی منتسـب بـه سـایر حـوادث
طبق قرارداد ،هزینههایی را برای امریکنبل ایجاد کرد.
 .13هر گاه در قـراردادی ،مـانند قرارداد حاضر ،تـرتیب دیگری پیشبینی نشـده بــاشد ،قــاعده راهنــما در
مورد هـزینههای قابل انتساب به اوضاع فورسماژور آن است که «ضرر محدود به جایی باشد که وارد مـیشـود»
(( )The loss must lie where it fallsپرونده کوئینز آفیس تاور اسوشیایتس ،مذکور در فوق ،همان مأخـذ،
اینترنشنال اسکول سرویسز ،مذکور در فوق ،همان مأخذ) .بنابراین ،در مورد  02نفری که قانونا عزیمتشان منسوب
به فورسماژور بود ،هیچ غرامتی بابت هزینههای فسخ تعلق نمیگیرد .امریکنبل طبق قرارداد  ،312به نحوی که
در بندهای  43تا  02فوق تفسیر گردید ،مختار بود یا قرارداد را فسخ ویا زیان هزینههای مورد بحث را تحمل کند.
خواهان طریق دوم را انتخاب کرد .چون خواهان کلیه هزینههای فسخ را برحسب هر قلـم هزینـه و نـه برحسـب
فردی که هزینه برای او انجام شده ،ثبت و اثبات کرده (مقایسه شود با بخش  8زیر) ،به نظر دیـوان ،ایـن فـرض
منطقی است که در بدو امر با کسر درصد هزینههای مربو به  02نفر از کلیه هزینهها ،هزینههای مربو بـه 02
نفر کارمند را به دست آورد .چون  02نفر (رجوع شود به :پاراگراف  13فوق)  8/3درصـد  248نفـری اسـت کـه از
ایران خار شدند ،هزینه مربو به این درصد از کارکنان ،به عالوه هزینههای ادعایی که به سایر دالیل میتـوان
منتسب به فورس ماژور دانست تا به دستورات کاهش کارکنان (رجوع شود به :پاراگرافهای  24تا  22زیـر) ،قابـل
وصول نیست .بنابراین ،مبلغ واقعی غیرقابل وصول در ارتبا با بحث راج به اقالم خاص هزینه به دست میآید.
 .17در مورد هزینههای م ربـو بـه کـاهش کارکنـان ،دیـوان در درجـه اول مالحظـه مـیکنـد کـه غیـر از
فورسماژوری که به فسخ منتهی نشود ،قرارداد در واق در هر وض قابل تصوری به امـریکنبـل حـق مـیدهـد
هزینههای «مربو به» خاتمه خدمت تمام یا تعدادی از کارکنان خود را دریافت کند .این اوضاع حتی موارد فسـخ
 .1دیوان مالحظه میکند که وظیفهای که در این مورد برعهده دارد ،با کار هیأت داوری در پرونده کویت علیه امریکن ایندیپندنت اویـل
کامپنی (امینویل) شباهت زیادی دارد (حکم مورخ  04مارس  4 ،3320فروردینماه  ،3183به داوری رویتر ،سلطان و فیتس مـوریس کـه
در ) 21 Intl Legal Mat’ls 976 (1982نیز چاپ شده است) .در آن قضیه ،طرفین مذاکراتی در مورد اسـتفاده از فرمـولهـای جدیـدی
برای قیمتگذاری انجام داده بودند بی آنکه بتوانند مذاکرات را به پایان برسانند .هیأت داوری متذکر شد که «به نظر وی در واق  ،مسـأله
اصالک یا تکمیل قرارداد مطرک نیست ...از هیأت انتظار نمیرود که دست به تدوین مقررات جدیدی که حاکم بر رواب قـراردادی طـرفین
در آینده باشد ،بزند ،بلکه انتظار میرود به پیامدهای مختلف رفتار گذشته آنها و شرای قراردادی کـه زمـانی بـرای آنهـا تعهـد ایجـاد
میکرده و اکنون پایان یافته است ،فیصله دهد» (همان مأخذ ،پاراگراف .)20
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از ناحیه یک طرف به دلیل نقض قرارداد به وسیله طرف دیگر را هم در بر میگرفت .بنابراین ،اگر ایران قرارداد را
به دلیل ناقص بودن کارهای انجام شده توس امریکنبل هم فسخ مـیکـرد ،امـریکنبـل بـاز هـم حـق داشـت
هزینههای خود را بابت فسخ وصول کند.
 .18بهعالوه در قرارداد صریحا پیشبینی شده که اثرات مالی کاهش کارکنـان بایـد جبـران شـود .بنـابراین،
انتظار معقول امریکنبل از مذاکرات این بود که هزینهها یا به صورت کلی جبران شود یا در صورت ادامه کـار بـه
صورت افزایش متناسب نرخهای نفرـ ماه تأمین گردد .در غیر این صورت ،امریکنبل میتوانست با استفاده از حق
فسخ خود قرارداد را (حداقل به دلیل فورسماژور) فسخ کند و بدانوسیله هزینههای ناشی از کاهش وسـی تعـداد
کارکنان را دریافت نماید .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که موافق با قصد کلی و روک قـرارداد  ،312امـریکنبـل
حق دارد هزینههای قابل انتساب به دستورهای کاهش کارکنان را دریافت کند.
 .13وظیفه دیوان این است که به نتیجهای که حتی االمکـان مطـابق بـا تمهیـدات قـراردادی باشـد ،برسـد.
بنابراین ،دیوان در تعیین میزان هزینههای ناشی از کاهش کارکنان ،در شرای موجود مقتضی میداند که کار را با
تعریف هزینههای فسخ در قرارداد  312آغاز کند .هزینههای مورد بحث که حسب ادعا بـه علـت اعـزام کارکنـان
امریکنبل به کشورشان و پایان دادن به فعالیتهای شـرکت در برنامـه «سـیک سـویچ» ایجـاد شـده ،در اصـل
«هزینههای فسخ» بودهاند .بنابراین ،اگر مفهوم «فسخ جزئی» پذیرفته شده بود ،نتیجه با آنچه که اکنون به دست
آمده ،تفاوت چندانی نمیداشت .آن مقدار از هزینهها که حقا قابل انتساب به دستورهای کاهش کارکنان است باید
با بررسی فرد فرد عناصر خاص هزینههای فسخ تعیین شود.
 .3مبلغ و مجاز بودن خاص هزینه
الف) کلیات

 .31ادعای امریکنبل مرکب از هزینههای مختلفی است که در نتیجه حوادثی که در قسمتهـای پیشـین حکـم
حاضر تشریح گردیده ،ایجاد شده است .روش تهیه اسناد هزینههای ادعایی فسـخ در شـهادتنامه ا .جـی پـورتن،
معاون و ذیحساب امریکن بل در مدت مربو به این ادعا ،تشریح و شهادتنامه مزبور همراه با مـدارک فراوانـی در
 00اکتبر ( 3324سوم آبانماه  )3181به دیوان تسلیم شده است .طبق اظهار خواهان ،مستندات مزبـور از «اسـناد
حسابداری آن زمان که شرکت در جریان عادی کار نگاه میداشت ،استخرا شـده اسـت»؛ لکـن چـون «سـوابق
کامل هزینههای فسخ متحمله توس امریکنبل بالغ بر صدها جعبـه مـیشـود» ،لـذا از تسـلیم آنهـا بـه دیـوان
خودداری شده است .سه فقره صورتحساب هزینههای فسخ که حسب ادعا براساس اسـناد حسـابداری مـذکور در
فوق تهیه شده بود ،در ابتدا برای ایران ارسال گردید .صورتحسابهای مزبور عبارت بودنـد از :صورتحسـاب 123
مورخ  00ژوئن  4( 3323تیرماه  )3102به مبلغ  04.432.832دالر ،صورتحساب  120مـورخ اول اکتبـر 3( 3323
مهرماه  )3102به مبلغ  31.232.322دالر و صورتحساب  121مورخ اول نوامبر  32( 3323آبانماه  )3102به مبلغ
 0.240.302دالر .طبق اظهار خواهان ،بعضی هزینـههـا بـهطـور تخمینـی در آخـرین صورتحسـاب (کـه شـامل
هزینههای متحمله در سپتامبر و اکتبر  3323میگردید) منعکس شده بود و بنابراین ،مبلغ کل این صورتحسابهـا
(که در اصل  42.323.802دالر بود) به  10.333.103دالر تقلیل داده شده است.
 .33خواندگان اظهار مـیدارنـد کـه ایـن صورتحسـابهـا مطـابق بـا بنـد  0پیوسـت  1کـه بایـد در مـورد
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صورتحسابهای هزینههای فسخ نیز اعمال شود ،مدلل نیستند .دیوان تا آنجا که هزینههای مورد بحث بایـد بـه
حد کافی مدلل باشد تا نشان دهد که واقعا انجام شده است ،با خواندگان موافـق اسـت )2(.بـر مبنـای توضـیحات
امریکنبل در مورد روشهای حسابداری خود و همچنین خالصه شرک هزینههای و سایر اسناد آن موق که بـرای
تشریح این روشها و اثبات هزینهها تسلیم شده ،دیوان متقاعد شده که امریکنبل این هزینهها را متحمل گردیده
است.
 .32ایراد اساسی خواندگان این نیست که امریکنبل هزینههای مورد ادعا را متحمل نگردیده ،بلکه این است
که اسناد تسلیمی خواهان در این دعوا «برای اثبات ادعای امریکنبل کافی نیست ...زیرا تنها به مسأله تحمـل یـا
عدم تحمل هزینهها ارتبا دارد و به این مسأله که آیا احتساب آنها بهعنوان هزینههای فسخ ،صـحیح بـوده یـا
خیر ،توجهی نشده است» .برای حل مسأله اخیرالذکر باید به تعریف هزینههای فسخ در قرارداد مراجعه کرد .طبـق
بند  2پیوست  1قرارداد:
هزینههای خاتمه یا فسخ و هزینه خاتمـه در پایـان ( ،)phase outحقـوق و تمـام هزینـههـای الزم بـرای
مراجعت دادن کارمندان پیمانکار به مأموریت دیگری در ایاالت متحده امریکا (حداکنر  1ماه برای متخصصین و 0
ماه برای پرسنل پشتیبانی یا پایان مسافرتشان ،هر کدام زودتر باشد) بعد از فسـخ ،خاتمـه ویـا «هزینـه خاتمـه در
پایان ( )phase outو کلیه هزینههای دیگر مربو به تعطیل تمام یا قسمتی از عملیات در ایـران و جـای دیگـر
میباشد.
 .31امریکنبل هزینههای خود را به شش دسته عمده تقسـیم کـرده اسـت )3( :حقـوق کارمنـدان تـا تـاریخ
بازگشت آنها به شرکتهای دیگر ای.تی .اند تی )0( ،هزینههای انتقال کارکنان و بستگان آنها به شرکتهـای
دیگر ای.تی .اند تی )1( ،زیانهای متحمله ناشی از تصفیه داراییهای امریکنبل در ایران )4( ،هزینه فسخ اجـاره
آپارتمانها در ایران )0( ،هزینه دفاتر امریکن بل در ایاالت متحده در جریان تعطیل عملیات ،و ( )8سایر هزینههـا.
عالوه بر آن ،امریکنبل ادعا میکند که وی طبق قرارداد  312حق دارد ،کارمزدی معادل  30درصد این هزینههـا
را دریافت کند .هریک از این هزینهها بهطور جداگانه ذیال مورد بحث قرار میگیرد.
ب) حقوق کارمندان

 .34امریکنبل جمعا مبلغ  8.431.231دالر بابت حقوقهای کارمندان خود تا استقرار آنها در مأموریتهای جدید
مطالبه میکند .این هزینهها براساس حقوق و مزایای استاندارد امریکنبل محاسبه گردیده است که شـامل همـان
مزایایی است که به کلیه کارمندان «بل سیستم» تعلق میگرفت .از آنجا که شرک کار ،امریکنبل را ملزم میکرد
که کارمندان خود برای برنامه «سیک سویچ» را از میان کارمندان بل سیسـتم انتخـاب کنـد ،بایـد گفـت کـه در
قرارداد نیز پرداخت حقوق و مزایای مزبور مورد نظر بوده است .حقـوق و مزایـای اسـتاندارد شـامل حقـوق پایـه،
اضافهکار ،فوقالعاده خار از کشور و پاداش تشویقی کارمند ،مزایا و سهم (پرداختی کارفرما) بـه طـرک پـسانـداز
طبق طرک پساندازهای قبلی امریکنبل و فوقالعاده هزینه زندگی و پاداش مأموریت طوالنی میشد.
 .2مفاد بند  0قرارداد  312که در بندهای  34و  30زیر به تفصیل بیشتر تشریح گردیده مستقیما فق به صورتحسابهای ماهانهای که
بابت خدمات و هزینههای متحمله طی مدت اجرای قرارداد تسلیم میشود ،مربو است.
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 .31خواندگان ایرادهای مختلفی به این هزینهها گرفتهاند .از جمله ایران اظهار میدارد که هزینـههـای زیـاد
بابت حقوق ممکن است مربو به کارمندانی باشد که قبل از آنکه امریکنبل اسـامی آنهـا را از لیسـت حقـوق
حذف کند ،مأموریتشان پایان یافته ،اضافهکار تعلق نمیگیرد و فوقالعادههای خار از کشور و هزینه زندگی بـیش
از اندازه زیاد است ،زیرا اغلب کارمندان طی هفتههای اول  3323ایران را ترک کردند و بعد از آن حقی نسبت بـه
این فوقالعادهها نداشتند.
 .33دیوان با توجه به مدارک موجود نتیجه می گیرد کـه ایـن ایـرادات قابـل تأییـد نیسـت .دیـوان براسـاس
شهادتنامه تسلیمی آقای پورتن متقاعد شده که حقوق پرداختی کال از آنچه که به کارمندان در صـورتی پرداخـت
میشد که خدمت در ایران قبل از موعد خاتمه نمییافت ،تجاوز نمیکند .اضافهکارها ،هزینههای مسـتقیم مربـو
به دوره ذیرب بوده و بدین قرار کامال جـزا هزینـههـای فسـخ محسـوب مـیشـوند ،زیـرا اضـافهکـار از طریـق
صورتحسابهای مربو به نرخهای نفرـ ماه قابل وصول نبود .باالخره مبالغ پرداختی بابت فوقالعادههای خار از
کشور و هزینه زندگی ،هرچند ظاهرا باال است ،معقول مـیباشـد؛ زیـرا بسـیاری از کارمنـدان قبـل از پایـان دوره
سهماهه کار پیدا کردند .در نتیجه ،رقم حقوق پایه که فوقالعادهها براساس آن محاسبه شدهاند پایین آمد .بهعالوه،
مدارک نشان میدهد که این فوقالعادهها فق در مدتی که کارمندان استحقاق داشتند ،پرداخت شده است.
 .37در نتیجه ،دیوان معتقد است که امریکن بل حق دارد مبالغی که بابت حقـوق مطالبـه کـرده منهـای 8/3
درصد این هزینهها که منتسب به فورسماژور است ،دریافت کند .بدین ترتیـب ،امـریکنبـل حـق دارد بـهطـور
خالص مبلغ  0.322.030دالر دریافت نماید.
ج) هزینههای مربوط به انتقال کارمندان و بستگان آنان به مشاغل دیگر

 .38امریکنبل جمعا مبلغ  3.188.283دالر بابت هزینه انتقال کارمندان خود و بستگان آنها به مشاغل دیگـر در
ای.تی .اند تی .در ایاالت متحده مطالبه میکند .این هزینهها شامل هزینههای زیر است:
هزینه سفر کارمندان و بستگان آنها،
هزینه زندگی کارکنان و بستگان آنها تا استقرار دائم آنها در محل کار جدید،
هزینه حمل و انبارداری اثاثه خانه،
هزینههای مربو به فروش خانههایی که در نتیجه تغییر مأموریت صورت گرفته،
پرداخت به کارمندان بابت مالیات بر درآمد ایاالت متحده که کارمندان میبایستی در نتیجه افزایش درآمد بـه
علت پرداخت هزینه انتقال بپردازند ،و
فوقالعاده انتقال بابت اقالم متفرقهای که باید جایگزین میشد.
 .33دیوان براساس شهادتنامه آقای پورتن و مدارک ضمیمه آن متقاعد شده که امریکنبل واقعا این هزینهها
را متحمل گردیده و منطبق با خ مشی امریکنبل و ای.تی .اند تی .در مورد انتقال کارکنان از مأموریتهای خار
از کشور بوده است .دیوان همچنین در این نتیجهگیـری کـه قسـمت اعظـم هزینـههـای انتقـال بایـد بـهعنـوان
هزینههای فسخ طبقهبندی گرددد ،اشکالی نمییابد .احتمال اینکه وضعی پیش آید کـه امـریکنبـل ناچـار شـود
به طور ناگهانی کلیه کارکنان خود را از ایران خار کند ،بدون اینکه فرصت مستهلک کردن هزینههای مربو به
آن را از محل سودهای آتی داشته باشد ،شاید یکی از دالیلی باشد که طرفین ماکزیممی تـا میـزان 22.222.222
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دالر برای هزینههای فسخ تعیین کردهاند .بنابراین ،بهعنوان یک قاعده کلی ،ایـن نـوع هزینـه انتقـال بـهعنـوان
هزینههای فسخ قابل وصول است.
 .71لکن این قاعده ،بدون استننا نیز نمیباشد .خواندگان اسـتدالل مـیکننـد کـه هزینـه انتقـال آن عـده از
کارمندانی که خدمتشان طی مدت قرارداد منقضی میشد در نرخهای نفرـ ماه منظور گردیده و حـداقل بخشـی از
هزینههای انتقال این افراد از طریق پرداخت صورتحسابهای نفرـ ماه در طول عمر قرارداد  312بـه امـریکنبـل
پرداخت شده است .طبق اظهار خواندگان ،گزارش مورخ  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3102امریکنبل در مورد
فهرست حقوقبگیران نشان میدهد که کارمندانی که مدت خدمتشان به این نحو منقضـی مـیشـد ،بـیش از 32
درصد تمامی کارکنان امریکنبل در ایران را تشکیل میدادند.
 .73در مورد هزینههای انتقال آن عده از کارکنان امریکن بل که مدت خدمتشـان در ایـران قبـل از انقضـای
مدت قرارداد  312خاتمه مییافت ،دیوان میپذیرد که در هر صورت ،امریکنبل میبایست هزینـههـایی را کـه از
این بابت متحمل میشد ،از محل پرداختهای نفرـ ماه که طبق قرارداد قابل پرداخت بود ،جبران کند .با ایـنکـه
خواهان در جلسه استماع شهادتی ارائه داد ،حاکی از اینکه این هزینههای فسخ قبال در نرخهای نفرـ ماه منظـور
نشده ،ولی در اظهاریه کتبی قبلی خواهان قید شده که نرخهای نفرـ ماه ضمن سایر هزینهها «کلیـه هزینـههـای
باالسری و غیرمستقیم نگاهداری کارکنان در ایران و اجرای قرارداد» را نیز شامل مـیشـد و بنـابراین ،نـرخهـای
مزبور ظاهرا شامل هزینههای انتقال و تعویض پرسنل طی مدت قرارداد نیز میگـردد .گـزارش مـورخ  13نـوامبر
 3( 3322آذرماه  )3102امریکنبل در مورد فهرست حقوقبگیران که خواهان تسلیم نموده ،نشان میدهـد کـه در
هر حال ،مأموریت قریب به  2درصد کارکنان امریکنبـل در ایـران قبـل از  30ژوییـه  04( 3323تیرمـاه )3102
منقضی میشد .بهعنوان مبنای محاسبه باید به جای گزارش دسامبر  3323از گزارش اخیر استفاده کـرد ،زیـرا در
گزارش ماه دسامبر ،کاهش کارکنان در چندین مورد ممکن است سبب شده باشد که مـدت تقریبـی مأموریـت بـا
آنچه که در اصل بوده ،متفاوت باشد .با توجه به پرداختهای نفرـ ماه (از جمله پرداختهای مربو بـه مـاههـای
نوامبر و دسامبر  3322که در این حکم منظور شده) که برای  0/0ماه از مدت یـک سـال قـرارداد دریافـت شـده،
دیوان نتیجه میگیرد که پرداختهای نفرـ ماه مزبور باید  40درصد هزینههای انتقال  2درصد پرسـنل مـذکور در
فوق را جبران کرده باشد .چون امریکن بل اظهار نکرده که معادل آن مبلغ را از ادعای خود کسر کرده ،دیوان ایـن
مقدار را از مبلغ حکم کسر میکند.
 .72خواندگان همچنین اظهار میدارند که امریکنبل عده زیادی از آنهایی را که به ایاالت متحده مراجعـت
کردند ،تحت عنوان مراجعتهای «داوطلبانه» و نه «غیرداوطلبانه» طبقهبندی کرده و در نتیجه ،آنهـا را از طـرک
پرداخت هزینههای انتقال امریکنبل مستننا نموده است .ولی همانطـور کـه در بـاال نظـر داده شـد ،غیـر از 8/3
درصد  ،معاودت کلیه کارکنان قابل انتساب به دستورهای کاهش پرسنل است .بنابراین ،نمـیتـوان مراجعـتهـا را
واقعا داوطلبانه تلقی کرد.
 .71در نتیجه ،دیوان بابت هزینههای انتقال مورد ادعا ،حکمی به مبلغ  3.188.283دالر منهـای  8/3درصـد
مربو به فورسماژور به نف خواهان صادر میکند .از مانده ،یعنی از مبلغ  2.202.000دالر هم  1/30درصـد کـه

حکم شماره 222ـ49ـ3



301

معادل هزینههای انتقال وصول شده از محل پرداختهای نفرـ ماه است )3(،کسر میکند .مبلغ خالصی کـه بـاقی
میماند  2.440.202دالر است که امریکنبل باید دریافت کند.
د) زیانهای وارده به داراییهایی امریکنبل در ایران

داراییهایی به ارزش بـیش از
 .74مدارک حاکی است که امریکنبل در جریان کار خود در برنامه «سیک سویچ» 
 32میلیون دالر خریداری کرده که از آنها در انجام وظایف قراردادی خود استفاده میکرد .این دارایـیهـا شـامل
تجهیزات و وسایل شش ساختمان مقر ادارات امریکنبـل و مبلمـان و اثاثـه کامـل آپارتمـانهـای کارمنـدان آن،
اتومبیل ،کامیون و سایر وسایل نقلیه که برای آزمایش و بازرسی محلی و منظورهای مشـابه بـه کـار مـیرفـت و
مرکز خصوصی تلفن جهت مکالمات تلفنی اداری و تجهیزات دیگر بود .امریکنبل اظهار میدارد کـه برگردانـدن
دارایی هایی مزبور به ایاالت متحده ،نه امکان داشت و نه این کار از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بود.
 .71امریکن بل سعی کرد قبل از ترک ایران ،اموال خود را به فروش رساند و به مؤسسه پرایس واتـر هـاوس
سفارش کرد که مابقی داراییهایی وی را بفروشد .مدارک حاکی است که خواهان با مشکالت زیادی روبهرو شده،
ولی سرانجام موفق گردید که کلیه داراییهایی خود را در ایران به فروش رساند .پـس از مسـتهلک کـردن ارزش
وسایل به ارزش خالص دفتری آنها در تاریخ فروش ،دفاتر امریکنبل مبلغ  0.002.288دالر زیان نشان میدهد.
خواهان این هزینهها را بهعنوان هزینههای فسخی که به موجب قرارداد  312قابل پرداخت است ،مطالبه میکند.
 .73دیوان متقاعد شده است که امریکنبل واقعا این هزینهها را متحمل گردیده است .استدالل مهمتری کـه
ایران در اظهارات خود علیه پرداخت این هزینه اقامه میکند ،این است که هزینههای مزبـور در نتیجـه انقـالب و
اغتشاشات داخلی ایجاد شده است .با توجه به نتیجهای که دیوان در بنـدهای  00تـا  03فـوق گرفتـه ،اگـر ایـن
هزینهها منتسب به اوضاع فورسماژور بوده و ارتباطی با دستورهای مربو به کـاهش تعـداد کارکنـان نداشـته
باشند ،امریکن بل حقی برای دریافت آنها ندارد .برخالف سایر اقالم هزینه مـورد اخـتالف ،در ایـنجـا براسـاس
درصد پرسنلی که به دو دلیل خاص ایران را ترک کردند ،نمیتوان خ فاصلی کشید؛ زیرا ایـن هزینـههـا ارتبـا
مستقیم بخصوصی با پرسنلی که ایران را ترک کردند نداشته ،بلکه بهطور کلی به فعالیتهای امریکنبل در برنامه
«سیک سویچ» مربو است.
 .77امریکن بل در نتیجه دستورهای مربو به کاهش تعداد کارکنان ،ناگزیر شده وسایل خـود را بـه فـروش
رساند و بدون وجود این دستورها ضرورت نداشته که داراییهای خود را بفروشد؛ ولی زیانهایی که مبنای ادعـا را
تشکیل میدهند ،ذاتا از آن دستورها ناشی نشدهاند ،بلکه به نظر میرسد که هم عدم امکان ادعایی امریکنبـل در
صدور آن وسایل به ایاالت متحده (که مورد اعتراض خواندگان است) و هم مشکالت خاصی که امریکنبل بنا بر
شهادتنامه آقای پورتن در بهار  3323در جریان تعطیل امور خود با آنها مواجه بـوده ،ارتبـا نزدیـک بـا شـرای
فورسماژور در ایران داشته است .نتیجتا زیانهای مورد اختالف را باید ناشی از اوضاع فورسمـاژور دانسـت تـا از
 .3دیوان فرض کرده است که  2درصد کسانی که مأموریتشان قبل از  30ژوییه  04( 3320تیـرمـاه  )3184پایـان مـییافـت 2 ،درصـد
آنهایی را تشکیل میداد که به دلیل فورسماژور [از ایران خار شدند و نیز  2درصد کسانی را که در نتیجه کـاهش تعـداد کارکنـان،
ایران را ترک کردند.
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دستورهای مربو به کاهش تعداد کارکنان .بنابراین ،دیوان این قسمت از ادعا را رد میکند.
هـ) هزینه فسخ اجاره آپارتمانها در ایران

 .78امریکنبل هزینه دیگری به مبلغ  3.114.103دالر که حسب ادعا از تعطیل عملیـات در ایـران ناشـی شـده،
مطالبه میکند .این مبلغ ،هزینه فسخ قراردادهای اجاره آپارتمانهایی است که امریکنبل برای کارکنـان خـود در
ایران اجاره کرده بود.
 .73از اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102امریکن بل سعی کرد که در اسرع وقت ممکـن ایـن اجـارههـا را
فسخ کند .طبق اظهار خواهان «این امر به علت اوضاع آشفته آن زمان دشوار بود ،زیرا بعضی از مالکین کشـور را
ترک کرده و اغلب آن هایی هم که در ایران مانده بودند ،از قبول پول از یک شرکت امریکایی یا داشـتن هرگونـه
ارتباطی با آن بیم داشتند» .معهذا شرکت توانست قبل از ترک ایران ،اجاره یک سوم آپارتمانهـا را فسـخ کنـد و
پس از ترک کشور ،ترتیباتی با مؤسسه حسابداری بین المللی پرایس واتـر هـاوس بـرای کمـک بـه فسـخ مـابقی
اجارهها داد .تقریبا نیمی از هزینههای مورد ادعا از طریق پرایس واتر هاوس ایجاد شده است.
 .81براساس مدارک موجود ،دیوان متقاعد گردیده که هزینههای مورد بحث واقعا تحمل شده و طبق قرارداد
 312هزینههای فسخ محسوب میشوند .لکن همان طور که خواهان به اوضاع آشـفته ایـران و مشـکالت خـاص
ناشی از آن اوضاع اشاره کرده ،بدیهی است که در مورد این هزینه نیز باید بیش از  8/3درصـد کلیـه هزینـههـای
متحمله را ناشی از وض فورسماژور دانست .بنابراین ،با توجه به کلیه اوضاع و احـوال ،دیـوان حکمـی بـه مبلـغ
 802.222دالر بابت این قسمت از ادعا را به نف خواهان منطقی میداند.
و) هزینه دفاتر امریکنبل در ایاالت متحده در جریان تعطیل عملیات آن

 .83امریکنبل مبلغ  0.832.233دالر بابت هزینههای اداره مرکزی خود در ایاالت متحده که مسئول نظـارت بـر
تعطیل عملیات بود ،مطالبه میکند .طبق اظهار خواهان ،کارمندان آن اداره به نقل مکان کارکنان امـریکنبـل در
ایاالت متحده ،دادن ترتیب حمل اثاثه شخصی و رسیدگی به ادعاهای مربو به مفقود شدن و صدمه دیدن اثاثـه
آنها کمک میکردند ،کلیه صورتحسابها را میپرداختند و سایر کارهای الزم برای تعطیل عملیات امریکنبـل را
انجام میدادند .هزینههای مورد ادعا از اقالمی مانند حقوق پرسنل (که تعداد آنها با تقلیل بقیه کارهای مربو به
خاتمه عملیات کاهش مییافت) ،هزینه سفر ،ملزومات کرایه ماشینهای اداری ،هزینه تلفن ،کرایه محل و خدمات
نگهبانی ،هزینههای حقوقی و حسابداری ،بیمه ،هزینه اسـتهالک ،خـدمات کـامپیوتری ،پسـت ،پیـک ،مالیـات و
وسایل طبی و اقالم مشابه آنها استخرا شده است.
 .82خواندگان به این قسمت از ادعا به این دلیل معترضند که هزینههای مورد بحث ،حسب ادعا بـه تعطیـل
عملیات امریکن بل در ایران ارتبا نداشته ،بلکه به تعطیل تمامی شرکت مربو است .خواندگان همچنـین اظهـار
میدارند که بعضی از اقالم هزینههای مورد ادعا بهطور نامعقولی گزاف است.
 .81دیوان مالحظه میکند که چون نقش امریکنبل محدود به برنامـه «سـیک سـویچ» بـود ،منطقـا کلیـه
هزینههای ناشی از فعالیتهای دفتر امریکنبل در ایاالت متحده بعـد از خـرو کارکنـان آن شـرکت از ایـران را
میتوان بهعنوان هزینههای فسخ تلقی کرد و بنابراین ،در این دعوا ،هزینههای مزبـور بـه اسـتننای هزینـههـای
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مربو به  8/3درصد پرسنلی که به علت فورسماژور ایران را ترک کردند ،قابل وصول میباشد.
 .84طبق تفسیر خواندگان هزینههای فسخی که طبق قرارداد قابل وصول میباشد ،محدود بـه هزینـههـایی
است که مستقیما به کاهش کارکنان امریکنبل و انتقال آنان مربو باشد و هزینههایی مانند هزینههای ناشـی از
تعطیل شرکت که در هر حال امریکنبل متحمل میشد ،جزا هزینههای فسخ نیست .به نظر میرسد که خواهـان
با ذکر اینکه «هزینههای مطالبه شده ...نه برای برچیدن امریکن بل ،بلکه برای تعطیل عملیات در ایـران و سـایر
نقا مصرف شده» ،با این تفسیر کلی خواندگان موافق است .در نتیجه ،به نظر نمیرسد کـه امـریکنبـل غیـر از
هزینههای تعطیل عملیات که از طریق اداره مرکزی آن انجام شده ،خود را نسبت به هزینههـای دیگـری ذیحـق
بداند.
 .81با توجه به مراتب فوق ،بعضی از عناصر ادعای خواهان بهطور نامتناسبی گزاف به نظر مـیرسـد .لـذا بـا
اینکه طبق اظهار خواهان ،تنها «تعداد معدودی از کارکنان» دفتر ایاالت متحـده وی در عملیـات تعطیـل ...کـار
میکردند (به قول آقای پورتن «گروه کوچکی از کارمندان از جمله شخص اینجانـب و کارمنـدان زیردسـت مـن،
تعطیل عملیات امریکن بل را هم در ایران و هم در ایاالت متحده نظارت میکردند») ،حقـوق پایـه ده مـاهی کـه
بهعنوان قسمتی از هزینههای مزبور ادعا شده ،بالغ بر  3.232.304دالر است .این رقم نشان میدهد کـه نـهتنهـا
حقوق «عده معدودی» کارمند ،بلکه حقوق اغلب کارمندانی (که تعدادشان بین  300و  10نفر بود) کـه در فاصـله
بین ژانویه و اکتبر  3323در آن دفاتر کار میکردند نیز در آن منظور شده است .همچنین کل مبلغ  010.083دالر
مورد مطالبه بابت کرایه محل و خدمات نگهبانی را نمیتوان منحصرا بهعنـوان هزینـههـای تعطیـل عملیـات در
نتیجه کاهش کارکنان پذیرفت .از طرف دیگر ،در مورد هزینه بیمه امریکنبل ( 402.442دالر) که آن هـم مـورد
اعتراض خواندگان قرار گرفته ،توضیح کافی داده شده که در نتیجه سنگینی بیمه حمل و نقل بینالمللـی وسـایل
شخصی کارکنانش در  3323بوده است .دیوان همچنین متقاعد شده که هزینههای حقوقی و خدمات حسابداری و
خدمات سایرین ،هم معقول بوده و هم میتوان آنها را به اندازه کافی ناشـی از اوضـاعی دانسـت کـه در نتیجـه
دستورهای مربو به کاهش تعداد کارکنان ایجاد شده است.
 .83با توجه به موارد تردید فوق و این واقعیت که قسمتی از کلیه هزینههای مورد ادعا تحت عنوان حاضر در
اثر ناشی شدن از وض فورسماژور قابل وصول نیستند ،م الوصف دیوان نتیجـه مـیگیـرد کـه قسـمت عمـده
هزینههای مورد ادعای خواهان باید پرداخت شود و دیوان با اعمال نظر منصفانه خود حکمی به مبلـغ 1.222.222
دالر به نف امریکنبل صادر میکند.
ز) سایر هزینهها

 .87آخرین فقره هزینههای فسخی که امریکن بل ادعا کرده مرکب از چندین قلم مربو به نقل مکان کارمنـدان
است که در ادعای مذکور در بند « » فوق منظور نشده است .این قسمت ،هزینههای متفرقه در ایران را نیز در بر
میگیرد .این قبیل هزینههای دیگر ،شامل پارهای «هزینههای غیرعادی بابت استقرار مجـدد» ،از قبیـل پرداخـت
مبالغ جزئی و مقطوعی است برای جایگزینی انواع محدودی از اجناس ،مانند لباس و بستر و لوازم منزل یا اشـیای
مشابه تا حدود معین ،خسارت وارده به وسایل شخصی ،هزینههای آموزشی الزم برای فرزندان کارکنـان در مـدت
موقت نقل مکان تا شروع مأموریت جدید و کمکهای مالیاتی مبتنی بر طرک امریکنبـل در مـورد جبـران زیـان
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مالیاتی کارمندانی که اگر اجازه میداشتند مأموریت پیشبینی شده خود در ایران را تکمیل کننـد ،مـیتوانسـتند از
مزایای مالیات بر درآمد امریکا استفاده نمایند ،انبارداری ،بعضی از اثاث منزل ،سایر هزینههای مربو به مـدیریت
خانههای استیجاری کارمندان ،به اضافه «هزینههـای پشـتیبانی مسـتقیم» و سـایر هزینـههـایی کـه نماینـدگان
امریکنبل در ایران متحمل شدهاند .هزینههای مورد ادعا بالغ بر  1.382.338دالر میشود.
 .88براساس مدارک موجود ،دیوان متقاعد شده است که امریکنبل این هزینهها را متحمل شده و کلیه ایـن
هزینهها به علت خرو کارکنان امریکن بل از ایران بوده است .بنابراین ،دیوان حکمی بـه مبلـغ  0.342.803دالر،
یعنی ـ 1.382.338/دالر منهای  8/3درصد مربو به فورسماژور به نف خواهان صادر میکند.
ح)  32درصد کارمزد

 .83طبق بند  33پیوست  1قرارداد « 30درصد به هزینههای واقعی متحمله به وسیله پیمانکار برای انجام بندهای
4 ...ـ 3باال اضافه خواهد شد» .بند 4ـ 3پیوست  1حاوی شر مربو به حق امریکنبل نسبت به هزینههای فسخ
میباشد .خواهان مبلغ  1.223.103دالر را که  30درصد جم ( 13.402.330 (sub-totalدالر ادعای هزینههای
فسخ است ،مطالبه میکند.
 .31اگر قرارداد واقعا فسخ میگردید ،امریکنبل مسلما حق داشت  30درصد کارمزد را دریافت کند .بـرخالف
سایر مبالغ مورد ادعای مربو به فسخ ،این  30درصد نماینده عنصر سود است .با اینکه در تعیین حق امریکنبل
نسبت به هزینههای ناشی از کاهش کارکنان ،هزینههای فسخ به نحوی که در قرارداد  312تعریـف شـده ،بـرای
یافتن یک راهحل منصفانه کمک میکند ،چنین راهحلی لزوما شامل  30درصد حـقالزحمـه نمـیشـود .بـالعکس،
دیوان تشخیص میدهد که در عین حال که امریکنبل انتظار معقولی داشت که از طریق افزایش نـرخ نفرــ مـاه
هزینههای متحمله ناشی از کاهش کارکنان را جبران کند ،منطقا نمیتواند توقـ داشـته باشـد کـه در نتیجـه آن
کاهشها سود ببرد .بنابراین ،دیوان ادعای امریکنبل بابت  30درصد کارمزد را رد میکند.
ط) نتیجهگیری

 .33با توجه به مراتب فوق ،دیوان ضمن رد مابقی این قسمت از ادعا ،حکمی بـه مبلـغ  03.230.210دالر بابـت
هزینههای فسخ به نف خواهان صادر میکند.
ب) خدمات تخصصی عرضه شده در ماههای نوامبر و دسامبر 3378
 .3مقدمه

 .32طبق ماده 4ـ 1قرارداد « :312مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار با توجـه بـه تعـداد نفـرات و مـدت کـار آنهـا
براساس پیوستهای  0 ،1و  8محاسبه خواهد شد».
 .31در قرارداد  ،312مانند قراردادهای قبل از آن ،مقرر شده بود که بابت خدمات تخصصی امریکنبل ،ماهانه
براساس مدت زمانی که پرسنل فنی آن صرف پروژه میکردند ،حقالزحمه پرداخت شود (رجوع شود به :بنـد 381
زیر) .جزئیات آن در پیوست  0تحت عنوان «مبنای محاسبه قیمت نفرـ ماه برحسب سـطوک آنهـا و تعـداد نفرــ
ماهها» تشریح شده است .بنابراین ،مدت زمانی که مبنای پرداختها قرار گرفته ،به صورت تعداد «نفرـ مـاه» کـار
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انجام شده ذکر گردیده؛ یعنی اگر یک نفر متخصص چهار هفته کار میکرد ،امریکنبل حق داشت به انـدازه یـک
نفرـ ماه حقالزحمه دریافت دارد .نرخ قراردادی نفرـ ماه از  30.140دالر تا  33.003دالر بود و بستگی به تخصص
فنی کارمندی داشت که خدمت را انجام میداد .خدمات اداری و دفتری کارمندان قابل مطالبه نبود.
 .34پیوست « 1شرای پرداخت» را معین کرده و بند  0آن به شرک زیر است:
کلیه پرداختهای به پیمانکار باید در مقابل صورتحسابهای مدلل ماهانهای که به وسیله پیمانکار اثبات شده
و به تصویب کارفرما رسیده انجام شود .اگر آنها در مدت  12روز بعد از ارائه به کارفرما توسـ کارفرمـا تصـویب
نشوند و هیچگونه اعتراضی کتبی موجود نباشد در آن وقت آنها هم باید پرداخت گردند .چنانچه کارفرما کتبـا در
مورد قسمتی از یک صورتحساب اعتراضـی نمایـد ،پیمانکـار مجـاز اسـت کـه یـک صورتحسـاب جدیـد شـامل
قسمتهایی که مورد تصویب قرار میگیرد تهیه نموده و آن را به کارفرما تسلیم نماید .سپس طرفین قلم (اقـالم)
تصویب نشده را بر طبق ماده  30پایین ،مذاکره خواهند کرد.
 .31بنابراین ،اگر ایران ظرف  12روز پس از ارائه صورتحساب ماهانه اعتراض نمیکرد ،باید وجه صورتحساب
را میپرداخت و اگر صورتحساب را پرداخت یا تصویب نمیکرد ،اختالفات مربو به آن باید ظرف  12روز از تاریخ
عدم تصویب حل میشد.
در صورتی که ظرف مدت مقرر ،توافق حاصل نمیگردید ،امریکنبـل طبـق بنـد  30پیوسـت  1حـق داشـت
قرارداد را طبق ماده  32فسخ کند (مقایسه شود با پاراگراف  40فوق).
 .33ولی اگر ایران صورتحساب را میپرداخت ،الزم بود که طبق بند  31پیوست  1جریانات دیگری به شـرک
زیر رعایت گردد:
ممیزین کارفرما که یک مؤسسه مورد قبول و بین المللی خواهند بود مجاز خواهند بود ،به سوابق پیمانکار کـه
برای تشخیص )3( :تعداد ،مدت کار نفرـ ماه level ،و مخار مندر در صورتحسابهای پیمانکـار بـرای تعیـین
اینکـه ایـن مخـار صـحیح بـوده و طبـق روشهـای مصـوبه  AT & Tمـیباشـد؛ و ( )0صورتحسـابهـای
تدارک کنندگان برای اقالمی که صورتحساب آن به کارفرما داده شده ،دسترسی داشته باشند .نماینـده کارفرمـا در
ایران تعداد ،مدت کار ،سطح نفرـ ماهها و صورتحسابهای تدارککننده برای اقالم صورتحساب داده شـده تحـت
پاراگرافهای 0ـ 3و 1ـ 3باال را رسیدگی خواهد کرد .به نمایندگان /ممیزین کارفرما در تمام اوقات مناسب در هـر
محلی که سوابق نگهداری میشوند ،اجازه دسترسی داده خواهد شد .تأیید یا عـدم تأییـد در مـدت  8مـاه بعـد از
پرداخت هر صورتحساب پیمانکار انجام خواهد شد .چنانچه این نفرـ ماهها و هزینهها در آن مدت مـردود نشـوند،
صورتحســابهــای مربوطــه ،نهــایی و قبــول شــده تلقــی مــیشــوند .چنانچــه نماینــدگان/ممیزین هریــک از
صورتحساب های پرداخت شـده ویـا پرداخـت نشـده را تصـویب ننماینـد ،کارفرمـا حـق خواهـد داشـت پرداخـت
صورتحسابها را اجازه نداده یا به تعویق بیندازد یا کم کند.
 .37هرچند در بند  31تأیید صورتحساب «ظرف  8ماه بعد از پرداخت هر صورتحساب پیمانکـار» پـیشبینـی
شده ،معذلک به رغم اظهارات خواندگان ،آن را نمیتوان به این معنا تفسیر کرد که اگـر ایـران صـرفا از پرداخـت
صورتحساب خودداری کند ،صورتحساب تا ختم دعوای احتمالی نهایی نمیشود .هر نظری غیر از نظـر مزبـور بـه
این معنا است که عدم پرداخت ناموجه یک صورتحساب مدلل میتواند قطعیت صورتحساب را الی غیرالنهایـه بـه
تعویق اندازد .به نظر دیوان ،تفسیر منطقیتر این است که در مواردی که صورتحساب طبق بند  0پیوست  1اثبات
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گردید یا در مواردی که ظرف  12روز مورد اعتراض واق نشد ،کارفرما موظف است صورتحساب را بهطور مشرو
پرداخت نماید .شش ماه مدت تأیید از روزی که چنین وظیفهای ایجاد میشود ،آغاز میگردد و اگر کارفرمـا روش
تأیید صورتحساب را به کار نبندد ،صورتحساب «بهطور نهایی قبول شده» است.
 .38در قرارداد  312آنچه که برای «اثبات» یک صورتحسـاب ضـروری اسـت ،تعریـف نشـده اسـت؛ ولـی
شهادتنامه آقای پورتن ،معاون و ذیحساب امریکن بل مشعر بر این است که در مراحل اولیه قرارداد  ،332مقامـات
ســازمان ارتباطــات و الکترونیــک و امــریکنبــل بــرای تعیــین روشهــای مشــخص تســلیم و تأییــد و پرداخــت
صورتحساب ها با یکدیگر مالقات کردند .طبق اظهار آقای پـورتن در آن موقـ بـر سـر تسـلیم چنـدین گـزارش
بهعنوان اسناد تأییدی صورتحسابها بین طرفین توافق به عمل آمد .این اسناد شامل اقالم زیر بود:
« )3گزارش ماهانه حقوقبگیران» با ذکر اطالعات مربو به کلیه کارکنان امریکنبل کـه طبـق قـرارداد بـه
کارشان در دوره مشمول صورتحساب حقالزحمه تعلق میگرفت،
 )0برگهای حضور و غیاب ،یعنی «حضور و شرک مأموریتهای کارمندان رسمی امـریکنبـل در هـر پـانزده
روز» که افراد دوبار در ماه تکمیل میکردند و تمام اوقاتی را که کارمندان امریکنبل صرف قـرارداد کـرده بودنـد،
صورت میدادند،
« )1گزارش اطالعات مربو به پرسنل و غیبت» ،حاوی خالصه ای از اطالعات مربـو بـه تعـداد کارکنـان
امریکنبل در ایران و تعداد روزهای غیبت آنان،
« )4گزارش کمک دریافتی از سـایر شـرکتهـای بـل سیسـتم» ،حـاوی اطالعـاتی در مـورد پرسـنل سـایر
شرکتهای بل سیستم که طبق قرارداد طی دوره مشمول صورتحساب خدمت میکردند،
« )0گزارش انتقال به یا از پروژههای دیگر» ،حاوی اطالعات مربو به وقتی کـه پرسـنل فنـی امـریکنبـل
صرف فعالیتهای غیر مشمول صورتحساب در مدت ذیرب میکردند،
« )8گزارش شماره کار» ،حاوی اطالعاتی در مورد کار مشخصی کـه کارمنـدان انجـام داده و در بـرگهـای
ساعات کار خود در میکردند،
« )2گزارشهای مراجعت کارمندان» حاوی تاریخ قط حقوق کارمندانی که طی ماه مشمول صورتحساب بـه
ایاالت متحده مراجعت میکردند.
 .33خواندگان وجود هرگونه موافقتنامهای را دائر بر این که تسلیم این مدارک طبـق قـرارداد  ،312در حکـم
اثبات صورتحسابها محسوب میشود ،تکذیب میکنند .شهادتنامه سپهبد تـوکلی کـه مـدیریت قـرارداد  312بـر
عهده وی بود ،مؤید موض خواندگان است .نامبرده در شهادتنامه خود اظهار میدارد که «غیر از شرای منـدر در
قرارداد ،وجود موافقتنامه یا تفاهمنامههایی» را «به خاطر» نمیآورد.
 .311علیرغم این شهادت ،بحنی نیست که سازمان ارتباطـات و الکترونیـک منظمـا تـا پایـان اکتبـر ،3322
صورتحسابهای ماهانه امریکنبل را بر مبنای مدلل بودن می پرداخت و این روش حداقل چیزی بـیش از توافـق
ادعایی خواهان در این زمینه را در برنمیگرفت .این رفتار قویا حاکی است که حداقل تا آخر اکتبر  3322در مـورد
کفایت ارائه اسناد و مدارک ،تفاهم متقابلی وجود داشته است .مضافا با اینکه چنین تفـاهمی ضـرورتا مـان از آن
نمیشد که کارفرما مدارک منبته بیشتری که منطقا در نتیجه شرای متغیر الزم میشد ،مطالبه نکند ،علیهـذا در
قرارداد  312حدودی برای خواست هایی از آن نوع تعیین شده بود .اوال طبق بند  31پیوست  1فرض بر ایـن بـود
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که صورتحسابهای امریکنبل باید «دقیق و مطابق با روشهای مصوب ای.تی .اند تی» باشد .در اینکـه اسـناد
صورتحسابهای مورد بحث با روشهای امریکنبل که از روشهای اسـتاندارد ای.تـی .انـد تـی .اقتبـاس شـده،
منطبق بوده ،اختالفی نیست .ثانیا چون امریکن بل حق داشت بابت خدمات خود براسـاس نفرــ مـاه حـقالزحمـه
دریافت کند و چون موظف بود خدمات مشاورهای انجام دهد (رجوع شود بـه :بنـد  381زیـر) ،بـرخالف اسـتدالل
خواندگان ،امریکنبل ملزم نبود که بهعنوان شر پرداخت صورتحسابهای ماهانه خـود ،گـزارشهـایی در مـورد
پیشرفت واقعی برنامه «سیک سویچ» تسلیم کند .کافی بود امریکنبل اثبات کند که نفرـ مـاههـای صورتحسـاب
شده واقعا طی مدت ذیرب صرف خدمات مشاورهای شده است .در مورد اینکه آیا امریکنبل بـه وظیفـه خـود در
مورد خدمات مشاورهای ارائه شده در ماههای نوامبر و دسامبر  3322عمل کرده یا خیر ،در دو قسـمت زیـر بحـث
میشود.
 .2صورتحساب شماره  221بابت نوامبر 3378

 .313در  38دسامبر  00( 3322آذرماه  )3102امریکنبل «صورتحساب  »002را بابت خدمات مـاه نـوامبر 3322
تسلیم و طی آن تقاضا کرد که مبلغ خالص  32.438.002دالر بابت  220/1نفرـ مـاه خـدمات ارائـه شـده در مـاه
نوامبر پرداخت گردد .چهار روز بعد در  02دسامبر  03( 3322آذرماه  )3102امریکنبـل گـزارش فهرسـت اسـامی
حقوقبگیران ،برگ های ساعات کار و سایر اسنادی را که طرفین قبال برای اثبات و تأیید صورتحسابهـا بـه کـار
میبردند ،تحویل داد.
 .312ایران استدالل میکند که ملزم نیست که بابت خدمات انجام شده در نوامبر  3322وجهی بپردازد .بحث
اصلی وی این است که ایرادات درستی به کفایت مدارک منبته صورتحساب امریکنبل گرفته است.
 .311مدارک نشان میدهد که ایران در  02دسامبر  03( 3322آذرماه  )3102یعنـی ظـرف سـی روز مهلـت
مقرر در قرارداد به صورتحساب نوامبر  3322ایراداتی گرفته است .دو مورد خاص از ایرادات ،یعنـی ایـرادات  3و4
زیر در مالقاتی که در همان تاریخ بین سـپهبد تـوکلی ،رئـیس سـازمان ارتباطـات و الکترونیـک و آقـای ا  .ال.
جوردن ،نماینده امریکن بل در امور قرارداد صورت گرفت ،مطرک شد و دو ایراد دیگر ،یعنی ایرادات  0و  1زیر ،طی
یادداشت سپهبد توکلی که آن نیز به همان تاریخ  02دسامبر  03( 3322آذرماه  )3102بـود ،عنـوان گردیـد .ایـن
ایرادات به شرک زیر بودند:
 )3اسامی افراد که در مرخصی موقت بودهاند تسلیم نشده بود.
 )0اسناد درخواستی شرکت مخابرات در مورد حضور ،مأموریتها ،سفر و مرخصی پرسنل ارائه نگردیده بود.
 )1با اینکه عدهای از کارمندان فنی در ماه نوامبر ایران را ترک کرده بودند ،جمـ صورتحسـاب  2نفرــ مـاه
بیشتر از ماه اکتبر بود.
 ) 4پرسنلی که طی آن ماه به مرخصی رفته بودند ،قبال اقدام به اخذ تأیید کتبی شرکت مخابرات نکرده و لذا
مرخصیها طبق قرارداد به نحو مقتضی هماهنگ نگردیده بود.
 .314در مورد دو استدالل اول ،در همان روزی که ایرادات سازمان ارتباطات ابراز شد ،امریکنبـل اطالعـات
الزم را تسلیم نمود .امریکن بل هفت فقره سند که در قسمت قبل تشریح شد ،تحویل داد .در این اسناد ،عالوه بـر
مطالب دیگر ،اسم هر کارمندی که بابت نامبرده طبق قرارداد صورتحسـاب داده شـده بـود ،تـاریخ شـروع ارسـال
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صورتحساب بابت خدمات آن کارمند به ایران ،شماره کار (یعنی وظیفهای که طبق شـرک کـار کارمنـد طـی دوره
صورتحساب مأمور انجام آن بوده) ،تعداد روزهای غیبت یا مرخصی هریک از کارمندان طی مدت قـرارداد ،نرخـی
که مطابق آن حقالزحمه هر کارمند باید در صورتحساب منظور میشد ،گزارش انتقال کارمندان به پروژههای غیر
مشمول صورتحساب و خالصهای از مدت زمانی که باید بابت کارمندانی که طی مدت صورتحسـاب بـه فهرسـت
اسامی حقوق بگیران اضافه ویا از آن حذف شده بودند ،در گردیده بود .این اطالعات برای تأیید غیبتها و اثبـات
مبلغ مندر در صورتحسابی که در ماه نوامبر برای امریکنبل ارسال شـده بـود ،کـافی بـود .در شـهادتنامه آقـای
پورتن ،امریکن بل نحوه محاسبات مبالغ مندر در صورتحساب نوامبر را بـهتفصـیل ذکـر کـرده اسـت .بنـابراین،
ایرادات مورد بحث برای امتناع از پرداخت کافی نبود.
 .311در مورد ایراد مربو به اختالف ظاهری هشت نفرـ ماه ،خواهان توضیحات کافی داده است .افزایش در
نفرـ ماه ناشی از سه عامل ذیل بوده است:
( )3در ماه نوامبر با موافقت قبلی سازمان ارتباطات و الکترونیک ،هفت کارمند جدید به عده «حقوقبگیـران»
اضافه شدند،
( )0طبق پیوست  8قرارداد  312بابت ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارمندانی که در ماه نوامبر ایـران
را ترک کردند ،در همان ماه صورتحساب ارسال گردید،
( ) 1خدمات مشمول صورتحساب سایر کارمندان بل سیستم در ماه نوامبر نسبت به رقم مشابه آن در ماه اکتبر
بیشتر بود.
اطالعات کافی برای تأیید این تغییرات به ایران تسلیم گردید .لذا استدالل حاضر برای توجیـه عـدم پرداخـت
صورتحساب کافی نیست.
 .313آنچه که باقی میماند ،عبارت از ایراد به «عدم هماهنگی» ادعایی مرخصیها است .طبـق بنـد «هــ»
پیوست  8قرارداد « :312به منظور جلوگیری از هرگونه لطمهای به پیشرفت پروژه ،زمان مرخصی باید بـا شـرکت
مخابرات ایران هماهنگ گردد».
 .317همانطوری که در بندهای  04تا  02فوق مشاهده گردید ،در پاییز  3322طرفین درباره تفسیر مفاد بند
فوق دائما با هم اختالف داشتند .امریکن بل تقاضای شرکت مخابرات را دایر بر کسب موافقت قبلی آن شرکت در
مورد هرگونه غیبت پیشبینی شده ،به دلیل آنکه از حدود قرارداد تجاوز میکرد ،رد نمود .با وجـود آنکـه واضـح
است که طی دوره قرارداد  332و در ابتدای قرارداد  312کسب موافقت قبلی الزم نبـود ،بـا ایـن حـال ،تقاضـای
شرکت مخابرات الزاما غیرموجه نبود .بسته به احتیاجات متحول پروژه ،معنای «هماهنگی» میتوانست هر چیـزی
بین اطالع بعد از انجام عمل و کسب اجازه قبلی باشد و احتماال تجربیات حاصله در حین کـار و اوضـاع و احـوال
متغیر نیز می توانست تغییر در تفسیر شر مربو به هماهنگی را توجیه نماید .بنابراین ،تفسیر شرکت مخـابرات را
به صرف عدم انطباق آن با بند «هـ» پیوست  8نمیتوان کامال رد کرد.
 .318با این حال ،حتی اگر «هماهنگی» مستلزم موافقت قبلی بوده ،باز هم قصور در هماهنگی طبـق شـر
فوق را نمیتوان دلیل کافی برای عدم پرداخت تلقی نمود .طبق پیوست  ،8احتساب ایام مرخصـی در تعـداد نفرــ
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ماهی که به موجب قرارداد بابت آن صورتحساب تهیه میشد ،تا حدود تعیین شده مجاز بود )4(.همانطوری که در
بخش قبل خاطرنشان گردید« ،اثبات» طبق بند  0پیوست  ،1به معنای اثبات تعداد نفرـ ماه خـدمات انجـام شـده
میباشد .کسب موافقت قبلی در مورد مرخصی ها برای اثبات صورتحساب در این مورد یا اجتناب از اضافهپرداخت،
الزم نیست .برگهای ساعات کار کلیه کارمندان برای ماه مشمول صورتحساب ،در اختیـار ایـران قـرار داده شـده
بود .چنانچه ایران از این جهت نگرانی داشت که غیبتهایی که به آنها حقالزحمه تعلق نمیگرفت ،در نفرـ ماه
منظور گردیده ،میتوانست روزهای غیبت هر کارمند را که در برگهای ساعات کار وی مـنعکس بـوده ،کنتـرل و
صحت و سقم مبلغ مندر در صورتحساب را معلوم نماید .صرفنظر از پیامدهای دیگری که ممکـن بـود بـر عـدم
هماهنگی مرخصی ها مترتب باشد ،این امر نمیتوانست مبنایی برای عدم پرداخت قرار گیرد ،زیرا اسناد و مـدارک
الزم جهت حصول اطمینان از اینکه آیا طبق ماده 4ـ« 1تعداد نفرات و مدت کار آنها براساس پیوستهای 0 ،1
و »8در صورتحسابها منعکس شده بود یا خیر ،در اختیار ایران بود.
 .313بنابراین ،چهار ایرادی که ایران در آن زمان در مورد عدم پرداخت صورتحساب مطرک کرد ،موجه نبـود.
به نظر میرسد که خواندگان اکنون به این امر معترف باشند ،زیرا اظهار میدارند اگر امریکنبل میتوانست ثابـت
کند که پرسنل آن شرکت «در ماه نوامبر عمال در سرکار حضـور داشـته و انجـام وظیفـه مـیکردنـد »...سـازمان
ارتباطات و الکترونیک آماده بود در دسامبر  3322حقالزحمه مندر در صورتحساب را پرداخـت نمایـد .ایـن نظـر
مبتنی بر دستوری است که سازمان ارتباطات و الکترونیک در  02دسامبر  03( 3322آذرماه  )3102به امریکنبـل
داده و ضمن آن از شرکت مزبور خواسته بود که :در این مورد مجددا بررسی و صورتحساب مورد نظر را بر مبنـای
تعدادی که عمال در ایران مشغول انجام وظیفه بودهاند ،تهیه و همراه با مدارک مورد نیاز شرکت مخـابرات ایـران
برای بررسی و تأیید صورتحساب به شرکت مخابرات تحویل نمایند تا پـس از تأییـد شـرکت مخـابرات در مـورد
پرداخت آن اقدام گردد».
 .331مدارک نشان میدهد که امریکن بل ،در واق  ،طبق این تقاضا عمل کرد .بعد از رد صورتحساب نـوامبر،
نمایندگان امریکن بل و مقامات شرکت مخابرات چندین جلسه درباره این موضوع تشکیل دادند .امریکنبل در نامه
مورخ  31ژانویه  01( 3323دیماه  )3102به سـازمان ارتباطـات و الکترونیـک متـذکر شـد کـه اطالعـات مـورد
درخواست تهیه شده ،ولی اظهار داشت که تسلیم صورتحساب جدیدی الزم نیست ،زیرا صورتحساب اول صـحیح
بوده است .در  34ژانویه  04( 3323دیماه  )3102سازمان ارتباطات و الکترونیک وصول نامه فـوق را اعـالم و از
شرکت مخابرات خواست نظر خود را درباره قابل پرداخت بودن یا نبودن آن اعالم کنـد .در  32ژانویـه 02( 3323
دیماه  )3102سپهبد توکلی نامهای به عنوان شرکت مخابرات نگاشته و در آن مشخصا به صورتحساب ماه نوامبر
اشاره کرد و شرکت مخابرات مجددا دستور یافت آن قسمت از صورتحساب را که هنوز مورد اختالف مـیباشـد و
نباید تصویب شود ،مشخص نماید .در همان نامـه از شـرکت مخـابرات خواسـته شـد کـه مـوارد اخـتالف را بـه
امریکنبل اطالع دهد .امریکنبل هیچگونه اخطار یا ایراد دیگری دریافت نکرد.
 .333دیوان نتیجه میگیرد که امریکنبل هم صورتحسابها را به نحو مقرر اثبات کـرده و هـم بـه ایـرادات
ایران به اندازه کافی پاسخ گفته است .چون ایراد دیگری مطرک نشده ،خواندگان از اقامه ایرادات جدیـد در جریـان
 .4درخصوص ادعاهای متقابل براساس غیبت غیرمجاز ادعایی ،رجوع شود به بندهای  322تا  333زیر.
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رسیدگی حاضر من میشوند .دیوان در قرار اعدادی (بند  1فوق ،صفحات  02و  02ماخذ مذکور در آن بند) مقـرر
داشت:
خواندگان به موجب شر  12روز مهلت مقرر در بند  0پیوسـت  1قراردادهـای شـماره  332و  ،312از طـرک
اعتراض در رابطه با صورتحسابهای تسلیمی امریکنبل به شرکت مخابرات ،در صورتی که ظرف  12روز مهلـت
یاد شده اقدام به این کار نکرده باشند ،ممنوعند ،مگر در صورت وجود ادله و مدارکی دال بر اوضاع و احـوالی کـه
بتواند عذر معتبر و قانونی برای عدم رعایت این شر باشد؛ لکن شر مورد بحـث ،خوانـدگان را از حـق ادعـای
نواقص در کار امریکنبل از طریق طرک دعوای متقابل محروم نمیسازد.
 .332وقتی که امریکن بل صورتحساب را اثبات نمود و ایراد دیگری بر آن گرفتـه نشـد ،صورتحسـاب قابـل
پرداخت گردید و بعد از آنکه ایران از روش ممیزی مندر در بند  31پیوست  1اسـتفاده نکـرد ،صورتحسـاب بـه
صورت نهایی و غیرقابل برگشت درآمد .تعیین تاریخ دقیق وقوع این امر ضرورتی ندارد ،زیرا دیوان بدون هیچگونه
اشکالی نتیجه میگیرد که این امـر قبـل از  30اوت  04( 3323مردادمـاه  ،)3102یعنـی روزی اتفـاق افتـاده کـه
امریکنبل از آن روز بابت ادعای حاضر مطالبه بهره مینماید.
 .331بنا به مراتب فوق ،دیوان بر این نظر است که خواهان حق دارد بابت خدمات انجام شده در مـاه نـوامبر
 3323حقالزحمهای به میزان مندر در صورتحساب شماره  002دریافت نماید .از مبلغ خالص  32.438.002دالر،
بیست درصد پیشپرداختی ایران به موجب قرارداد  312کسر شده اسـت .در مـاه ژوییـه  3323ایـران ضـمانتنامه
بانکی و اعتبار اسنادی مربو به آن را مطالبه نمود که امریکنبل به منظور تضمین اعاده قسمتی از پیشپرداخـت
که در قبال آن کاری انجام نگرفته بود ،افتتاک کرده بود و بدین ترتیب ،ایران پیشپرداخت ماه نـوامبر (و دسـامبر)
 3322را وصول کرد .چون عدم پرداخت بههیچوجه قابل توجیه نیست ،لذا امریکنبل حق دارد تمام مبلغ ،منجمله
قسمتی را که در ابتدا بابت پیشپرداخت کسر شـده بـود ،دریافـت نمایـد .بنـابراین ،امـریکنبـل حـق دارد مبلـغ
صورتحساب را بدون کم و کاست که  31.302.024دالر است ،دریافت دارد.
 .1صورتحساب شماره  223بابت ماه دسامبر 3378

 .334در  34ژانویه  04( 3323دیماه  )3102امریکنبل بابت خدمات حرفهای کـه در مـاه دسـامبر  3322انجـام
داده بود ،صورتحساب شماره  003خود را تسلیم نمـود .در صورتحسـاب درخواسـت شـده بـود کـه مبلـغ خـالص
 32.133.841دالر بابت  282/2نفرـ ماه خدمت که  02درصد پیشپرداخت نیز از آن کسـر شـده اسـت ،پرداخـت
گردد .بنا به دالیل مذکور در بند  331فوق ،امریکنبل تمام مبلغ صورتحساب را مطالبه مینمایـد .بنـابراین ،طـی
رسیدگی حاضر ،خواستار پرداخت کل مبلغ  30.233.004دالر است.
 .331خواندگان میکوشند براساس ایراداتی که حسب ادعا اندکی بعد از تسلیم صورتحساب مطرک ساختهاند،
عدم پرداخت را توجیه نمایند .ایران اضافه مینماید که چون در هر حال ،صورتحساب مورد بحث به نحو صحیحی
اثبات نشده بود ،لذا برای غیرقابل پرداخت شدن صورتحساب الزم نبود ایرادی گرفته شود.
 .333به نظر دیوان ،اینکه آیا مکاتبه مورد اشاره خواندگان واقعا در حکم «ایرادات» مقـارن بـا صورتحسـاب
ماه دسامبر بود یا خیر ،محل تردید است .برخالف ایرادات مطـروک در مـورد صورتحسـاب  ،002ایـرادات ادعـایی
نسبت به صورتحساب  ،003از صورتحساب مورد بحـث ذکـر خاصـی نکـرده ،بلکـه متضـمن ادعاهـا و انتقـادات
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کلی تری بوده است .ولی حل این مسأله مهم نیست؛ زیرا به نظر دیوان ،طریق دیگر استدالل خواندگان تـا حـدی
واجد ارزش است.
 .337خواهان اعتراف میکند که اسناد عادی مؤید که بهطور متعارف قبال ظرف چند روز داده میشد ،تسـلیم
نگردید .خو اهان در توضیح عدم تسلیم اسناد مؤید به مشکالت مربو به ترتیب دادن حمل و نقل و تحویل اسناد
که از ناآرامی های داخلی حاکم بر ایران ناشی میشد ،اشاره میکند .سرانجام اسناد مؤید همراه با الیحـه اسـتماع
خواهان طی رسیدگیهای حاضر در  00اکتبر  1( 3324آبانماه  )3181تسلیم گردید.
 .338همان طوری که فوقا در بندهای  32تا  322بحث شد ،یک شر اساسـی بـرای قابـل پرداخـت بـودن
صورتحسابهای ماهانه ،اثبات قبلی آنها به ترتیبی بود که در بند  0پیوست  1مقرر شده است .دیـوان نظـر داده
که طبق توافق موجود بین طرفین ،حداقل اسناد الزم برای چنین تأییدی ،اسنادی بوده که در بنـد  32فـوق ذکـر
شده است .دیوان میپذیرد که به علت وض فورسماژور در ایران ،امریکنبل از تسلیم اسناد به طریق عـادی در
ژانویه  3323معذور بوده است؛ ولی وجود وض فورسماژور ،امریکنبل را برای مدت نامحدود معذور نمیداشـت
و موجب هم نمیشد که صورتحساب بدون تأیید متعارف قابل پرداخـت گـردد .عـالوه بـر ایـن ،قصـور ایـران در
پرداخت صورتحساب ماه نوامبر (که شاید حاکی از این بوده که صورتحساب ماه دسامبر نیز پرداخت نخواهد شـد)
امریکنبل را از ایفای وظایف قراردادی خود در اثبات صورتحساب معاف نمیکرد .باالخره این امر که ایران ظـرف
 12روز بعد از تسلیم صورتحساب  003به عدم اثبات آن اعتراضی نکرده ،نمیتواند تأثیری در اعتبار بخشـیدن بـه
صورتحساب داشته باشد .هرچند روشن است که ایران علیالقاعده میبایست بـه صورتحسـابی کـه بـه زعـم وی
کامال اثبات نشده ،اعتراض کند  ،ولی به نظر دیوان در مورد صورتحسابی که طبق اقرار صریح خواهان ،به صورتی
که در مراودات طرفین معمول بوده ،اثبات نگردیده ،چنین وظیفهای نمیتوانست وجود داشـته باشـد .بنـابراین ،بـا
وجود اینکه تعهد اصلی پابرجا بود ،ولی صورتحساب شماره  003تا قبل از اواخر سال  3324کـه سـرانجام اسـناد
مؤید آن تسلیم شد ،کامال قابل پرداخت نبود.
 .333دیوان متقاعد شده که این اسناد همراه با توضیحات و سـوگندنامههـای خواهـان ،ثابـت مـیکنـد کـه
صورتحساب  ،003در واق  ،طبق ضوابطی که در دوره قرارداد اعمال میگردیده ،تهیه شده و لذا در حکم تأییـدی
میباشد که در بند  0پیوست  1مقرر شده است .ممکن است در طرز اعمال شرو قرارداد مربو به ایـراد و تأییـد
(بندهای  0و  31پیوست  )0صورتحسابی که تا مرحله دادخواهی یا داوری به اثبات نرسیده است ،جای بحث باشد؛
ولی چون دیوان بر این نظر است که دلیلی برای ایراد واقعی وجود ندارد و از آنجا که ظرف مدت مقرر( )5در بنـد
 31پیوست  1درخواست اعمال روش ممیزی پیشبینی شده در آن بند به عمل نیامده است ،لذا صورتحساب مزبور
نهایی و قابل پرداخت شده است.
 .321دیوان بر این عقیده است که امریکنبل حق دارد بابت خدمات منـدر در صورتحسـاب دسـامبر 3322
حقالزحمه دریافت نماید .چنانکه در بخش پیش بحث شد ،چون ایران پیشپرداختی را که قـبال از صورتحسـاب
 .5در پاسخ شرکت مخابرات به الیحه استماع خواهان که در تاریخ  30اوت  04( 3320مردادماه  )3184به ثبـت رسـیده ،یعنـی حـداقل
بیش از  2ماه پس از آنکه صورتحساب  003قابل پرداخت شده ،خواندگان به استناد بند  31تقاضـای حسابرسـی نمودنـد .در مـورد ایـن
تقاضا در بندهای  334تا  338ذیل ،بحث بیشتری به عمل آمده است.
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کسر شده بود ،دریافت نموده ،لذا حکم به پرداخت کل مبلغ  30.233.004دالر صادر میگردد .مبلـغ فـوق بنـد 0
پیوست  1قرارداد  312در  00نوامبر  4( 3324آذرماه  ،)3181یعنی  12روز پس از آنکـه صورتحسـاب بـه اثبـات
رسید ،قابل پرداخت تلقی میشود.
ج) صورتحسابهای خرید
 .3روش خرید

 .323طبق بند  00ماده  0قراردادهای  332و :312
خرید کلیه وسای نقلیه و هر نوع تجهیزات و وسایل دیگری که پیمانکار موافقت نموده است که جهت اجرای این
قرارداد برای کارفرما خریداری نماید ،باید به کارفرما ارجاع گـردد .در صـورتی کـه کارفرمـا مایـل باشـد آنهـا را
خریداری مینماید و قیمت این اقالم به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
پیمانکار باید برنامه تهیه این اقالم را حداقل سه ماه قبل از تاریخ مورد نیاز به کارفرما تحویل نماید .استننا در
مورد این روش باید برای کارفرما اثبات شود.
 .322بنابراین ،به موجب قراردادهای  332و  312یکی از وظایف امریکنبـل ایـن بـوده کـه در مـورد خریـد
تجهیزات و وسایل و خدمات تخصصی مهندسی که برای اجرای قراردادها الزم بوده ،بهعنوان کارگزار ایران عمل
کند .قرار بود حقالزحمه امریکنبل بابت خدمات خرید ،مستقل از نرخ نفرـ ماه پرداخـت گـردد .طبـق پیوسـت 1
قراردادهای  332و  312امریکنبل حق داشت «مخار مربو به حمل و نقل در امریکا تا ورود به انبار ،بستهبندی
جهت صادرات ،مخار انبارداری ،مخار اجازهنامه و درخواست آن ،حمل به ایران ،مخار انجام سفارش و ارسـال
و تحویل در ایران »...را دریافت نماید .عالوه بر این ،امریکنبل حق داشت کارمزدی به میزان  30درصد دریافـت
کند.
 .321طبق قراردادها ،امریکن بل حق داشت فق بابت خریدهای مجاز وجه دریافت نماید .طبق بند  0پیوست
 1صورتحسابهای «مدلل» قابل ارائه و ایران مکلف بود ابتدا آنها را بررسی و در صـورت لـزوم اعتـراض کنـد.
شرو فوق شامل صورتحسابهای مربو به اجناس خریداری شده و هم صورتحسابهـای مربـو بـه خـدمات
حرفهای میشد .همچنانکه در مورد صورتحسابهای مربو به خدمات ماهانه ،شر مربو به اثبات در قراردادها
تعریف نشده بود ،روش خرید مورد نظر در بند  00ماده  0نیز در قراردادهای مزبور تصریح نگردیده و فق (در بنـد
 1پیوست  )1مقرر شده بود که «مجوز پیمانکار برای تهیه اقالم (خریداری شده) ...بر مبنای تصویب توصـیههـای
پیمانکار توس کارفرما خواهد بود» .ولی علیرغم این قبیل ابهامات قراردادی ،طرفین در عمل از روش مشخصـی
پیروی میکردند که درباره محتوای اصلی آن اختالفی وجود ندارد .روش فوق بر ضـابطه خریـد مـورد عمـل بـل
سیستمز مبتنی بود که ویژگیهای مهم آن را میتوان بهسهولت خالصه نمود.
 .324مرحله خرید از زمانی شروع میشد که امریکنبـل فرمـی بـه اسـم اجـازه سـفارش (« )»ATOتهیـه
میکرد .در این فرم شرک جنسی که باید خریداری شود ،هزینههای تخمینی حمل ،تحویل و سایر مخـار مربـو
به خرید آن جنس ذکر میشد .امریکنبل پس از تهیه اجازه برای سفارش ،اول مشخص مینمود کـه آیـا جـنس
مزبور از مناب ایرانی قابل تهیه است یا خیر .در هر حال ،صرفنظر از منب تهیه جنس ،شرکت مخابرات و سـازمان
ارتباطات و الکترونیک باید خرید آن را تصویب میکردند .تصویب شرکت مخابرات به صـورت گواهینامـهای بـود
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حاکی از آنکه قلم پیشنهادی برای تأمین منظور خاصی از قرارداد ضـروری اسـت .بعـد از تصـویب فـوق ،اجـازه
سفارش جهت تصویب اعتبار خرید به سازمان ارتباطات و الکترونیک فرستاده میشد.
 .321بعد از آنکه خرید جنس به ترتیب مزبور تصویب میگردید ،امریکنبل آن را خریـداری مـیکـرد و بـه
شرکت مخابرات تحویل میداد .چنانچه هزینه واقعی از حد مورد توافق مندر در اجازه برای سفارش تصویب شده
تجاوز میکرد ،امریکن بل ملزم بود قبل از اقدام به خرید ،اجازه سفارش جدیدی جهت تصویب تسلیم نمایـد .پـس
از تحویل جنس به شرکت مخابرات ،فروشنده صورتحساب را برای امریکنبل میفرسـتاد و ایـن شـرکت ترتیـب
بازپرداخت صورتحساب را میداد .اطالعات مؤید ،مانند شماره فرم اجازه سـفارش ،شـرک اقـالم خریـداری شـده،
شماره چکی که جهت پرداخت نوشته شده ،گیرنده و مبلغ چک همراه با صورتحسابهای خرید ارائه میگردید.
 .2صورتحسابهای خرید مورد اختالف

 .323طی رسیدگی حاضر ،امریکنبل با استناد به  02فقره صورتحساب خریدی که حسب ادعا پرداخت نگردیـده،
کال مبلغ  3.880.010/48دالر مطالبه مینماید .بیست و سه فقره از این صورتحسابها مربو به اقالمی است که
طبق قرارداد  332و پنج فقره دیگر مربو به اقالمی است که طبق قرارداد  312خریداری شده است .دلیل ارسال
«دیرتر از موق » صورتحسابها آن بوده که امریکنبل تا وقتی صورتحسابهای فروشندگان را پرداخت نمیکرد،
آنها را جهت بازپرداخت به ایران تسلیم نمینمود .تـاریخ صورتحسـابهـای امـریکنبـل از  3نـوامبر 32( 3322
آبــانمــاه  )3102تــا  12ژانویــه  32( 3323بهمــنمــاه  )3102مــیباشــد .طبــق هــر دو قــرارداد  332و ،312
صورتحسابهای خرید باید به دالر پرداخت میشد.
 .327خواندگان منکر آن نیستند که امریکن بل واقعا اقالم مورد بحث را خریده است ،ولی استدالل مـیکننـد
که صورتحسابها به دو دلیل قابل پرداخت نیست )3( :چون شر «اثبات» مندر در بنـد  0پیوسـت  1هـیچگـاه
رعایت نشده ،تعهد پرداخت نیز به وجود نیامده است )0( ،تشریفات صحیح خرید که در قسمت قبـل ذکـر گردیـد،
همیشه رعایت نشده است .خواندگان استدالل خود را به نحو دیگری نیز مطرک کرده ،میگویند که اگر چنین نظر
داده شود که در صدور صورتحساب ها الزامات قراردادی رعایت گردیده ،در آن صورت ،خواندگان باید طبق بند 31
پیوست  ،1حق حسابرسی صورتحسابها را داشته باشند و هرگونه تأیید این صورتحسابها باید فاقد اعتبـار تلقـی
شود؛ زیرا کسانی که حق صدور چنین مجوزهایی را داشتند ،حسب ادعا وجوهی برخالف قانون دریافت کردهاند.
 .328در مورد ایراد اول ،مدارک نشان میدهد صورتحسابهای خرید تجهیزات در آن زمان ضمائمی داشـته
که علیالظاهر هزینههای متحمله را اثبات میکرده است .چهار صورتحساب (بـه شـمارههـای  828 ،820 ،824و
 )822درباره خدمات تخصصی مهندسی با عطف به موافقت قبلی سازمان ارتباطات و الکترونیک با خـدمات مـورد
بحث و به یک قرارداد فرعی که بین امریکنبل و انجامدهنده آن خدمات منعقد شده بود ،نیز علیالظاهر به اثبات
رسیده است .هرچند چنین تأییدی الزاما قابل پرداخت نهایی بودن صورتحسابها را ثابت نمیکند ،ولی (بـرخالف
صورتحساب شماره  003بابت خدمات حرفهای که در آن مورد روش اثبات متعارف بههیچوجـه مراعـات نگردیـد)
ایران را متعهد میکرد که اگر صورتحسابها را قابل پرداخت نمیدانست ظـرف  12روز در مـورد آنهـا اعتـراض
نماید .اگر ایران (در آن موق ) اعتراض نکرد ،اکنون حق اعتراض ندارد« ،مگر در صورت وجود ادله و مدارکی دال
بر اوضاع و احوالی که بتواند عذر موجه و قانونی برای عدم رعایت شر  12روز مهلت مقرر در بند  0پیوست سـه
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باشد( »...بند  1صفحات  02و  02قرار اعدادی فوقالذکر).
 .323امریکنبل مدعی است که در مورد هیچیک از صورتحسابهایی که مبنای ادعا میباشد ،اعتراضـی بـه
عمل نیامده است ،ولی مدارک موجود نشان میدهد که سازمان ارتباطات و الکترونیک با پرداخـت چهـار فقـره از
این صورتحسابها مخالفت کرد .سازمان ارتباطات و الکترونیک در یادداشت مورخ  08دسـامبر  0( 3322دیمـاه
 )3102خود با پرداخت صورتحسابهای شماره  002،008،004و  003مخالفت نمود:
چــون صورتحســابهــای شــماره  002،008،004و  003بــدون دقــت تهیــه شــده و براســاس نامــه شــماره
02ـ02ـ 3343مورخ  31آبانماه  4( 3102نوامبر  )3322نبوده و مبلغ آن بیش از مبلغ مذکور در «اجازه سـفارش»
بوده ،بنابراین ،صورتحسابهای فوقالذکر قابل پرداخت نیستند.
خواهشمند است دستور فرمایند توضیحات الزم در این باره در اختیار این قسمت قرار داده شود.
 .311نامه مورخ  4نوامبر  31( 3322آبانماه  )3102مـذکور ،یادداشـتی بـود کـه قـبال سـازمان ارتباطـات و
الکترونیک به امریکنبل نوشته و در آن خ مشی خود در مورد صورتحسابهای خرید را اعالم کرده بود .در ایـن
یادداشت قبلی از جمله ذکر شده بود که «فق مبلغ تخمینی مذکور روی مجوز خرید قابل پرداخت خواهد بود».
 .313امریکنبل مدرکی حاکی از اینکه به اعتراضات مورخ  08دسامبر  0( 3322دیماه  )3102پاسخی داده
باشد ،ارائه ننموده است .تاریخ مندر روی هر چهار صورتحساب مـورد اعتـراض ،اول دسـامبر  32( 3322آذرمـاه
 )3102بود .بنابراین ،اعتراض سازمان ارتباطات و الکترونیک ظرف  12روز مقرر در قـرارداد  312بـه عمـل آمـده
است .دیوان به منظور حل این مسأله که آیا این چهار صورتحساب میبایست پرداخت میشد یا خیـر ،الزم اسـت
سوابق موجود را بررسی و مشخص نماید که آیا اعتراضات سازمان ارتباطات و الکترونیک مستدل بـوده اسـت یـا
خیر.
 .312ایراد اول ایران نسبت به صورتحساب شماره  004به مبلغ  1.134/40دالر بوده که حسب ادعا از مبلـغ
مجاز مذکور در اجازه برای سفارش تجاوز کرده است .چون اجازه سفارشی که مبنای این صورتحساب بـوده ،جـزا
مدارک موجود نیست ،لذا نمیتوان صحت یا سقم ایراد ایران را معلوم کرد؛ ولی اعتراضی که سازمان ارتباطـات و
الکترونیک در آن زمان مطرک ساخت بار پاسخگویی به آن اعتراض را به دوش امریکنبل منتقـل سـاخته اسـت.
چون هیچگونه پاسخ مشخصی به این اعتراض داده نشده ،لذا دیوان نتیجه مـیگیـرد کـه امـریکنبـل اسـتحقاق
دریافت وجهی بابت این صورتحساب را ندارد.
 .311در صورتحساب  008مبلغ  4.834/03دالر بابت قطعات مختلف که بهعنوان «قطعات یدکی حسـاس»
تأسیسات مخابرات مورد نیاز بوده ،مطالبه شده است؛ ولی طبق اجازه سفارش مربوطه ،برآورد هزینه فق ـ1.203/
دالر ،یعنی  3.081/03دالر کم تر از مبلغ صورتحسابی بوده که برای ایران ارسال گردیده است .نتیجتـا دیـوان بـر
این نظر است که امریکن بل استحقاق دریافت کل مبلغ صورتحساب خرید را ندارد .براسـاس خـ مشـی سـازمان
ارتباطات و الکترونیک که شرک آن در یادداشت مورخ  4نوامبر  31( 3322آبانماه  )3102فوقالذکر آمده ،دیوان بر
این نظر است که امریکنبل فق حق دارد مبلغ تخمینی در اجازه سفارش ،یعنی ـ 1.203/دالر را دریافت نماید.
 .314در صورتحساب  002تقاضای پرداخت مبلغ  0.208/22دالر بابت قطعات یدکی مشابه شده است ،حـال
آنکه در اجازه سفارش تجدیدنظر شده ،فق پرداخت  002دالر تصویب گردیده است .لذا دیـوان بـه ایـن نتیجـه
میرسد که امریکنبل فق حق دارد مبلغ  002دالر تصویب شده را دریافت نماید.
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 .311آخرین صورتحساب مورد بحث ،صورتحساب  003به مبلغ  323.831/2دالر است .هیچیـک از طـرفین
اجازه سفارشی در مورد این صورتحساب ارائه نداده است .بنابراین ،دیوان قادر نیست مشخص کنـد کـه آیـا مبلـغ
صورتحساب فوق در واق از قیمت مجاز تجاوز کرده است یا خیر .با توجه به ایراد سازمان ارتباطات و الکترونیـک
در آن زمان و عدم وجود مدرکی دال بر اینکه امریکنبل پاسخ مشخصی به این ایراد داده ،دیوان نمیتواند حکـم
به پرداخت مبلغ مطالبه شده در صورتحساب  003صادر نماید.
 .313مدارکی که امریکنبل در مـورد سـایر صورتحسـابهـا تسـلیم کـرده ،ثابـت مـیکنـد کـه هریـک از
صورتحسابها مطابق هزینه خرید پرداخت شده و برای بازپرداخت وجوه فوق نیز مبنای قـراردادی وجـود داشـته
است .ایران دلیلی مبنی بر اینکه به موق اعتراض کرده ،ارائه نداده است؛ ولی مسألهای که بـاقی مـیمانـد ایـن
است که آیا ایران در مورد عدم اعتراض قانونا معذور بوده است یا خیر .ممکن است وض فـورسمـاژور حـاکم در
زمان تسلیم حداقل بعضی از صورتحسابها را بهعنوان عذر قلمداد نمود .وجود حالت فورسماژور فینفسه ایران را
از طرک اعتراض معاف نمیسازد ،زیرا در ارزیابی اثرات فورسماژور در این مورد باید همیشه ماهیت تعهدات خاص
مورد بحث در نظر گرفته شود (مقایسه شود با سیلوانیا در فوق ،صفحات  30و  .)38در واق  ،ایـرادی کـه سـازمان
ارتباطات و الکترونیک در  08دسامبر  0( 3322دیماه  )3102به چهار صورتحساب گرفت ،میتواند دلیل کافی بر
این باشد که در آن تاریخ ،وض ایران مان از آن نبوده که سازمان به ترتیب پیشبینی شـده در بنـد  0پیوسـت 1
قراردادها عمل نماید؛ ولی چون تحوالت انقالبی بعد از آن تاریخ به او خود رسید ،لذا میتوان فرض کرد که بعد
از ماه دسامبر  ،3322وض فورسماژور ابعاد تازهای به خود گرفت .گرچه واقعا برای ایران غیرممکن نبود که ظرف
 12روز( )6به صورتحسابهای خرید اعتراض نماید با این حال دیوان تشخیص میدهد که بعـد از اعتراضـات 08
دسامبر ،خواندگان به دالیل مشروع ناشی از وخامـت اوضـاع در مهـمتـرین اولویـتهـای خـود در انجـام کارهـا
تجدیدنظر کردند و این امر در حکم «عذر موجه و قانونی برای عدم رعایت مهلـت  12روزه »...بـود (پـاراگراف 1
صفحه  02قرار اعدادی مذکور در فوق).
 .317معهذا همان طوری که وض فورسماژور بعد از رف موان (مقایسه شود با بند  332فوق) نمـیتوانسـت
قصور امریکن بل در اثبات نفرـ ماه مندر در صورتحساب  003را بهطور نامحدود توجیه نماید ،ناآرامیهای اوایـل
سال  3323نیز نمیتوانست ایران را بهطور نامحدود در عدم رعایت شر مربو به اعتراض معذور بدارد .با اینکه
رواب طرفین هیچگاه به حال عادی بازنگشت ،ولی در بهار سال  ،3323وض ایران تا آن اندازه تنبیت شده بود که
خودداری ایران از طرک هرگونه ایرادی را غیرموجه سازد .الزم نیست که تاریخ دقیـق ایـن تغییـر وضـ را تعیـین
نمود ،زیرا در هر حال میتوان فرض نمود که این امر چند مـاه قبـل از  30اوت  04( 3323مردادمـاه  )3102کـه
امریکنبل بهره ادعای حاضر را از آن تاریخ مطالبه مینماید ،اتفاق افتاد.
 .318دیوان نتیجه میگیرد که کلیه صورتحسابها ،بجز قسمتهایی از چهار صورتحسابی که ایران به آنها
اعتراض کرده ،قابل پرداخت است .بنابراین ،امریکنبل استحقاق دارد مبلغ  3.422.202دالر دریافت نماید.

 .6همانطوری که ذیال در بند  340خاطرنشان گردیده ،در ژانویه  ،3323ایران به یک صورتحساب بابت محل دفتر اعتراض کرد.
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د) صورتحسابهای مربوط به محل کار

 .313هزینه محل کار رقم دیگری بوده که عالوه بر نرخهای نفرـ ماه میبایستی به امریکنبل پرداخت شود .بـه
موجب بند 1ـ 3پیوست  1قراردادهای  332و  ،312پرداخت هزینه محل کـار امـریکنبـل ،نگهـداری آن و تهیـه
تسهیالت ،منجمله آب و برق و گاز و سوخت برای آن بر عهده ایران بود .برخالف قـرارداد  332در قـرارداد 312
مقرر شده بود که این هزینهها به ریال ایران پرداخت شود.
 .341امریکن بل براساس این شرای  ،شش دستگاه ساختمان که برای اسـتقرار کارمنـدانش مـورد نیـاز بـود،
اجاره کرد .امریکنبل اجاره ساختمانها ،هزینه آب و برق و گاز و خدمات مرتب با اجـاره را مسـتقیما بـه مـالکین
ساختمانها ،شرکتهای آب و برق گاز و افراد دیگری که خدمات را انجام میدادند ،پرداخـت مـینمـود و هرمـاه
صورتحساب این هزینهها را با ذکر مبلغ به ریال ایران و معادل دالری آن که به نرخ  22/10ریال در ازای هر دالر
تبدیل مینمود ،برای ایران می فرستاد .ادعای حاضر بابت معادل دالری (که به نرخ  22/10ریال در ازای هـر دالر
تبدیل شده) سه فقره از این صورتحسابها ،بـه مبلـغ کـل  80.381.120ریـال ایرانـی ،یعنـی  312.844/23دالر
میباشد.
 .343صورتحساب شماره  208طبق قرارداد  312مربو به اجاره بها و هزینـه تسـهیالت و نگهـداری شـش
ساختمان در دسامبر  3322میباشد .صورتحساب فوق ،به مبلـغ  08.233.841ریـال یـا  123.838/40دالر در 32
ژانویه  02( 3322دیماه  )3108تسلیم گردید .طرفین در این موضوع توافق دارند که پرداخت این مبلـغ تصـویب
شد و در تاریخ  03ژانویه  3( 3323بهمنماه  )3102چکی بابت تمام مبلغ به دالر به نام امریکنبل صادر گردیـد،
ولی صورتحساب مربو هنوز پرداخت نشده است .علت عدم پرداخت این بوده که حسابهـای دولتـی کـه چـک
مزبور آن برداشت میشد ،در آن زمان مسدود گردید .اکنون خوانـدگان اظهـار مـیدارنـد کـه صورتحسـاب قابـل
پرداخت نیست ،زیرا حسب ادعا طبق بند  0پیوست  1به اثبات نرسیده است .ولی با در نظر گرفتن اینکه ایران در
آن زمان مبلغ و ارز مندر در صورتحساب را تصویب کرده ،لذا عدم پرداخت قابـل توجیـه نیسـت .نتیجتـا دیـوان
حکمی به مبلغ کامل صورتحساب  208و به ارزی که مطالبه شده به نف امریکنبل صادر میکند.
 .342صورتحساب شماره  202موضوع قرارداد  ،312بابت اجارهبهای ساختمانهای اداری در ماههای ژانویه و
فوریه  3323میباشد .صورتحساب فوق به مبلغ ـ 13.332.222/ریال یا  002.320/02دالر بـوده و در حـوالی 00
ژوییه ( 3323سوم شهریورماه  )3102به ایران تسلیم شده است .اکنون خوانـدگان بـه دلیـل آنکـه صورتحسـاب
مزبور ،نه «اثبات» و نه «تصویب» شده ،بدان معترضند.
 .341در رابطه با شر قراردادی اثبات ،دیوان مالحظه میکند که این الزام (که محتوای آن در قرارداد صریح
نشده) باید به نحوی تفسیر شود که بسته به نوع صورتحسابها معنای متفاوتی داشته باشد .در تعیین حدود اثبات
مورد لزوم (مقایسه شود با بند  322فوق) ،رویه قبلی طـرفین حـائز اهمیـت اسـت .ایـن رویـه حـاکی اسـت کـه
هزینههای محل کار صرفا براساس صورتحسابهایی که هزینهها را مشخص میکرد ،پرداخـت مـیگردیـد و بـه
هیچگونه مدارک الحاقی که در رابطه با بعضی از صورتحسابهای دیگر ضرورت داشـت ،احتیـا نبـود .ایـران تـا
ژانویه  3323این قبیل صورتحسابها را تصویب میکرد .با توجه به اینکه قسمت اعظم هزینه محل کـار ،یعنـی
اجاره بها اساسا ثابت بود و لزوما ماه به ماه پرداخت میشد ،لذا به موجب بند  0پیوست  ،1اثبات در حد محدودتری
را نیز میتوان کافی تلقی نمود .بنابراین ،تردیدی نیست که صورتحساب  ،202حداقل تا آن حد که ایران را ملـزم
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نماید که ظرف  12روز به آن اعتراض کند ،به اثبات رسیده بود (مقایسه شود با بند  0پیوست  1و بند  1صـفحات
 08و  02قرار اعدادی فوقالذکر) .چون بهموق هیچ اعتراضی به عمل نیامد ،لـذا صورتحسـاب مزبـور در  00اوت
 1( 3323شهریورماه  )3102قابل پرداخت گردید .در آن موق  ،نسبت به مطالبه مبلغ صورتحساب به دالر امریکـا
نیز اعتراضی نشد .این صورتحساب مربو به بازپرداخت هزینههایی مشـابه هزینـههـای منـدر در صورتحسـاب
شماره  208است که پرداخت آن به دالر امریکا تصویب شده بود .نتیجتا دیوان حکمی به مبلغ کامل صورتحساب
شماره  202و به ارز مطالبه شده به نف امریکنبل صادر مینماید.
 .344آخرین صورتحساب مربو به هزینههای محل کار که یکی از دعاوی امریکنبل بـر آن مبتنـی اسـت،
صورتحسابی است که از قرارداد  332ناشی شده است .صورتحساب شماره آر  232به مبلغ  01،880ریـال کـه در
تاریخ  2ژانویه  32( 3323دیماه  )3102تسلیم شد که مربو به هزینـه تعمیـر آسانسـور در دو سـاختمان اداری
امریکن بل طی نیمه دوم مدت قرارداد (یعنی دسامبر  3322تا ژوییه  )3322میباشد .مبلغ مـورد مطالبـه بـه نـرخ
تبدیل  22/10ریال در ازای هر دالر 280/23 ،دالر است .بنا به اظهار امریکنبل ،چـون تعمیرکننـده آسانسـور در
ارسال صورتحساب تأخیر نمود ،امریکنبل هم صورتحساب مربو به این مبلغ را زودتر نفرستاد.
 .341در  02ژانویه  2( 3323بهمنماه  )3102سازمان ارتباطات و الکترونیـک از پرداخـت ایـن صورتحسـاب
خودداری کرد؛ زیرا صورتحساب مزبور از قرارداد  332که منقضی گشته بـود ،ناشـی مـیشـد .ولـی بـا توجـه بـه
قراردادها یا رویه قبلی طرفین ،انقضای قرارداد دلیل موجهی برای عدم پرداخت نبود ،زیرا امـریکنبـل معمـوال تـا
موقعی صبر میکرد که هزینهها عمال انجام و وجوه پرداخت گردد .از این رو ،تکمیل کلیه عملیات مربو به تهیه
صورتحساب ظرف دوازده ماه دوره قرارداد امکان نداشت .بنابراین ،علیرغم طرک ایرادات نسبت مشخصی نسبتا به
چهار صورتحساب خرید در دسامبر ( 3322رجوع کنید به بند  303فوق) ،ایران به دلیل آنکه صورتحسـابهـا بـه
قرارداد  332مربو می شدند ،اعتراضی نکرد .این امکان در شرای قرارداد صریحا در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه
هزینههایی را که امریکنبل در مراحل نهایی قرارداد متقبل میگردید ،فق بعد از انقضای قرارداد جهت بازپرداخت
به حساب ایران منظور نماید .از این رو بند  4پیوست  1قرارداد  332مقرر میداشت کـه اعتبـارات اسـنادی بـرای
مدت شش ماه پس از خاتمه رسمی قرارداد مفتوک بماند .چون صورتحساب آر  232ظرف شش ماه پس از انقضای
قرارداد  332تسلیم شد و از آنجا که نامه توضیحی متعاقب آن ،صورتحساب را به حـد کفایـت اثبـات مـینمـود،
بنابراین ،امریکنبل کامال حق دارد کل مبلغ صورتحساب شماره آر  232را دریافت دارد .چون قـرارداد  332اجـازه
میداد کلیه پرداختها به دالر امریکا انجام گیرد ،بنابراین ،امریکنبل حق دارد مبلـغ  280/23دالر مـورد ادعـا را
دریافت نماید.
 .343خواندگان تقاضا کردهاند چنانچه صورتحسابهای شماره  202،208و آر  232قابل پرداخت تشـخیص
داده شوند ،طبق بند  31پیوست  1قراردادهای  332و  312صورتحسابهای مزبور در مورد حسابرسی قرار گیرنـد.
از آنجا که تقاضای حسابرسی ظرف شش ماه از تاریخی که هریک از صورتحسابها قابل پرداخت شد بـه عمـل
نیامده ،بنابراین ،اکنون نمیتوان با چنین تقاضایی موافقت نمود (مقایسه شود با بند  32فوق) .شق دیگر اسـتدالل
خواندگان ،مبنی بر اینکه یکی از قراردادهای اجاره به دلیل دریافت وجوه نامشروع ادعایی ،ظاهرا بیاعتبار اسـت،
دفاع مستقیمی در مقابل ادعا نیست؛ لکن در ارتبا با دعاوی متقابل مورد بحث قرار گرفته است .نتیجتا بابت سه
صورتحساب محل کار که الزمالتأدیه بوده ،دیوان حکمی جهت پرداخت کل مبلغ  312.844/23دالر به امریکنبل
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صادر میکند.
هـ) مصادره حساب بانکی

 .347آخرین ادعای امریکنبل 021.384 ،دالر ،بابت ارزش موجودی یک حساب بـانکی اسـت کـه حسـب ادعـا
دولت ایران آن را مصادره کرده است .وجوه مورد بحث امریکنبل در حساب مشترکی به نام امریکنبل و شـرکت
مخابرات ایران نگهداری میشد .طبق ترتیبی که در  33مارس  02( 3323اسفندماه  )3102داده شد حساب مزبور
در بانک ملی افتتاک گردید و ظاهرا امریکنبل فق با اکراه با آن موافقت کرده بـود .موجـودی ایـن حسـاب ابتـدا
 83.222.222ریال بود و بعد از آنکه امریکن بل ایران را ترک کرد ،مطالبات طلبکاران وی از آن محـل پرداخـت
میشد .قرار بود کلیه برداشت ها از حساب مزبور با امضای مشترک نمایندگان شرکت مخـابرات و امـریکنبـل در
پرایس واتر هاوس انجام گیرد .قرار بود عواید حاصله از فروش داراییهای امریکنبل به این حساب واریـز و از آن
جهت ایفای تعهدات امریکنبل استفاده شود.
 .348به نظر میرسد که تا ماه ژوئن  3323مقدار معتنابهی از تعهدات امریکنبل تصفیه شده بود .در آن ماه،
نماینده امریکنبل تلکسی به دکتر اسالمی ،وزیر پست و تلگراف و تلفن مخابره کرده و طی آن اعتراض نمود که
علیـرغم تضــمینهــایی کــه در مــورد آزاد کــردن موجــودی حســاب داده شــده بــود ،تتمــه وجــوه کــه در حــدود
ـ 02.222.222/ریال بود ،به امریکن بل داده نشده است .درخواست مربو به آزاد کردن موجودی حساب بعدا نیـز
الاقل در نامههای ارسالی به دکتر اسالمی در اکتبر و نـوامبر  ،3323یعنـی پـس از ایفـای تقریبـا کلیـه تعهـدات
امریکن بل تکرار شد .با این درخواستها موافقت به عمل نیامد .در مقابل ،در  32اوت  33( 3322مردادماه )3103
وزیر در نامهای که یکی از نمایندگان شرکت مخابرات شخصا به نماینده ایرانی امریکنبل در پرایس واتر هـاوس
که اجازه امضا از طرف امریکن بل را داشت ،ارسال کرده ،در خواست نمود کـه پـرایس واتـر هـاوس وجـوه را بـه
حساب شرکت مخابرات در بانک ملی منتقل نماید .نماینده مزبور طـی نامـه مـورخ  33اوت  02( 3322مردادمـاه
 )3103خود به امریکن بل گزارش داد که به وی اطالع داده شده که «عدم رعایـت درخواسـت پرداخـت ،عواقـب
وخیمی برای شخص (وی) خواهد داشت و در هر حال ،مان از دسترسی شرکت مخابرات بـه وجـوه امـریکنبـل
نخواهد شد» .سپس نماینده فوق ،اجازه انتقال مبلغ  33.328.202ریال را داد و انتقال وجوه در  33اوت 02( 3322
مردادماه  )3103صورت گرفت .از آن به بعد ،امریکنبل به وجوه فوق دسترسی نداشته است.
 .33خواهان اظهار میدارد که طبق حقوق بینالملل ،اقدامات فوق مصادره محسوب میشود و ایران در قبـال
آن مسئول است .خواندگان منکر تملیک وجوه نیستند ،ولی اظهار میدارند که طبق قـوانین ایـران کـه حـاکم بـر
قرارداد است ،اقدامات مورد بحث در حکم مصادره یا غصب نیست.
 .311دیوان مالحظه میکند که در اوضاع و احوال پرونده حاضر ،لزومی ندارد درباره قانون حاکم بـهتفصـیل
بحث شود .در مواردی مانند مورد حاضرکه هم منظور و هم اثر اقـدامات منجـر بـه محرومیـت کامـل شـخص از
استفاده از وجوه خود ،بدون تحصیل رضایت داوطلبانه وی گردد ،ناگزیر باید نظر داد که طبق هر قـانون حـاکمی،
اعم از بینالمللی یا داخلی ،باید غرامت گرفتن یا مصادره پرداخت شود ،مگر اینکه دلیل روشنی برای ایـن ضـب
وجود داشته باشد .تنها دلیل قابل تصور برای گرفتن وجوه مـیتوانسـته تصـفیه حسـابهـای معوقـه مـوجرین و
بستانکاران امریکنبل باشد .با اینکه از نامههای متأخر امریکنبل که در اکتبر و نوامبر  3323نگاشته شده چنـین
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بر میآید که در آن موق  ،بخش ناچیزی از این حسابها معوق مانده بود ،ولی خواندگان مدرکی دال بر اینکه در
ماه اوت سال بعد هنوز تعهدات ایفا نشده وجود داشته است ،ارائه ندادهاند.
 .313با توجه به مراتب فوق ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان به نحو غیرعادالنه از حساب بانکی خـود کـه
موجودی آن  33.328.202ریال بوده ،محروم شده است .بنابراین ،خواهان حـق دارد مبلـغ  021.384دالر امریکـا
یعنی ارزش موجودی حساب بانکی در تاریخ گرفتن را دریافت نماید.
پنجم) ادعاهای متقابل
الف) کلیات

 .312خواندگان چندین ادعای متقابل مطرک کردهاند .نامبردگان براساس موارد زیر ادعای خسارت مینماید:
( )3پرداختهای ناروای ادعایی در رابطه با قرارداد  332 ،330و ،312
( )0اضافهپرداخت ادعایی به علت عمل نکردن امریکنبل به مسئولیتهای قراردادی،
( )1زیانهایی که حسب ادعا از انجام ناقص وظایفی که امریکنبل به موجب قراردادهـای  332و  312بـر عهـده
داشته ،ناشی شده،
( )4اعاده هزینههای مالیاتی که حسب ادعا بابت آنها پرداختهایی به امریکنبل صورت گرفته ،حـال آنکـه وی
هیچگاه آن هزینهها را متحمل نشده است،
( )0وصول ارزش اموال شرکت مخابرات که حسب ادعا امریکنبل بعد از ترک ایران آنها را به شرکت مخـابرات
عودت نداده است،
( )8مرخصیها و غیبتهای زیاد از حد ادعایی توس کارمندان امریکنبل،
( )2مالیات و حقوقی تأمین اجتماعی،
( )2سود اضافی،
(« )3تخلفات دیگر» امریکنبل.
هریک از این دعاوی متقابل در قسمتهای بعد بهطور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.
ب) پرداختهای ناروا

 .311این ادعای متقابل مربو به پرداختهای اجارهبها است که ایران خواسته غیرقابل اجـرا اعـالم شـود .ایـن
درخواست در بند  32فوق رد شد؛ ولی خواندگان به نحو دیگری نیز استدالل کرده ،ادعا میکنند که پرداختهـای
مربو به اجاره بها ،پرداخت ناروا محسوب شده و در حکم نقض قرارداد منشـأ ادعـای متقابـل مـیباشـند .شـر
()7
قراردادی که عمدتا مورد استناد ایران میباشد ،ماده  02قرارداد  312است (و مواد نظیر آن در دو قرارداد دیگر)
که به شرک زیر میباشد:
«فروشنده برای انجام کارهایی که در قبال قراردادهای خریدار به عهده میگیرد ،حق ندارد به هیچکس هـیچ
نوع وجه یا مالی داده یا برای او تخفیف یا منفعتی مستقیما یا غیرمستقیم در داخل یا خار از ایران رأسا یا توسـ
 .7یعنی ماده  32قرارداد  330و ماده  02قرارداد  332که هر دو اساسا مشابه ماده  02قرارداد  312است که در باال نقل گردید.
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هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر به منظور گرفتن امتیاز قرارداد یا نفوذ غیرصحیح بر کار منظـور کنـد ،خـواه آن
منظور عملی شده یا نشده باشد یا انجام آن موجه بوده یا نبوده باشد .بهعالوه ،فروشنده حق ندارد بابت وسایل یـا
خدمات تهیه شده برای خریدار هیچ نوع وجه یا مالی بهعنوان حقالعمل یا تخفیـف و غیـره دریافـت نمایـد .یـک
قسم نامه نیز در این موارد از طرف خریدار ارائه خواهد شد که فروشنده و پیمانکاران دست دوم او باید ان را امضـا
نمایند .در صورت تخلف فروشنده از هریک از موارد باال ،خریدار حق دارد ضمانتنامههای بانکی فروشنده را وصول
نموده و فروشنده را طبق قوانین ایران تحت تعقیب قرار داده و بهعالوه طبق نظر خود یک یا تمـام مـوارد زیـر را
اجرا نماید:
الف) وصول سه برابر جم مبلغ غیرمجازی که به شرک باال پرداخت یا دریافت شده بهعنوان خسارت.

ب) فسخ قرارداد بدون پرداخت غرامت به فروشنده به دلیل قصور و خطای او.
پ) ارزیابی خسارت وارده و دریافت این مبلغ از فروشنده.

این ماده در مورد کلیه پیمانکاران دست دوم که با این قرارداد در ارتبا میباشند نیز صادق است».
 .314خواندگان استدالل میکنند که پرداختهایی که در ارتبا با ترتیبات اجاره مورد بحث انجام گرفتـه ،در
حکم پرداختهای ناروایی بوده که به منظور گرفتن امتیازات قراردادی انجـام گرفتـه اسـت .خوانـدگان همچنـین
اظهار میدارند که حداقل یکی از سوگندنامههای مورد لزومی که در سال  3322توس رئیس امریکنبل تنظـیم و
امضا شده ،دروغ بوده است؛ زیرا ترتیبات نادرست مربو به آپارتمانهای نیاوران (بـه بعـد رجـوع شـود) ،قبـل از
تنظیم آن سوگندنامه صورت گرفته و حال آن کـه آن ترتیبـات در سـوگندنامه افشـا نشـده بـود .اعمـال مقامـات
امریکنبل حسب ادعا ،قانون مجازات عمومی ایران و  Foreign Corrupt Practices Actایـاالت متحـده و
ضمنا به این ترتیب ماده  03قرارداد «( 312تأیید اجرای مقررات و قوانین») را نیز نقض کرده است .ایران خواستار
الغای قراردادهای  332،330و  312یا تعیین خسارات بعد از حسابرسی دفاتر و سوابق امـریکنبـل و نیـز پرداخـت
خسارات تنبیهی به دلیل «تنظیم عمدی سوگندنامه دروغ» میباشد .خواهان منکر هرگونه مسئولیتی است.
 .311مورد اول از ترتیبات اجارهای که بدان اعتراض شده ،مربو به هشت دستگاه آپارتمان واقـ در منطقـه
نیاوران و متعلق بیکی از بستگان شاه سابق است .ولی روشن است که امریکنبل در واق  ،هیچگاه این آپارتمانها
را اجاره نکرد .کارمندان شرکت مخابرات در مورد اجاره آپارتمانها با امریکنبل تماس گرفتند ،ولی آپارتمانهـای
مزبور در بادی امر به نظر شرکت نامناسب و گران رسید .تنها بعـد از پیشـنهاد تعمیـرات اساسـی و تهیـه بعضـی
تسهیالت و وسایل تفریح از طرف نماینده مالک ،امـریکنبـل موافقـت نمـود کـه «قولنامـه»ای حـاوی خالصـه
شرایطی که باید در اجارهنامه نهایی گنجانده شود ،امضا کند .ولی خود قولنامه به منزله قرارداد اجـاره آپارتمـانهـا
نبوده و لذا مستقال برای طرفین تعهدی ایجاد نمیکرد .امریکنبل هیچگاه قراردادی برای اجاره ایـن آپارتمـانهـا
امضا و مبادله ننمود ،بلکه امریکن بل بعدا اطالع یافت که شرکت مخابرات مستقیما آپارتمانها را اجاره نموده و در
ازای تخفیف در نرخ نفرـ ماه ،یعنی معادل تقلیل در هزینههای امریکنبل ،آنها را در اختیار امریکنبل قرار خواهد
داد.
 .313از مدارک بر میآید که ترتیباتی که به موجب آن ،سازمان ارتباطات و الکترونیک آپارتمانهـای مـذکور
در قولنامه را اجاره و سپس آنها را در اختیار امریکنبل قرارداد ،در زمانی اتفاق افتاد کـه امـریکنبـل مشـغول از
سرگرفتن مذاکراتی بود که به انعقاد اولین قرارداد مستقیم بین امریکنبل و ایران انجامید .معهـذا مـدارک موجـود
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برای اثبات این امر که وجوه دریافتی مالک از سازمان ارتباطات و الکترونیک و شـرکت مخـابرات را امـریکنبـل
پرداخته یا پرداخت آنها «به منظور گرفتن امتیاز قراردادی» بوده ،کافی نیست ،بلکه ترتیبات فوق ،علیالظـاهر در
جهت مقاصد مشروع تجارتی امریکنبل صورت میگرفته است .حتی به فرض اینکه بتوان امریکنبل را بـهطـور
غیرمستقیم پرداختکننده تلقی نمود ،با این حال ،اجارهبهایی که مالک دریافت میکرد ،به نحو چشمگیری زیاد یـا
مغایر با رهنمودهای امریکنبل نبوده است .در واق  ،میتوان تصور کرد که اگر امریکنبـل قصـد تحصـیل منـاف
نادرست داشته ،میبایستی شرایطی را که نماینده مالک قبال پیشنهاد کرده بود ،بپذیرد ،نه ایـنکـه او چانـه بزنـد؛
یعنی همان کاری که در نهایت امر انجام داد .سوابق امر ثابت مـیکنـد کـه شـهادتنامه بـه قیـد سـوگند رئـیس
امریکنبل که بعد از تنظیم قولنامه امضا و مبادله گردیده را نمیتوان نادرست تلقی کرد.
 .317همچنین در مورد اجاره یک ساختمان شماره  3232در خیابان پهلـوی بـرای محـل کـار امـریکنبـل،
نشانهای از انجام عملی نادرست مشاهده نمیشود .ساختمان مزبور ظاهرا متعلق به همسر رئیس سازمان ارتباطات
و الکترونیک بود .معهذا سوابق امر مؤید این ادعا نیست که امضای اجارهنامه و پرداخت اجارهبها به منظور اعمـال
نفوذ ناروای هیچیک از دست اندرکاران برنامه «سیک سویچ» صورت گرفته باشد .اجارهنامه چند ماه پس از انعقاد
قرارداد  ، 332یعنی اولین قرارداد یک ساله ،تهیه و امضا شد .ترتیبات اجاره علنا اعالم گردید .شرای اجاره متعارف
بود و اجارهبهای مورد توافق ظاهرا کمتر از مبلغ پیشنهادی نماینده مالک بود .امریکنبل علیالظـاهر از سـاختمان
مزبور برای مقاصد مشروع تجارتی استفاده میکرد و هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهـد در مـورد اجـاره،
مبلغ «بیشتری» مطالبه یا به کسی پرداخت شده باشد.
 .318خواندگان مضافا ادعا میکنند که انعقاد دو فقره قرارداد اجاره با کارمنـدان شـرکت مخـابرات بـه قصـد
اعمال نفوذ ناروا بر دریافتکنندگان اجارهبها که مسئولیت پذیرش بعضی از صورتحسـابهـای امـریکنبـل را بـر
عهده داشتهاند ،صورت گرفته است و این عمل ،تخلف از قراردادها محسوب میشد .معذلک خواندگان نتوانستهاند
دلیلی برای این قبیل انگیزه ها که آن ترتیبات را مبدل به نقض قرارداد نماید .تسلیم کنند .آقای دالزیل ،امضاکننده
یکی از دو قرارداد اجاره مورد بحث ،در سوگندنامه خود گواهی داده که وی هرگـز اطالعـی از ایـنکـه مالـک در
استخدام شرکت مخابرات بوده ،نداشته است .عالوه بر این ،میزان اجارهبها با رهنمودهای امـریکنبـل و رویـه آن
شرکت در مورد اجاره بیاغراق صدها آپارتمان در ایران سازگار بود.
 .313در نتیجه ،خواندگان نتوانستهاند ثابت کنند که شرای مربو به اعمال هیچیک از طرق جبران خسارت
مندر در ماده  02قرارداد احراز شده است .ترتیبات مورد بحث مسلما نیازهای مشروع تجاری امریکنبل را تـأمین
مینمود و با ترتیبات مشابهی که امریکن بل در مدت مربو به عمل می آورده ،تفاوت فاحشی ندارد .عالوه بر آن،
مدارک نه تنها حاکی از آن نیست که برای اختفای ترتیبات مورد بحث بهطور سیستماتیک اقدامی میشـده ،بلکـه
برعکس نشان میدهد که در مستند کردن کلیه معامالت فوق بیپرده عمل میشده است .از این رو ،دیوان نتیجه
میگیرد که نشانهای از تخطی از ماده  02قرارداد  312مذکور یا مواد مشابه آن در سایر قراردادها وجود نـدارد .بـر
این اساس ،گذشته از اینکه دیوان صالحیت رسیدگی به دعاوی متقابلی که در آن ادعای نقض قـوانین مجـازات
عمومی ایران شده باشد را ندارد ،این نیز روشن است که این اظهار مبتنی بر اینکه رفتار امریکنبل قانون مجازات
عمومی ایران و  Foreign Corrupt Practices Actایاالت متحده را نقض کرده ،به اثبات نرسیده است( .بند
 1صفحه  10قرار اعدادی فوقالذکر) .بنابراین ،ادعای متقابل ایران رد میشود.
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ج) اضافهپرداخت به علت انجام وظایف طبق قرارداد 318

 .331خواندگان استدالل میکنند برای اینکه استحقاق امریکنبل برای دریافت بهای قرارداد قطعـی شـود ،الزم
بود که وی وظایف مشخصی را که در شرک کار تعریف شده بود ،انجام دهد .خواندگان اظهار میدارند که نـهتنهـا
پیشپرداخت ،بلکه پرداختهای ماهانه نیز «جنبه موقت» و مشرو داشت ،به این صورت که اگر طـرکهـا طبـق
برنامه زمانی در نهایت امر تکمیل نمیگردید ،مبالغ پرداختی میبایستی مسترد شود .بنابراین ،طبق اظهـار ایـران،
مفاد قرارداد  312باید به صورت تعهد نتیجه تفسیر گردد که به موجب آن ،امریکنبل فق وقتی استحقاق دریافت
آخرین پرداخت را پیدا میکرد که وظایفی را که در امر نظارت ،آموزش و کارهای «قابل تحویل» مندر در شـرک
کار به وی محول شده بود ،تکمیل نماید.
 .333خواندگان براساس این فرض ،جدولی حاوی تجزیه و تحلیل کار امـریکنبـل تسـلیم نمودنـد .در ایـن
تحلیل ادعا شده که فق  30/1درصد از کل کارهای قابل تحویل طبق قرارداد  ،312انجام گرفته .در امر نظـارت
نیز مسئولیت های انجام شده بیش از درصد فوق نبوده و اسناد تسلیمی خواهان نشان میدهد که فق  2/2درصـد
از کل کارهای آموزشی مقرر در قرارداد  312به اتمام رسیده است .خواندگان براساس این تخمین که  22درصد از
بهای قرارداد به کارهای قابل تحویل 02 ،درصد به نظارت و  32درصد به آموزش تخصیص داده شده بوده ،چنین
نتیجه میگیرند که امریکنبل باید «حداقل»  02.220.221دالر از وجوهی را که دریافت نموده است ،به خواندگان
مسترد دارد.
 .332خواهان منکر اصل این ادعای متقابل بوده و در مورد کیفیت قرارداد و دقت محاسباتی که در تأیید ادعا
به عمل آمده ،با خواندگان اختالفنظر دارد.
 .331دیوان نمیتواند با نظر شرکت مخابرات دایر بر اینکه قرارداد متضمن تعهد نتیجه بوده ،موافقـت کنـد.
پرداخت بابت خدمات حرفه ای مذکور در قرارداد مستقیما بر تسـلیم کارهـای قابـل تحویـل یـا تکمیـل کارهـای
مشخص مبتنی نبوده است .طبق بند  4ماده « 1مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار (امریکنبل) با توجه به تعداد نفرات
و مدت کار آنها  ...محاسبه خواهد شد» .در قرارداد ( 312در پیوست  )1قیمت قرارداد بر مبنای خدماتی که قـرار
بود انجام گیرد ،تعیین شده ،ولی در قرارداد  312قیمت کارهای مشخص تصـریح نگردیـده ،بلکـه جـدول نرخـی
تنظیم شده که به موجب آن ،میزان حقالزحمه پرداختی بابت هر نفرـ ماه با سـطح تجربـه کارمنـدانی کـه بابـت
خدمتشان صورتحساب به ایران ارسال میگردید ،تغییر مینمود .بنابراین ،مفاد قرارداد ،تعهد نتیجه ایجاد نکرده که
در آن فرض بر این شده باشد که پرداخت فق بعد از ایفـای وظـایف مشـخص انجـام گیـرد .بـرعکس ،ضـابطه
خدماتی که ارسال صورتحساب بر آن اساس صورت میگرفت ،ضابطه متعارف در قراردادهای مشاوره ،یعنی مقدار
وقت تخصصی بود که برای حصول هدف های تعیین شده اختصاص یافته بود .این نتیجهگیری را بند  31پیوسـت
( 1رجوع کنید به بند  38فوق) که به موجب آن ،قرار بود ایران صحت و سقم «تعداد ،مدت کار و میزان نفرـ ماه و
قیمتهای» مبنای صورتحسابها را بررسی کند ،ولی تعداد وظایف مشخص انجام شـده در دوره صورتحسـاب را
در بررسی خود وارد ننماید ،تأیید میکند.
 .334در شرک کار برای ارسال صورتحساب خدمات انجام شده توس امریکنبل ،یک برنامـه زمـانی تعیـین
شده بود و صورتحسابها برحسب نفرـ ماه تنظیم میگردید .در صورت عدم رعایت این برنامه ،مـاده 3ــ 8مقـرر
میداشت که اگر «پیمانکار هریک از وظایف و تعهدات خود را طبق این قرارداد بهطور صحیح و برابر برنامه زمانی
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طرک «سیک سویچ» انجام ندهد ...کارفرما پیمانکار را کتبا ...آگاه نموده و تاریخی را بـرای رفـ  ...تعیـین خواهـد
نمود .»...چنانچه متعاقبا معایب (نواقص) رف نمیشد ،ایران طبق همان ماده «حق داشت قرارداد را طبق ماده 32
فسخ نماید» .ایران هیچگاه به استناد ماده  8اعتراضی ننمود و در نهایت امر هم ،چه ظرف مـدت شـش مـاه دوره
بررسی صورتحسابها یا در هر زمان قبل از تسلیم ادعای متقابلش به دیوان ،از تصویب صورتحسابهای تسلیمی
بابت تعداد نفرـ ماه خدمات انجام شده ،خودداری نکرد .دیوان طی بندهای  30تا  302فـوق ،حـق امـریکنبـل را
نسبت به دو صورتحساب آخر بابت نفرـ ماه (که بیش از سایر صورتحسابها مورد اختالف میباشند) قاطعانه تأیید
کرد .نظر به آنکه در مورد عدم استحقاق امریکنبل نسبت به دریافت مبالغ منـدر در صورتحسـابهـای قبلـی،
حتی دالیل کمتری وجود دارد ،لذا ادعای متقابل متضمن موضوع پرداخت اضافی را باید مردود شناخت.
د) انجام کار بهطور ناقص
 .3مقدمه

 .331طبق این ادعای متقابل ،خواندگان خسارتی حداقل به مبلغ  32.833.328دالر مطالبه مینمایند کـه حسـب
ادعا ناشی از این امر بوده که کیفیـت اجـرای تعهـدات قـراردادی امـریکنبـل طبـق قراردادهـای  332و  312از
استاندارد تعیین شده پایین تر بوده است .در حالی که ادعای متقابل قبلی بهطـور کلـی بـه جنبـههـای کمـی کـار
امریکنبل مربو میشد ،در این ادعای متقابل ،توجه به جنبههای کیفی کار معطوف گردیده اسـت .طبـق اظهـار
خواندگان ،کارکنان امریکنبل حایز شرای عالی تخصصی که از آنها انتظار میرفت ،نبودند و این امر موجب شد
که خساراتی به ایران وارد شود .عالوه بر این قبیل شکایات کلی ،شرکت مخابرات نمونههای مشخصی از کارهای
امریکنبل را که حسب ادعا عیب و نقص داشته ،ذکر کرده است .اینگونه معایب و نواقص مربو به کارهای قابل
تحویل خاص و وظایف امریکنبل در امر نظارت است.
 .333خواهان منکر صحت این ادعاها شده و نیز استدالل میکند که طبق تصمیمات متخذه دیـوان در قـرار
اعدادی ،طرک ادعای متقابل حاضر ممنوع است .استدالل اخیر را باید در ارتبا با قسمتهای مختلف این ادعـای
متقابل مورد بحث قرار داد.
 .2شرایط تخصصی و شایستگی پرسنل امریکنبل

 .337در مورد ادعاهای مربو به شرای تخصصی و شایستگی کارکنان امریکنبل ،دیوان در قرار اعدادی (بند 1
صفحه  )00چنین نظر داد:
«مواد  8ـ 1و 1ـ 1هر دو قرارداد برای ایران  32روز فرصت قائل میشد که کارکنان امریکنبل را پیش از
اعزام به ایران نپذیرد و نیز این حق را قائل میشد که کارکنان امریکنبل را بدون هیچگونه دلیلی اخـرا
نماید .در صورتی که خواندگان از وسایل جبران خسارت پیشبینی شده در مواد 1ـ 1و 8ـ 1استفاده نکرده
باشند ،اکنون از اقامه ادعاهای متقابل در مورد چنین موضوعاتی ممنوعند ،مگـر در صـورت وجـود ادلـه و
مدارکی دال بر اوضاع و احوالی که بتواند عذر معتبر و قانونی برای عدم استفاده از این وسایل تلقی شود».
 .338مدارکی در دست است که نشان میدهد شرکت مخـابرات گهگـاه عـدم رضـایت خـود را از بعضـی از
کارمندان امریکنبل ابراز و درخواست برکناری آنها را میکرده است؛ ولی در سوابق امـر هـیچ مـدرک یـا حتـی
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اشارهای مبنی بر قصور امریکن بل در برکنار کردن اشخاص مورد بحث از طرک «سیک سویچ» دیـده نمـیشـود.
گذشته از این موارد ظاهرا معدود [مدرکی دال بر استفاده خواندگان از وسایل جبران خسارت پـیشبینـی شـده در
قرارداد در مورد کسانی که ظاهرا واجد مهارتهای تخصصی رضایتبخش نبودهاند یا اینکه خوانـدگان بـرای ایـن
قصور به حد کافی معذور بودهاند ،در دست نیست .در نتیجه ،به موجب بند  1صفحه  02قرار اعـدادی فـوقالـذکر
« خواندگان ...از طرک اعتراض یا دعاوی متقابل در رابطه با شرای تخصصی و تجربی و نحوه انجـام کـار توسـ
پرسنل امریکنبل ممنوعند».
 .1کارهای قابل تحویل خاص

 .333خواندگان در حدود بیست قلم قابل تحویل که حسب ادعا وجود عیب و نقص در کار امـریکنبـل را نشـان
میدهد ،مشخص نمودهاند که سیزده قلم آنها به «نیازمندیهای سیک سویچ نظامی» مربو میشود .بقیه اقالم
به «شبکه اس.تی.دی« ،».نقشهها و اسامی شهرهای گره ارتباطی بین شهری» ،مدارک مهندسـی بـرای مراکـز
تلفن «« »EAXو تعیین برق مورد نیاز»« ،تهیه مقدمات مناقصه دسـتگاه سـویچینگ اس.پی.سـی»« ،مناقصـه
مربو به کابل طرک توسعه تلفن  »221و «سیستم ماهواره زهره».
 .371قراردادها به آن نحو که در قرار اعدادی تفسیر شدهاند ،در این مورد نیز صادق میباشند .دیوان نظر داد
که به موجب مواد 30ـ 0و 38ـ« 0خواندگان از طرک هرگونه اعتراض و اقامه هرگونه ادعای متقابـل در رابطـه بـا
اقدامات پیشنهادی امریکن بل و کیفیت کارهای انجام شده توس نامبرده ممنوع میباشند» ،مگر آنکه ظـرف 40
روز این کارها را رد کرده یا عذر قانونی بـرای عـدم انجـام آن داشـته باشـند( .بنـد  1صـفحه  00قـرار اعـدادی
فوقالذکر) .در مورد کارهایی که امریکنبل انجام داده ،ماده 38ـ 0به شرک زیر مقرر میدارد:
«در صورتی که گواهیها مورد تصویب نباشند کارفرما باید تا  40روز پس از تسلیم ،کتبا و به ذکر دالیـل
عدم قبولی ،پیمانکار را مطل نماید».
 .373ولی در مورد قصوری که «صرفا قابل انتساب به امریکنبل باشد» و بعد از مهلت مزبـور کشـف شـود،
تأیید کار امریکنبل توس دولت ایران ،امریکنبل را از مسئولیت نواقص و اشتباهات ...در صورتی کـه ایـنگونـه
نواقص و اشتباهات ظرف دو سال پس از شروع بهرهبرداری از پروژه مشاهده شود ،مبرا و معاف نمیسازد» (همان
مأخذ صفحه  .)01شر قصور که صرفا قابل انتساب به امریکنبل باشد نیز در ارتبا بـا مسـئولیت کارهـایی کـه
طبق ماده 8ـ 0مورد تصویب قرار نگرفتهاند ،صادق است.
 .372در قرار اعدادی درباره «هرگونه اثر محدودکننده ماده 3ـ 8و شرای دیگر قراردادها» ،بحنـی بـه میـان
نیامده است .ماده 3ـ 8قراردادهای  332و  312ایران را ملزم مینماید که « (امریکنبل) را کتبا از خطاها و قصـور
او (امریکن بل) آگاه نموده و تاریخی را برای رف این ایراد ...تعیین نماید» .چنانچـه امـریکنبـل «ایـراد مـذکور را
برطرف ننماید» ،ایران حق داشت به استناد ماده  32قرارداد را فسخ کند .بدین ترتیب ،ماده 3ـ ،8عالوه بر مواردی
که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت ،شامل موارد تخلف اساسی قرارداد ،مانند ارائه کار قابل تحویل بـهطـور
ناقص نیز میشود .در این رابطه ماده 3ـ 8مکمل شر ماده 38ـ 0مذکور در فوق میگردد .طبق ماده 38ـ 0ایران
می توانست حداقل بدوا به نحو مقتضی از تأیید گواهی قبولی مربو به کارهای قابل تحویل خودداری کند ،بـدون
آنکه مدت معینی برای رف نواقص تعیین نماید .بعد از آن امریکنبل مکلف بود یا اسناد را اصالک نماید یـا عـدم
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لزوم اصالک را توضیح دهد؛ ولی چنانچه ایران از توضیحات یا از نتیجه تجدیدنظر قان نمیشد ،طبق مـاده 3ــ8
الزم بود که خطا یا قصور را به امریکن بل اطالع و به وی مهلتی دهد تا ظرف آن مهلت «ایراد را رف کند» .بجز
مواردی که مشمول ماده 38ـ 0میگردد ،در مورد تخلفات عمده ادعایی نیز الزم بوده مهلتی برای رفـ ایـراد داده
شود .چنانچه چنین فرصتی به امریکنبل داده نمیشد ،این شرکت از فرصت بهموق برای اثبات عدم وقوع تخلف
یا در صورت وقوع تخلف از فرصت رف فوری آن محروم میشد.
 .371با اعمال این اصول به پرونده حاضر ،به نظر میرسد که در مورد اکنریت قریب به اتفاق کارهـای قابـل
تحویل مورد اختالف ،ایران رویههای پیشبینی شده در قرارداد را رعایت ننموده است .در مورد دو قلم از کارهـای
قابل تحویل مربو به نیازمندیهای سیک سویچ نظامی ،وض را باید به نحو متفاوتی مورد قضاوت قرار داد.
 .374اولین کار قابل تحویل سند شماره  014میباشد («گزارش نتیجه کار حاکی از وضعیت برنامـه و اقـدام
الزم برای کنترل آن ،تهران ،ایران») .امریکنبل در تاریخ  2نوامبر  32( 3322آبانماه  )3108گواهینامه قبول کار
این سند را به شرکت مخابرات تسلیم نمود .در  32دسامبر  02( 3322آذرماه  )3108واحد مسئول شرکت مخابرات
در این امر («Jـ )»8گزارشی به مدیرعامل آن شرکت ارسال کرد و طی آن متذکر شـد کـه سـند «نارسـا» و بـه
«تجدیدنظر کامل نیاز دارد» .امریکنبل اظهار میدارد که مدارکی حاکی از «ارسال گزارش مزبور از طرف شرکت
مخابرات به امریکنبل» وجود ندارد ،ولی شـرکت مخـابرات صورتجلسـهای را ارائـه داده کـه در همـان روز (32
دسامبر  02/3322آذرماه  )3108با حضور مقامات سازمان ارتباطات و الکترونیک و امریکنبل تشـکیل شـده و در
آن موضوع کار قابل تحویل مورد بحث قرار گرفته است .طبق این صورتجلسه« ،سپهبد توکلی عدم رضایت خود»
را از سند  014و بعضی از کارهای قابل تحویل دیگر اعالم نمود و سپس «امریکنبل پاسـخ داد کـه ایـن اسـناد،
نتیجه نهایی نبوده ،ولی کامل ترین کاری است که اکنون میتوان انجام داد» .صورتجلسه فوق حـاکی اسـت کـه
طرفین در مورد مطابق روز کردن کارهای قابل تحویل به توافق رسیدهاند.
 .371کار قابل تحویل مورد بحث دیگر سند شماره  0ـ( 022گزارشهای پیشرفت کار تأمین خـدمات بـرای
مشتریان نظامی و غیرنظامی) میباشد که گواهینامه قبولی کار آن را امـریکنبـل در  2اکتبـر  38( 3322مهرمـاه
 )3102تسلیم کرد .در  31نوامبر  00( 3322آبانماه  )3102واحد مسئول شرکت مخابرات در این امر در یادداشتی
که به مدیرعامل آن شرکت ارسال نمود ،از سند مزبور انتقاد کرده و بهطور خالصه متذکر گردید که «نمیدانـد بـا
آن چه کند» .امریکنبل بـا ذکـر ایـنکـه «در  31نـوامبر  00( 3322آبـانمـاه J ،)3102ــ 8دو صـفحه حـاوی
اظهارنظرات سازنده تسلیم نمود ...که مورد قبول امریکنبل واق شد» به وصول سند فوق اعتراف نموده است.
 .373دیوان نتیجه میگیرد که در هر دو مورد ،ایران طبق ماده 38ـ 0قرارداد ،ظرف  40روز از تـاریخ تسـلیم
گواهینامه قبول کار ،عدم تأیید خود را با صراحت کامل به امریکنبل ابالغ نمود .قرائن حاکی است که در هـر دو
مورد ،امریکن بل تصدیق کرده که اسناد مورد بحث به تجدیدنظر نیاز دارد .ولی هیچ مدرک یـا حتـی قرینـهای در
دست نیست (بجز اظهارات امریکنبل در جریان رسیدگی حاضر دایر بر اینکه اظهارنظر شرکت مخـابرات دربـاره
سند 0ـ022ـ را «پذیرفته است») که کارهای قابل تحویل براساس اظهارنظر ایران اصالک یا مورد تجدیدنظر قرار
گرفته باشد .بنابراین ،امریکنبل به موجب ماده 32ـ« 0مسئول کلیه مخار تغییر ،تعویض یا اصالحات» مربو به
کارهای قابل تحویل تأیید نشده میباشد (مقایسه شود با بند  ،1صفحات  08و  02قرار اعدادی فوقالذکر) .دیـوان
با توجه به فقد مدارک مربو به این هزینهها و اشکاالت مربو به تقویم آنها ،صدور حکمی بـه مبلـغ 02.222
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دالر به نف ایران را معقول میداند.
 .377در رابطه با بقیه کارهای قابل تحویل مورد بحث ،خواندگان با توجه به رویهها و ضواب مقرر در قرارداد
 312و قرار اعدادی ،نتوانستهاند استحقاق خود را ثابت کنند یا ایران نتوانسته ظرف  40روز با صراحت عدم تأییـد
خود را ابراز نماید یا حتی اگر عدم تأیید قابل استنبا هم باشد ،سوابق نشان میدهد یا مسائل در تجدیدنظر بعدی
حل شده ویا حداقل بدان منجر نگردیده که تخلف صراحتا به پیمانکار اطالع و طبق ماده 3ـ 8به وی دسـتور داده
شده باشد که نواقص را ظرف مهلت معینی رف نماید .گذشته از آنکه چنین اطالعاتی به پیمانکار داده نشـده ،در
بعضی موارد (مانند کارهای قابل تحویل مربو به طرکهای مهندسی مراکز تلفن  EAXو تعیین نیازمنـدیهـای
برق مراکز مزبور) دالیل قوی در دست است که نشان میدهد که اگر تمام نواقصی که احیانا وجود داشـته ،قابـل
انتساب به پیمانکاران دیگر نبوده ،پیمانکاران مزبور الاقل در مورد بعضی از آنها مقصر بودهاند و همانطور که در
قراردادها و قرار اعدادی پیشبینی شده ،نواقص مزبور صرفا قابل انتساب به امریکنبل» نبوده است .در مـواردی،
نظیر مورد برنامههای مناقصه و برنامه سیستم ماهواره فوقاالشعار هم که بتوان قابل انتساب بودن معایب ادعایی
را ثابت نمود ،مدارک قابل قبولتر نیز از عهده اثبات کمترین تخلفی از ناحیه امریکنبل بر نمیآید.
 .4نظارت

 .378سومین دسته عمده دعاوی اجرای ناقص کار به نظارت امریکنبـل در کـار پیمانکـاران مختلـف در برنامـه
«سیک سویچ» که حسب ادعا به صورت ناقص انجام گرفته ،مربو اسـت .قراردادهـای مـورد بحـث عبارتنـد از:
«قرارداد شماره 1ـ302ـ CEO (049ـ  )TDPبرای تهیه و نصب مولد بـرق دیزلـی»« ،قـرارداد شـماره 210ــ
 TDPبرای نصب کابل تهران» و «قـرارداد شـماره 212ــ  TDPبـرای نصـب کابـل اسـتانهـا» و نیـز سـایر
قراردادهای مربو به «طرکهای ساختمان مراکز تلفن  .»STDدر این رابطه ،قرارداد  312به صورتی که در قرار
اعدادی تفسیر شده ،از جمله مقرر میدارد که «امریکنبل فق در قبال خطاهـای خـود ،یعنـی مسـامحه مسـئول
است» .عالوه بر این ،طبق بند  ،1صفحه  04قرار اعدادی مذکور در فوق:
« ...ماده 32ـ 0مقرر مینماید که در رابطه با هریک از اشتباهات امـریکنبـل ،یعنـی مسـامحه در انجـام
«سایر وظایف نظارت و نصب ،آزمایش و تأیید» ،امریکن بل متعهد است که بررسی و پیگیری نمایـد کـه
فروشندگان و مشاوران مربوطه ،این نواقص و معایب را بدون هیچگونه هزینهای برای دولت ایران اصالک
و رف نمایند».
 .373امریکنبل طی توضیحات و سوگندنامههای مفصل ،ادعاهای خواندگان در مورد پایین بودن کیفیت کار
را رد کرده است .رویهمرفته دیوان نتیجه میگیرد که ایران از عهده اثبات ادعای خود برنیامـده اسـت .حتـی در
مواردی که انتقاد و اظهارنظر شرکت مخابرات به اصالک و رف معایب نینجامیده (و غالبا منتهی به اصالک معایـب
شده) ،بازهم مدرکی وجود ندارد که داللت بر این نماید که بقیه نواقص به علت تقصـیری کـه قابـل انتسـاب بـه
امریکنبل باشد ،بوده است .بنابراین ،قسمتهای حاضر ادعای متقابل رد میشود.
 .381در نتیجه ،امریکن بل بابت ادعای متقابل حاضر به مبلغ  02.222دالر به خوانـدگان بـدهکار اسـت .بـا
توجه به این مبلغ ،لزومی ندارد درباره محدودیتهایی کـه در مـاده 03ــ 0قراردادهـا در مـورد کمیـت مسـئولیت
امریکنبل یا مستننیات احتمالی این محدودیتها پیش بینی شده ،بحنـی بـه میـان آیـد (مقایسـه شـود بـا بنـد 1
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صفحات  02تا  12قرار اعدادی فوقالذکر).
هـ) بازپرداخت هزینههای مالیاتی

 .383یکی از اجزای هزینه نرخهای نفرـ ماه در قرارداد  ،312مبلغی بود که بـرای جبـران هزینـه امـریکنبـل در
بازپرداخت مالیاتهای اضافی که احیانا کارمندان آن در نتیجه تغییرات احتمـالی قـوانین مالیـات بردرآمـد ایـاالت
متحده متحمل می شدند ،منظور گردیده بود .ولی تغییر مزبور هرگز صورت نگرفت .خواندگان اظهار میدارنـد کـه
امریکن بل متعهد شده بود که در صورت عدم اجرای قانون مالیات ،وجوه دریافتی بابت قوانین مالیاتی پـیش بینـی
شده را مسترد نماید .بر این اساس ،خواندگان مبلغ  0.238.380دالر مطالبه مینمایند.
 .382همانطوری که خواندگان اعتراف کردهاند این ادعای متقابل تا قبـل از تسـلیم الیحـه ادعـای متقابـل
شرکت مخابرات در تاریخ  12اوت  2( 3320شهریورماه  )3184مطرک نگردید .لذا این امـر طبـق بنـد  1مـاده 33
قواعد دیوان که مقرر میدارد ادعای متقابل باید «در الیحه دفاعیه یا در مراحل بعدی جریـان داوری ،در صـورتی
که دیوان تشخیص دهد که با توجه به اوضاع و احوال ،تأخیر موجه بوده است» مطـرک گـردد ،مسـائلی را مطـرک
میسازد .در ارزیابی اوضاع و احوال تأخیر باید ،از جمله لطمهای که ممکن است به علت ارائه دیرتر از موق ادعای
متقابل به حقوق خواهان وارد شود بهعنوان یک عامل مهم مورد توجه قرار گیرد.
 .381دیوان مالحظه میکند که این ادعای متقابل در حدود پنج هفته قبل از تشکیل جلسه اسـتماع و چهـار
هفته قبل از تاریخی که قرار بود امریکنبل الیحه معارض خود را تسـلیم کنـد ،ارائـه گردیـد .دربـاره موضـوعات
حقیقی مطروحه باید گفت که پیچیدگی این ادعای متقابل کمتر از سایر قسمتهای پرونده حاضر است .بنـابراین،
تهیه دفاعیه آنچنان مشکالتی برای امریکنبل ایجاد نمیکرد که در حکم تضیی ناروای حقوق باشـد و خواهـان
حتی ادعا نکرده که چنین لطمه ای به وی وارد شده است .با توجه به مراتب فوق و با اذعان به این که خوانـدگان
ممکن است در موق ارائه الیحه دفاعیه نتوانسته باشند از بین مطالب مسـتند حجـیم مربـو بـه برنامـه سـویچ،
مدارک (اکنرا نامههای امریکن بل) مؤید این ادعای متقابل را بیابند ،دیوان بر این نظر اسـت کـه در ایـن شـرای ،
تسلیم دیرتر از موق ادعای متقابل قابل قبول است.
 .384خواندگان در مورد ماهیت ادعای متقابل ،مکاتبات بین امریکنبـل ،سـازمان ارتباطـات و الکترونیـک و
ای.تی .اند تی .و نیز دو یادداشت مرتب با این موضوع را بهعنوان مدرک ارائه دادهاند .طبق این اسناد ،امریکنبل
در آن موق به ای.تی .اند تی .اطالع داد که چنانچه قانون هیچوقت به موق اجرا در نیاید ،امریکنبـل «مجبـور
خواهد بود (مبالغ معادل هزینههای اصالک پیشبینی شده در مقررات مالیاتی) را بـه مشـتری خـود مسـترد دارد».
امریکن بل با توجه به همان امکان ،به سازمان ارتباطات و الکترونیک نوشت که «امریکنبـل مسـلما مبلـغ مـورد
طلب را به دولت شاهنشاهی ایران مسترد خواهد نمود» و زمانی که روشن شد که هزینههای پیشبینـی شـده بـه
مصرف نرسیده ،در جلسهای که با حضور رئیس امریکن بل و ارتشبد طوفانیان تشکیل شد ،امریکنبل تصدیق کرد
که «بنابراین ،ما دو میلیون دالر به شما بـدهکاریم و آن را بـه شـما پرداخـت خـواهیم کـرد» .هرچنـد تغییـرات
هزینههای منظور شده در نرخ نفرـ ماه را باید بهعنوان ریسکی تلقی نمود که طرفین باید تقبل نمایند ،ولی مدارک
مذکور در فوق نشان میدهد که در این مورد خاص ،طرفین عنصر هزینه مورد بحث را مشرو تلقی میکردنـد و
چنانچه شرایطی که براساس آن ،هزینههای مزبور در نرخهای نفرـ مـاه منظـور شـده بـود ،تحقـق نمـییافـت،
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امریکنبل را موظف به بازپرداخت وجوه مزبور میدانستند .چون مدرکی دایر بر اینکه وجـوه واقعـا مسـترد شـده،
وجود ندارد یا چنین ادعایی نیز نشده ،لذا این ادعای متقابل معتبر است.
 .381در مورد مبلغ ،نامه مورخ  30ژوئن  00( 3322خردادماه  )3102امریکنبـل حـاکی اسـت کـه خواهـان
اعتراف کرده که مبلغ قابل پرداخت «تقریبا  1.022.222دالر» است .از آنجا که تعیین مبلغ دقیق مشـکل اسـت،
لذا دیوان این رقم را پذیرفته و حکمی جهت پرداخت  1.022.222دالر به ایران صادر مینماید.
و) وصول ارزش اموال مفقوده

 .383خواندگان ادعا میکنند که امریکنبل هنگام ترک ایران ،با تخلف از قـرارداد ،امـوال شـرکت مخـابرات بـه
ارزش  3.088.008دالر و  3.322.000ریال را اعاده ننموده است .طبق گفته خواهان ،چنانچه ثابت نشود که رفتار
امریکنبل عمدی بوده یا وی قصور کرده ،در آن صورت ،مسئولیت مفقود شدن آن اموال بر عهده ایران میباشـد.
بهعالوه ،خواندگان مدرک کافی در تأیید زیان وارده ارائه ندادهاند.
 .387دیوان الزم نمیبیند تصمیمی درباره موضوع مسئولیت در قبال اموال و اثـر وضـ فـورسمـاژوری کـه
آخرین کارمندان امریکن بل در آن وض ایران را ترک کردند ،اتخاذ نماید؛ زیرا خواندگان زیانهـای ادعـایی را بـه
اثبات نرساندهاند .فق خالصهای به صورت جدول حاوی شماره صورتحسابها و مبلغـی کـه حسـب ادعـا بابـت
تجهیزات مورد بحث به مصرف رسیده ،تسلیم شده است .هیچگونه صورتحساب یا مدرک اساسی دیگری در تأیید
از بین رفتن تجهیزات ارائه نگردیده است .ادعای متقابل به علت فقد دلیل رد میشود.
ز) مرخصیهای اضافی و غیبتهای غیرمجاز

 .388خواندگان اظهار میدارند که اسناد امریکنبل در مورد کارکنانش در ایران توأم با «سـایر اطالعـاتی کـه در
دسترس شرکت مخابرات میباشد» نشان میدهد که کارمندان آن شرکت از مرخصی های اضافی استفاده کرده و
غیبتهای غیرمجاز داشتهاند .خواندگان براساس محاسباتی که در «جدول مرخصی اضافی» تسلیمی خود به عمل
آوردهاند ،ادعا میکنند که چون در اثر مرخصیهای اضافی ،مورد اجحاف قرار گرفتهاند ،لذا طبق قراردادهـای 332

و  312حق دارند مبلغ  281.323دالر بابت اضافهپرداخت دریافت نمایند .مبلغی که بابت «غیبتهـای غیرمجـاز»
مطالبه شده 43.304 ،دالر و بدین ترتیب ،مبلغ مورد مطالبه جمعا  231.300دالر میباشد.
 .383خواهان با ارائه سوابق حضور واقعی کارمندان مورد اختالف که تعداد ایام مرخصی استفاده شده را نشان
میدهد به ادعاهای مربو به مرخصیهای اضافی پاسخ گفته است .اسناد فوق همراه بـا توضـیحات ضـمیمه آن
نشان میدهد که محاسبات خواندگان مبنای صحیحی نداشته و در نتیجه ،نامبردگان متوجه نشـدهانـد کـه طبـق
پیوست  8قراردادها ،مرخصی استحقاقی کارمندان صرفا بستگی به طول خدمتشان در ایران نداشته ،بلکه به طول
تمام دوران خدمت آنها در بل سیستم مبتنی بوده و کارمندان میتوانستند مرخصی استفاده نشده سال قبل را بـه
سال بعد منتقل کنند .دیوان پس از بررسی محاسبات ارائه شـده طـرفین بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه خوانـدگان
نتوانستهاند ثابت کنند که براساس مرخصیهای اضافی ،استحقاق دارند وجهی دریافت نمایند.
 .331در مورد غیبتهای غیرمجاز ادعایی دیگر ،در بنـد « » پیوسـت  8قـرارداد ( 312در قـرارداد  332نیـز
اساسا قید مشابهی وجود دارد) مقرر گردیده که:
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«به پیمانکار در مورد سایر غیبتهای مجاز حداکنر تا  04روز در هر سال برای هـر نفـر در مـدت یـک سـال
قرارداد برای تمام موارد زیر (نه آنکه برای هر مورد) پرداخت خواهد شد:
به دالیل مذهبی و سایر دالیل شخصی تا  1روز ،بیمـاری ،مسـافرت بـه و از ایـران بجـز بـرای کـار ،مـرگ
بستگان ،مراجعت به کشور ،ژوری و خدمت احتیا برای پرسنلی که در ایاالت متحده کار میکنند و سایر دالیـل
شخصی مورد تصویب .مسافرت برای انجام کار غیبت منظور نمیشود».
 .333خواندگان ادعا میکنند که دو نفر از کارمنـدان امـریکنبـل جمعـا بـیش از  22روز غیبـت داشـتهانـد.
خواندگان بهعنوان مدرک ،به سند امریکنبل تحت عنوان «پرسنل در ایران» که از  30دسامبر  03( 3323آذرمـاه
 )3102به اجرا در آمده و توس شرکت مخابرات ارائه شده ،اشاره میکنند .این سند حاکی است که غیبت هـر دو
نفر جنبه «اضطراری» داشته است .در یک مورد ،غیبت  82روز و در مورد دیگر  02روز طول کشـیده اسـت .چـون
این نوع غیبت بهوضوک در حیطه شمول شر « » مندر در فوق واق میشود ،این بدان معنا است که هر دو غیبت
از  04روزی که امریکنبل حق داشت در صورتحسابهای نفرـ ماه خود منظور دارد ،تجاوز کرده است .طبـق ادعـای
خواندگان ،مدت غیبت جمعا  22روز بوده است .از آنجا که امریکنبل حتی ادعا نکرده که مبالغ مربو به این روزهـا
از صورتحسابهای مربوطه نفرـ ماه کسر گردیده ،لذا دیوان بر این نظر است که ایران استحقاق دریافت مبلغ معـادل
آن را دارد .در نبود مدارک دیگر ،با قبول اینکـه مبلـغ مـورد مطالبـه ،یعنـی  43.304دالر ،دقیقـا اضـافه دریـافتی را
منعکس مینماید ،لذا دیوان حکمی جهت پرداخت آن به خواندگان صادر مینماید.
ح) مالیات و حقوق ت مین اجتماعی

 .332خواندگان ادعای متقابلی نیز بابت مالیات و حقوق تأمین اجتماعی مربو بـه پرسـنل ایرانـی و پیمانکـاران
فرعی امریکنبل که حسب ادعا پرداخت نشده ،مطرک ساختهاند .خواهان ،هـم صـالحیت دیـوان نسـبت بـه ایـن
ادعای متقابل را نفی و هم ماهیت آن را تکذیب مینماید.
 .331دیوان مالحظه مینماید که هیچگونه دلیلی در مورد تعهدات مالیاتی و حقوق تأمین اجتماعی ارائه نشده
است .به جای آن خواندگان تقاضا کردهاند به امریکن بل دستور داده شود اسناد پرداخت مربوطه خود را ارائه دهـد.
دیوان دلیل کافی برای موافقت با این تقاضا در دست ندارد و لذا به علت فقد دلیل ،ادعای متقابل را رد میکند .با
توجه به مراتب فوق ،دیوان لزومی نمیبیند به موضوع صالحیت نسبت به ادعای متقابل حاضر بپردازد.
ط) سود اضافی و درخواست برای حسابرسی و نصب کارشناس

 .334بند  34پیوست  1هر دو قرارداد  332و  312حاوی شر زیر میباشد:
«چنانچه منفعت پیمانکار شامل مالیات دولت امریکا از مناف کمپانی در هر سال تقـویمی از خـدمات بنـد
3ـ 3پیوست  1از  32درصد مخار واقعی برطبق روشهای ای.تی .اند تی .تجاوز نماید ،در این صـورت،
پیمانکار باید مبلغ اضافی را به کارفرما برگرداند».
 .331خواندگان با القای این «احتمال که امریکنبل هزینههای خود در ارتبا بـا قراردادهـای  332و  312را
بیش از حد ذکر کرده» و از این راه سود اضافی تحصیل نموده ،درخواست حسابرسی مینمایند تا معلوم شـود کـه
آیا واقعا سود اضافی تحصیل شده و اگر چنین سودی عاید شده ،میزان آن واقعا چقدر بوده است .عـالوه بـر ایـن،
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خواندگان در جریان رسیدگی ،تقاضاهای دیگری برای حسابرسی سوابق مالی امـریکنبـل بـه عمـل آورده و نیـز
درخواست کردهاند که برای ارزیابی خسارات ادعایی آنان یک نفر کارشناس منصوب شود.
 .333ایران طبق قرارداد حق داشته سوابق امریکنبل را برای مـدت و مقاصـد محـدودی حسابرسـی نمایـد.
همانطوری که قبال (بندهای  38و  32فوق) بحث شد ،ایران به موجب بند  31پیوست  1حق داشته کلیه سوابقی
را که جهت تأیید صورتحسابها الزم بوده ،تا هفت ماه پس از تسلیم آنها حسابرسی کنـد .قصـور خوانـدگان در
استناد به حق قراردادیشان ،اکنون آنها را از طرک آن ممنوع میسازد .در مورد حسابرسی سود اضافی ادعایی ،در
قرارداد حقی برای خواندگان پیشبینی نشده است .عالوه بر این ،طبق سوگندنامه آقای پورتن ،چنین سود اضـافی
عاید نشده است .مدرک کافی دال بر احتمال تحصیل سودی که از لحاظ قرارداد اضافی باشد ،ارائه نگردیده است.
بنابراین ،دیوان ادعای متقابل بابت سود اضافی ادعایی و درخواست برای حسابرسی را رد میکند.
 .337در مورد لزوم تعیین کارشناس ،دیوان مالحظه میکند که طرفین بیش از حد الزم وقت داشـتهانـد کـه
دعوای خود را آماده و از کارشناسان خود استفاده نمایند .دیوان بعد از بررسی پرونـده بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه
منافعی که احیانا از نصب کارشناس عاید میگردد با تأخیرات و لطمات ناشی از آن که به حقوق کلیه طرفها وارد
میآید ،متناسب نیست .بنابراین ،این درخواست رد میشود.
ی) سایر تخلفات

 .338شرکت مخابرات در الیحه ادعای متقابل مورخ  12اوت  2( 3320شهریورماه  )3184خود متذکر گردیده که
«کلیه دعاوی مطروک در دادخواست متقابل مورخ  34می  04( 3320اردیبهشتماه  )3183خود را در حدودی کـه
در اینجا به نحو دیگری مورد بحث واق نشده ویا بهطور قط در قرار اعدادی فیصله نیافته باشد ،مجددا مطـروک
میسازد .»...دیوان بر این نظر است که گذشته از مسایلی که تا به حال در ارتبا با ادعاهـا یـا ادعاهـای متقابـل
مورد بحث قرار گرفته و فیصله یافته اند ،دادخواست متقابل شرکت مخابرات و مـدارک مربوطـه ،تخلفـاتی را کـه
خواندگان استحقاق دریافت خسارت بابت آنها داشته باشند ،ثابت نمیکنـد .نتیجتـا ادعـای متقابـل بابـت سـایر
تخلفات رد میشود.
ششم) بهره

 .333خواهان نسبت به کلیه اجزای ادعای خود بهره سادهای به نرخ ساالنه  30درصد مطالبه میکند .بهره مربو
به صورتحسابهای خدمات تخصصی ،خرید و محل کار از تاریخ  30اوت  04( 3323مردادماه  )3102مطالبه شده
است؛ چه در این تاریخ ،ایران ضمانتنامه بانکی را که امریکنبل جهت تضمین پیشپرداخت ایران افتتاک کرده بود،
وصول نمود .بهره ادعای خواهان بابت هزینههای فسخ قرارداد از  0دسـامبر  34( 3323آذرمـاه  )3102یعنـی 12
روز بعد از تاریخی که ایران آخرین صورتحساب هزینههای فسخ را دریافت داشته ،مطالبـه شـده اسـت .خواهـان
تأکید میکند که وی با انتخاب این تاریخ از حق خود نسبت به بهره «از  12روز بعد از دریافت هر صورتحساب از
طرف ایران» صرفنظر مینماید .بهره ادعای مصادره از تاریخ  33اوت  02( 3322مردادمـاه  )3103مطالبـه شـده،
«زیرا در آن تاریخ بود که دیگر به امریکنبل اجازه داده نشده از وجوه خود استفاده نماید».
 .211خواندگان با پرداخت بهره مخالفند ،ولی در صورت پرداخـت بهـره ،تقاضـا دارنـد «کـه در مـورد کلیـه
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ادعاهای متقابل شرکت مخابرات هم به همان ترتیب عمل شود».
 .213دیوان بدوا توجه دارد که در یک مرافعه بازرگانی نظیر پرونده حاضـر ،خواهـان بـرای جبـران خسـارات
تأخیر تأدیه قطعا حق دارد بهرهای به نرخ «معقول» و «عادالنه» دریافت نماید (مقایسه شود با پرونـده مـککـالو
کامپنی اینکورپوریتد و وزارت پست و تلگراف و تلفن ،صفحات  12و  12حکم شماره 000ـ23ـ 1مورخ  00آوریـل
 ،3328دوم اردیبهشتماه  .)3180با توجه به اینکه نرخ بهره قراردادی مورد توافقی در دست نیست و بـا در نظـر
گرفتن مالحظاتی که در پرونده مک کالو بیان شد ،دیوان نرخ عادالنه بهره قابل پرداخت به خواهان را  32درصـد
در سال تعیین میکند.
 .212در مورد اکنر اجزای ادعای خواهان ،تعیین اینکه از چه تاریخی بهره بایـد محاسـبه گـردد ،امـر نسـبتا
سادهای است .در مورد صورتحساب شماره  002مربو به خدمات تخصصی (31.302.024دالر امریکا) کـه بابـت
آن امریکنبل از تاریخ  30اوت  04( 3323مردادماه  )3102بهره مطالبه مینماید ،وض بدین منوال اسـت .چـون
موعد پرداخت این صورتحساب حتی قبل از آن تاریخ (مقایسه شود با بند  330فوق) فرا رسـیده بـود ،لـذا دیـوان
بدون تردید حکم به پرداخت بهره از تاریخ مورد درخواست صادر مینماید .همین امر در مـورد صورتحسـابهـای
خرید جمعا به مبلـغ  3.422.202دالر و همچنـین صورتحسـابهـای شـماره  123.838/40( 208دالر امریکـا) و
شماره آر  280/23( 232دالر امریکا) مربو به محل کار نیز صادق است :بهره این مبـالغ بایـد از  30اوت 3323
( 04مردادماه  )3102بدانسان که امریکن بل مطالبه کرده ،محاسبه گردد؛ زیرا این تاریخ ،مؤخر بر موعد پرداخـت
میباشد .بنابراین ،نسبت به کل مبلغ  34.323.020/03دالر ،بهره از  30اوت  04( 3323مردادماه  )3102محاسبه
میشود.
 .211از طرف دیگر ،مابقی اجزای ادعا که بابت آن از تاریخ  30اوت  04( 3323مردادماه  )3102بهره مطالبه
شده ،تا بعد از تاریخ مذکور قابل پرداخت نگردید .بنابراین ،بهره متعلق بـه وجـوه مـورد بحـث نیـز بایـد از تـاریخ
مؤخری محاسبه گردد .در مورد صورتحساب شماره  002.320/02( 202دالر) مربو به محل کار ،تاریخ مزبور 00
اوت  1(3323شهریورماه  )3102یعنی سررسید صورتحساب فوق میباشد (بنـد  341فـوق) .چـون مـدارک مؤیـد
صورتحساب شماره ( 003به مبلغ  30.233.004دالر امریکا) بابت خدمات تخصصی که در دسـامبر  3322تسـلیم
شد تا زمان رسیدگی به این پرونده در دیوان بهطور قطعی اثبات نگردیده بود ،لذا دیوان تاریخ قطعی قابل پرداخت
بودن صورتحساب مزبور را بعد از تاریخ مدلل شدن آن ،یعنی  00نوامبر  4( 3324آذرماه ( )3181بنـد  302فـوق)
تعیین میکند و مقرر میدارد که بهره از آن تاریخ محاسبه شود.
 .214چنانچه امریکن بل طبق شرای قرارداد درباره هزینههای فسخ ،مسـتقیما اسـتحقاق دریافـت هزینـههـای
مندر در ادعای هزینههای فسخ را میداشت ،در آن صورت ،هریک از صورتحسابهای مربو به این هزینههـا12 ،
روز بعد از دریافت آنها توس ایران قابل پرداخت میگردید .چون در مورد این قسمت از ادعـا «وظیفـه دیـوان ایـن
است که به نتیجهای برسد که حتیاالمکان مطابق با تمهیدات قراردادی باشد» (بند  03فوق) ،لذا صورتحسـابهـای
مورد بحث (تا آنجا که قابل پرداخت تشخیص داده شدهاند) ،طبق شرای مذکور قراردای قابل پرداخت تلقی خواهنـد
شد .چون کلیه صورتحسابهای تسلیمی بابت هزینههای مورد بحث حداکنر تـا  0دسـامبر  31( 3323آذرمـاه )3102
قابل پرداخت شده بودند ،لذا همانطوری که خواهان تقاضا کرده ،بهره باید از همان تاریخ محاسبه گردد.
 .211در مورد مصادره یا سوااستفاده از اموال ،بهره باید از تاریخ گرفتن محاسبه شود .چون در پرونده حاضـر
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خواهان قبل از  33اوت  02( 3322مردادماه  )3103از استفاده از موجودی حساب بانکی خـود محـروم شـده بـود
(مقایسه شود با بند  342فوق) ،لذا طبق خواسته خواهان ،بهره مبلغ  021.384دالر بایـد از تـاریخ فـوق محاسـبه
شود.
 .213نرخ بهره  32درصد ،در احتساب آن قسمت از ادعاهای متقابل شرکت مخابرات کـه مـورد قبـول قـرار
گرفته نیز اعمال میشود .بزرگترین رقم این دعاوی متقابل ( 1.022.222دالر امریکا) که مربو بـه بازپرداخـت
هزینههای مالیاتی میباشد ،تا  12اوت  2( 3320شهریورماه  )3184مطرک نگردیده بود .بنابراین ،بهره متعلقـه بـه
آن مبلغ از تاریخ  12اوت  2( 3320شهریورماه  )3184محاسبه میشود .همینطور تنها در نتیجه دادرسـی حاضـر
بود که بدهیهای مبتنی بر سایر قسمت های ادعاهای متقابـل قابـل پرداخـت گردیـد و شـرکت مخـابرات بـرای
دریافت خسارت تأخیر در تأدیه ذیحق شناخته شد .ولی چون هم ادعای متقابل بابت نقـص کـار ( 02.222دالر) و
هم ادعای متقابل مربو به غیبت غیرمجاز ( 43.304دالر) طی الیحه دفاعیـه و ادعـای متقابـل کـه در  34مـی
 04( 3320اردیبهشتماه  )3183تسلیم شد ،مطرک گردیده بود ،لذا بهره نسبت به مبلغ کـل  33،304دالر بایـد از
همان تاریخ محاسبه شود.
هفتم) هزینهها

 .217با توجه به اوضاع و احوال پرونده حاضر ،به نظر دیوان مقتضی است که هریک از طرفین هزینههای داوری
مربو به خود را تقبل نماید.
هشتم) حکم

 .218بنا به دالیل پیشگفته،
دیوان حکمی به شرک زیر صادر مینماید:
الف)جمهوری اسالمی ایران ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،وزارت پست و تلگـراف و تلفـن جمهـوری
اسالمی ایران و شرکت مخابرات ایران مشترکا متعهدند مبالغ زیر را به امریکنبل اینترنشنال اینکورپوریتد پرداخت
نمایند:
(یک) مبلغ چهارده میلیون و نهصد و هشتاد و یکهزار و پانصـد و یـک دالر و بیسـت و یـک سـنت امریکـا
( 34.323.023/03دالر) به اضافه بهره سـاده بـه نـرخ ده درصـد ( )%32در سـال (براسـاس  180روز) از  30اوت
 04( 3323مردادماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی
را بدهد،
(دو) مبلغ پانصد و پنجاه هفت هزار و یکصد و هشتاد و پنج دالر و پنجاه سنت امریکا ( 002.320/02دالر) به
اضافه بهره ساده به نرخ ده درصـد ( )%32در سـال از  00اوت  1( 3323شـهریورماه  )3102لغایـت تـاریخی کـه
کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بدهد،
(سه) مبلغ بیست و یک میلیون و پانزده هزار و سی و دو دالر امریکا ( 03.230.210دالر) به اضافه بهره ساده بـه
نرخ ده درصد ( )%32در سال (براساس  180روز) از  0دسامبر  34( 3323آذرماه  )3102لغایـت تـاریخی کـه کـارگزار
امانی به بانک امین دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بدهد،
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(چهار) مبلغ دویست و هشتاد و سه هزار و نهصد و شصت و چهار دالر امریکا ( 021.384دالر) به اضافه بهره
ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سال (براساس  180روز) از  33اوت  02( 3322مردادماه  )3103لغایـت تـاریخی
که کارگزار امانی به بانک دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بدهد،
(پنج) مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و نود و نه هزار و پانصد و پنجاه و چهار دالر امریکـا ( 30.233.004دالر) بـه
اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد ( )%32در سال از  00نوامبر  4( 3324آذرمـاه  )3181لغایـت تـاریخی کـه کـارگزار
امانی به بانک دستور پرداخت از محل حساب تضمینی را بدهد،
ب) مابقی ادعاها مردود شناخته میشود.
) امریکنبل اینترنشنال اینکورپوریتد متعهد است مبالغ زیر را به شرکت مخابرات ایران بپردازد:
(یک) نود و نه هزار و یکصد و پنجاه و چهار دالر امریکا ( 33.304دالر) به اضافه بهره ساده به نرخ ده درصد
( )%32در سال (براساس  180روز از  34می  04( 3320اردیبهشتماه  )3183لغایت تاریخی که بهره مبالغ مذکور
در بند «الف» فوق محاسبه شده ،و
(دو) مبلغ سه میلیون و پانصد هزار دالر امریکا ( 1.022.222دالر) به اضـافه بهـره سـاده بـه نـرخ ده درصـد
( )%32در سال (براساس  180روز) از  12اوت  2( 3320شهریورماه  )3184لغایت تاریخی که بهره مبالغ مذکور در
بند «الف» فوق محاسبه شده.
د) مابقی ادعاهای متقابل مردود شناخته میشود.
هـ) کل مبالغ مذکور در بند « » به اضافه بهره متعلقه به آنها از کل مبالغ مذکور در بند «الـف» بـه اضـافه
بهره متعلقه به آنها کسر و مبلغ خالص قابل پرداخت به امریکنبل اینترنشنال اینکورپوریتد ،با پرداخـت از محـل
حساب تضمینی که طبق بند  2بیانیه مورخ  33ژانویه  03( 3323دیمـاه  )3103دولـت جمهـوری دموکراتیـک و
مردمی الجزایر افتتاک شده ایفا خواهد گردید.
و) بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  8ژانویه  3387برابر با  38دیماه 3131
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
چارلز ان براوئر
رأی موافق

پرویز انصاری معین
نظر مخالف در مورد بخشی از
حکم و نظر موافق در مورد بخشی دیگر

پرونده شماره  738ـ شعبه دو
حکم شماره 224ـ738ـ2
خواهان :اینترنشنال سیتمز اند کنترلز کورپوریشن
خواندگان :سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صنایع چوب و کاغذ ایران
صنایع چوب و کاغذ مازندران و
جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/7/4 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :اقی هومرمویر ،آقای وی .تامس لنکفورد ،جونیر ،آقای کن ریزنفلد ،آقای استیو جانسن ،آقای

دانیل گاالگر ،آقای تامس مک گا ،وکالی خواهان ،آقـای نـورمن یـودین ،آقـای دونالـد نیکولسـن ،آقـای دونالـد
سارجنت ،نمایندگان شرکت خواهان ،آقای رابرت هارت ،آقای والتر ساری ،گواهان،
از جانب خواندگان :نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران ،دکتر جعفر نیاکی ،دکتر ابوالحسـن محمـدی،
دکتر محسن آقا حسینی ،مشاوران حقوقی نماینده راب  ،خانم سیمین صدری ،آقای هوبرت سـنکال ،آقـای دانیـل
آیوت ،آقای کوروش متینی کاشانی ،وکالی خواندگان ،آقای محمود گلرخی ،آقای حسـین مـاهرو ،آقـای محمـود
عظیمی ،آقای علیرضا نعیمی ،آقای دکتر حبیب ابیزاده ،آقای محمد ابراهیم تجویدی ،نمایندگان خواندگان ،آقـای
اکبر انصاری ،آقای اندرو دیوید کمپ هاردی ،آقای یان آرتورلیسن ،آقای ارکی ریسانن ،دکتر اورسوال شوارتسکف،
گواهان.
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا.
فهرست مطالب

اول) جریان رسیدگی
دوم) واقعیات و اظهارات
الف) ادعاها
ب) ادعاهای متقابل
سوم) دالیل حکم
الف) ادعاهای غیرمستقیم
ب) ادعای مستقیم
) ادعاهای متقابل
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چهارم) سایر موضوعات
پنجم ) هزینهها
ششم) حکم
اول) جریان رسیدگی

 .3در تــاریخ  32ژانویــه  02[ 3320دیمــاه  ، 3182خواهــان ،اینترنشــنال ســیتمز انــد کنترلــز کورپوریشــن
(«آی.اس.سی ،)».دادخواستی به ثبت رساند و مبلغی بین  320میلیون دالر و حدودا  300میلیون دالر امریکـا ،بـه
اضافه بهره و هزینهها از سازمان گسترش و نوسازی صنای ایران («سـازمان گسـترش») ،صـنای چـوب و کاغـذ
ایران («چوکای ایـران») ،صـنای چـوب و کاغـذ مازنـدران («چوکـای مازنـدران») و جمهـوری اسـالمی ایـران
(«جمهوری اسالمی») (که مجتمعا «خواندگان» نامیده میشوند) ،مطالبه کرد .آی.اس.سی .بعدا ادعایش را اصالک
و حدودا  338میلیون دالر امریکا مطالبه نمود.
 .2خواندگان الیحه دفاعیه و ادعاهای متقابل خود را در  31اوت  00[ 3320مردادماه  3183ثبت کردند .کل
مبلغ ادعاهای متقابل ثبت شده به  3/4میلیارد دالر بالغ میشود.
 .1جلسه استماع پرونده روزهای  03 ،02و  00ژانویه  12] 3328دیماه ،اول و دوم بهمنمـاه  3184برگـزار
گردید.
دوم) واقعیات و اظهارات

 .4ادعاها و ادعاهای متقابل پرونده حاضر از چهار فقره قرارداد ناشی میشود که طـی سـالهـای  3321و 3324
بین استدلر هرتر لیمیتد («اس.ا .ال») که در کانادا تأسیس یافتـه و شـرکت فرعـی آن ،اسـتدلر هرتـر ورلدوایـد
(«اس.ا .دبلیو )».که در برمودا تشکیل گردیده و سازمان گسترش منعقد گردید .این قراردادها مربو است بـه دو
پروژه برای طراحی و ساختمان تأسیسات صنعتی و ارائه تجهیزات مربو بـه جهـت بهـرهبـرداری از محصـوالت
جنگلی در استانهای گیالن و مازندران و پروژههای مربو به احداث جنگل.
 .1سازمان گسترش وظایف مدیریت و اجرای پروژه گیالن را به چوکای ایران و وظایف پروژه مازندران را بـه
چوکای مازندران واگذار کرد.
 .3پروژه گیالن به صورت یک پروژه کامال یکپارچه تولید خمیر کاغذ و کاغذ طرکریزی شده بود و قرار بـود
که توس پرسنل ایرانی اداره شده و هدف های دولتی مشخصی را تحقق بخشد .این هـدفهـا عبـارت بودنـد از:
حفاظت جنگل های شمال ایران ،ایجاد یک منب عظیم اشتغال ،ایجاد یک منب الیزال ثروت و کـاهش نیازهـای
ارزی ایران .قرار بود پروژه پس از تکمیل ،شامل یک کارخانه چوب بری ،یک کارخانه تولید تختـه چنـدال و یـک
کارخانه تولید خمیر کاغذ و کاغذ کرافت به ظرفیت  022تن در روز شده و مقوای الیه ،مقوای کنگـرهای و کاغـذ
بستهبندی تولید کند .بهعالوه ،قرار بود پروژه عملیات قط درخت و جنگلبانی را نیز در برگیرد و عملیات جنگلبانی
میبایست شامل ایجاد قلمستان ،کاشت و احیای جنگل ،جادههای الزم برای قط درختـان و همچنـین زیربنـای
مربوطه ،از جمله احداث شهرکی با جمعیت تقریبا  0222نفر باشد .قرار بود در طرک مزبور برای تولید خمیر کاغذ و
کاغذ از درخت «ممرز» ( )hornbeamاستفاده شود.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

 .7مجتم تولید خمیر کاغذ و کاغذ برای استان مازندران ،با پروژه گـیالن تفـاوت داشـت؛ زیـرا هـدفهـای
دیگری از تأسیس آن مورد نظر بود .طبق خواست دولت ،قرار بود محصول تمام شده پـروژه مازنـدران ،عمـدتا در
اقتصاد ایران براساس تقاضای موجود در بازار ،قاب ل فروش بـوده و در صـورتی کـه مقـدور باشـد ،کاغـذ روزنامـه
به عنوان یکی از محصوالت پروژه تهیه شود .قرار بر این بود که تولید کاغذ بوی مشمئز کننده ایجـاد نکنـد؛ زیـرا
منطقه مازندران یک منطقه توریستی است و برای حفظ و احیای مناب جنگلی میبایست از فنون جدید جنگلداری
استفاده میشد .همچنین قرار بود از درختهای ممرز برای تولید خمیر کاغذ و کاغذ ،منجمله کاغذ روزنامه استفاده
گردد.
 .8برای هریک از پروژهها دو قرارداد امضا شد ،یک قرارداد با قیمت مقطوع (برای کارهایی که میبایسـت در
خار از ایران انجام شود ،منل طراحی ،مدیریت و فراهم کردن تجهیزات) و یک قرارداد امانی(( )1بـرای کارهـایی
که می بایست در ایران انجام شود ،از جمله عملیات ساختمانی) .قراردادهای مقطوع توس اس.ا .ال .امضا شد ،در
حالی که قراردادهای امانی توس اس.ا .دبلیو .امضا گردید .کلیه قراردادها توس سازمان گسترش و تکنولوگ که
مشاور مهندسی و صنعتی سازمان گسترش و «مهندس پروژه» هر دو طرک بود («مهنـدس پـروژه») ،امضـا شـد.
اس.ا .ال .ایفای کلیه تعهدات اس.ا .دبلیو .را تضمین کرد.
 .3قیمت تعیین شده برای قرارداد مقطوع پروژه گیالن  20.431.222دالر کانادا بود .طرفین مـیتوانسـتند بـا
توافق دوجانبه قیمت را افزایش داده و حدود و میزان کار مشـمول قـرارداد را نیـز از طریـق «صـدور دسـتور کـار
اضافی» یا «تغییر کار» که قرار بود به صورت کتبی طبق رویه مندر در ماده  33قرارداد مقطـوع بـه عمـل آیـد،
اضافه کنند .قرار بود تأمین مالی قرارداد مقطوع را شرکت توسعه صادرات کانادا (ای.دی.سی ).عهدهدار شود .طبق
قرارداد پرداخت 0 ،درصد آخر بهای قرارداد مقطوع منو شده بود به ارائـه  0درصـد ضـمانتنامه قابـل قبـول بـه
خریدار ،جهت اطمینان از اینکه اس.ا .ال .به تضمینهای خود عمل خواهد کرد.
 .31قراردادها همگی حاوی شرای مشابهی درباره صدور گواهی پایان کار توس مهندس ،عملیات راهاندازی،
آزمایش کار انجام شده و گواهی قبولی کار بود .قرار بود هنگامی که قسمتی از کار طبق قـرارداد انجـام مـیشـد،
سازمان گسترش گواهی پایان کار صادر نموده و پس از ترمیم نواقص جزئی مذکور در گواهی کار و آزمـایش کـار
انجام شده ،گواهی قبولی برای آن قسمت از کار صادر کند .صدور گواهی قبولی کار این اثر را داشت کـه ریسـک
زیان یا خسارت در کارها به خریدار (سازمان گسترش) منتقل گردیده و خریدار متعهد میشد که وجهالضمان را بـه
میزان  0درصد کاهش دهد و فروشنده (اس.ا .ال .دبلیو) را از تعهداتی که در مورد مهندسی و تضمینهای حسـن
انجام کار داشت ،مبرا میساخت .تضمینهای مربو به کیفیت کار فروشنده تا یک سـال پـس از صـدور گـواهی
پایان کار ،برای آن بخش از کار ادامه مییافت.
 .33در مورد مسئولیت فروشنده نیز قراردادها حاوی شرای مشابهی بود .فروشنده بابـت هـیچگونـه خسـارت
تبعی در برابر سازمان گسترش مسئول نبود و همانطور که قرارداد مقطوع پروژه گیالن مقرر میداشت:
کل مسئولیت فروشنده به موجب این قرارداد به هر علت یا عللی ،محدود به میزان وجهالضمانی خواهد بود که
 .1معادل  cost-reimbursable contractو منظور قراردادی است که برای انجام کاری به پیمانکار واگذار توافق میشـود کـه پیمانکـار
مخار را عینا از کارفرما مطالبه کند.
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در ماده 1ـ 3قید گردیده است . ...
ماده 1ـ 3به شرک زیر مقرر میداشت:
«قبل از آنکه خریدار هرگونه مبلغی زاید بر  30درصد قیمت قرارداد بپـردازد ،فروشـنده ضـمانتنامه قابـل
قبولی مانند آنچه که در ماده 3ـ 3سابق الذکر بیان شـده اسـت بـرای اطمینـان از ایـنکـه فروشـنده بـه
تضمینهای خود عمل میکند ،به خریدار تسلیم خواهد کرد .ضمانتنامه مزبور به نسـبت سـهمی از ارزش
کار یا بخشی از کار تحویلهای خارجی که برای آن ها گواهی قبـولی صـادر شـده باشـد بـه کـل قیمـت
قرارداد ،تقلیل داده خواهد شد».
در ماده 4ـ 32بهنوبهخود قید شده است:
پیمانکار مسئول هرگونه اشتباه یا عدم انجام کار مربو به اجرای خـدمات مهندسـی الزم بـر طبـق قـرارداد
خواهد بود و مسئولیت پیمانکار در آن مورد ،محدود خواهد بود به انجام مجدد آن قسمت از خدمات مهندسی کـه
اشتباه بوده است .این محدودیت در مسئولیت پیمانکار ،عذر عـدم ایفـای سـایر تضـمینهـا و تعهـدات قـراردادی
فروشنده نبوده و دفاع در قبال آنها محسوب نخواهد شد.
 .32همچنین در مورد فسخ قرارداد به دلیل تخلف طرف مقابل یا بدون اینکه طرف مقابل مرتکـب تخلفـی
شده باشد و نیز فسخ به علت فورسماژور ،شرای مشابهی در قراردادها وجود داشت.
 .31در مورد افزایش قیمت قرارداد ،با توجه به افزایش ادعایی قیمت تهیه مواد و خدمات بـه علـت تـورم در
سطح جهانی ،مذاکرات رسمی بین اس.ا .ال .و سازمان گسترش از سال  3324شروع و تا سال  3322ادامه یافت.
اس.ا .ال .و سازمان گسترش سرانجام موافقتنامهای در  38ژوییه  00[ 3322تیرماه  3102امضا کردند که در آن،
سازمان گسترش «موافقت کرد» پس از تصویب دولـت ایـران و تخصـیص وجـوه الزم» ،مبلـغ  3.022.222دالر
کانادا مورد مطالبه اس.ا .ال .در مورد افزایش قیمت پروژه گیالن را بپردازد» .خواهان مدعی اسـت کـه سـازمان
گسترش به وی اطمینان داد که این تصویب صرفا جنبه تشریفاتی دارد .معهذا تصویب هرگز عملی نشد و سازمان
گسترش هرگز مبلغی بابت افزایش قیمت پرداخت نکرد.
 .34در قرارداد امانی مربو به پروژه گیالن که شامل کارهایی میشد که میبایست در ایـران انجـام گیـرد،
حداکنری برای کل هزینه قرارداد تعیین نشده بود و قرار بود بودجه آن قرارداد از مناب داخل ایران تأمین شـود .در
قرارداد مزبور پیشبینی شده بود که قسمت اعظم کاری که مـیبایسـت در محـل پـروژه انجـام گیـرد ،از جملـه
ساختمان تأسیسات ،به پیمانکاران جزا واگذار شود؛ لکـن بـه موجـب قـرارداد ،مسـئولیت نهـایی اجـرای قـرارداد
همچنان بر عهده فروشنده (در این مورد ،اس.ا .دبلیو) بود.
 .31به موجب موافقتنامه مـورخ  33سـپتامبر  02[ 3324شـهریورماه  3101سـاختمان تأسیسـات گـیالن و
واحدهای مسکونی در ازای  1/0میلیارد ریال به یک شرکت ایرانی به نام گیلکان واگذار و قرار شد کـه ایـن کـار
ظرف  02ماه (یعنی تا تاریخ  30ژانویه  00/3322دیماه  )3100پایان پذیرد .بعدا تأخیرهایی به وقوع پیوست کـه
تا حدی ناشی از مشکالت تهیه و وارد کردن مصالح و تا اندازهای نیز معلول بیکفـایتی ادعـایی پیمانکـار فرعـی
ایرانی بود .این امر منجر به آن شد که در اوت  3328شرکت گیلکان جای خود را به یـک شـرکت دیگـر ،یعنـی
شرکت کانادایی دیلینگام بدهد .در این هنگام (یعنی  01ماه پس از تاریخ امضـای قـرارداد) ،مبلـغ  1/080میلیـارد
ریال ( 38درصد برآورد اولیه) پرداخت شده بود ،در حالی که فق  32/1درصد از کار تکمیل گردیده بود .واگـذاری
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قرارداد فرعی به دیلینگام با دستور تغییر کار شماره  3240مقارن گردید که طبق آن ،وظایف مـدیریت پـروژه کـه
قبال توس اس.ا .دبلیو .انجام میشد به اس.ا .ال .واگذار شد .در «دستور تغییر کار» مزبور ،تاریخ تکمیـل پـروژه
 33/0ماه پس از تاریخی که سند تغییر کار یاد شده به اجرا در میآمد ،یعنـی  30مـی  00[ 3322اردیبهشـتمـاه
 3102و مبلغ  30.820.222دالر کانادا نیز بابت ارزش انجام وظایف مدیریت ساختمانی مربو به «تغییر کار» یاد
شده ،تعیین شد .همچنین در صورتی که کار ساختمان با تأخیر مواجه و به بعد از تاریخ تعیـین شـده مـیانجامیـد،
اس.ا .ال .حق داشت حقالزحمه روزانهای که هر ماه کاهش مییافت ،دریافت کند .همچنین قرار شد حقالزحمـه
دیگری به میزان  33.431دالر کانادا بابت هر واحد نفرـ ماه کاری که پس از صدور یا پـس از تـاریخ مـورد نظـر
برای صدور گواهیهای اتمام کار صورت میگرفت ،جهت پرداخت هزینه ترمیم نـواقص ،کمـک بـه راهانـدازی و
انجام اصالحات و تغییرات ضروری ،همچنین تسویه حساب نهایی و بازگشت پرسنل به اس.ا .ال .پرداخت شـود.
قرار بود وجوهی که به دلینگام پرداخت میشد ،جزا هزینه قرارداد امانی محسوب گردد.
 .37معهذا خواندگان ادعا مینمایند که برای دو فقره دیگر از کارهای پروژه ،یعنی کار مربو به جنگلداری و
محوطهسازی شهرک گواهینامه ای صادر نشد .کار مربو به جنگلداری به یک پیمانکار جزا کانادایی به نام چارنل
واگذار گردید ،لکن اجرای کار با مشکالتی مواجه شد و تکمیل آن تا بعد از تاریخ تعیین شده اولیه به تأخیر افتـاد.
کار محوطه شهرک نیز پاییز  )3102( 3322پایان یافته بود.
 .33پس از صدور دستور تغییر کار شماره  3240و واگذاری کار ساختمان تأسیسات به دیلینگام ،کار با اینکـه
در تاریخ مورد نظر خاتمه نیافت ،با این حال ،به نحو بسیار رضایتبخشتری پیشرفت کرد .اکنر گواهیهـای پایـان
کار ،تا تاریخ اوت  00[ 3322مردادماه  3102که کارخانه افتتاک و رسما آغـاز بـه کـار کـرد ،صـادر گردیـده بـود.
خواهان مدعی است که تا پایان سال  ،3322برای کلیه کارها به استننای دو بخـش از عملیـات ،یعنـی سـاختمان
اداری و خدمات محوطهسازی ،گواهیهای اتمام کار صادر شده بود.
 .38بهعالوه ،خواندگان مدعی هستند که دیلینگام حدود  3022فقره نواقص مربو بـه قسـمتهـایی را کـه
بابت آنها گواهی پایان کار صادر شده بود ،ترمیم نشده باقی گذاشت.
 .33در مورد پروژه مازندران ،قیمت قرارداد مقطوع که شامل کارهایی میشد که قرار بـود در خـار از ایـران
انجام شود 340 ،میلیون دالر امریکا تعیین گردید؛ در حالی که طبق برآورد ،بهای قـرارداد امـانی بـه حـدود 022
میلیون دالر بالغ شد .قرارداد امانی در اینجا مورد اختالف نیست ،زیرا پروژه مازنـدران بـه مرحلـهای نرسـید کـه
قرارداد آن مورد اختالف واق شود .هر دو قـرارداد در  03دسـامبر  12[ 3324آذرمـاه  [3101امضـا شـد .قـرارداد
مقطوع مازندران ،برخالف قرارداد مقطوع گیالن ،حاوی یک قید افزایش قیمـت بـود ،بـا فرمـول مشخصـی کـه
افزایش قیمت میبایست بر مبنای آن محاسبه میشد .بدوا در نظر بود که هزینه قـرارداد مزبـور از طریـق منـاب
داخل ایران تأمین شـود ،لکـن بعـدا توسـ شـرکت توسـعه صـادرات کانـادا و شـرکت آلمـانی آوسـفوهرکردیت
( )Ausfuhrkreditتأمین گردید.
 .21تاریخ مورد نظر برای تکمیل پروژه مازندران سال  3323بود ،لکن در رابطه با پروسه و طراحـی کارخانـه
خمیرکاغذ و کاغذ و انتخاب پیمانکار جزا ،مشکالتی پیش آمد .سرانجام دیلینگام و یک شرکت ایرانی به نام مانـا
مشترکا بهعنوان پیمانکاران جزا کار ساختمانی انتخاب گردیدند.
 .23اس.ا .ال .در تهیه پیشنهادات خود که مبنای قرارداد مازندران را تشکیل میداد ،به آزمایشهایی متکـی
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بود که توس هرتی فاندیشن ( )Herty Foundationانجام شده و طبق اظهار خواهان ،حـاکی از آن بـود کـه
تولید خمیر کاغذ و کاغذ روزنامه را میتوان در چارچوب محدودیت هـایی کـه دولـت تعیـین کـرده بـود بـه نحـو
رضایتبخشی انجام داد .معهذا بعد از آنکه قراردادها واگذار شد ،بررسیها و آزمایشهای مختلفـی صـورت گرفـت
که سودمند بود ن تولید کاغذ روزنامه در پروژه مازندران و نیز از پروسه سولفیت منیزیم را کـه اس.ا .ال .پیشـنهاد
کرده بود ،مورد سؤال قرار داد .در این بررسی ها همچنین به هزینه گزاف احتمالی اجـرای پـروژه ،بـه نحـوی کـه
طراحی شده بود و نیز به لزوم آزمایش محصوالت از جهت قابلیت فروش آنها ،اشاره شده بود.
 .22در سال  3322دستور تغییر کار شماره  0222امضا شد که به موجـب آن مبلـغ  3.232.101دالر امریکـا
بابت جبران هزینههای محتمله در رابطه با تأخیر حاصله در اثر تصمیم به اخذ وام از خار به جای استفاده از مناب
مالی داخل ایران و نیز بابت جبران هزینه پارهای تغییرات در پروژه ،تعیین شد.
 .21بــه علــت شــرایطی کــه در آن موقـ  ،یعنــی در اواخــر ســال  3322در ایــران حــاکم بــود ،اس.ا .ال .و
اس.ا .دبلیو .اطالعیه فورس ماژوری طبق قراردادهای پروژه گیالن تسلیم کردند .اس.ا .دبلیو .طی تلکس مـورخ
 31فوریه  04[ 3323بهمنماه  3102به چوکای ایران اطالع داد که پرسنل خویش را از ایـران فـرا مـیخوانـد و
اظهار تمایل کرد که به محض بهبودی اوضاع جهت اتمام کار ساختمانی به ایران مراجعت نمایـد .اکنـر کارکنـان
اس.ا .ال .تا تاریخ  0ژانویه  30[ 3323دی ماه  3102ایران را ترک گفته بودنـد و آخـرین کارمنـد اس.ا .ال .در
تاریخ اول مارس  32[ 3323اسغند ماه  3102ایران را ترک کرد.
 .24به دنبـال خـرو اس.ا .ال .از ایـران ،دو جلسـه مالقـات در آوریـل  3323و اواسـ ژوئـن  3323بـین
اس.ا .ال .و سازمان گسترش جهت شروع مجدد کار اس.ا .ال .در مورد پروژهها در تهران صـورت گرفـت؛ ولـی
کار پروژهها هیچگاه از سر گرفته نشد.
 .21اس.ا .ال .اظهار میدارد که هنگام خرو از ایران 30 ،درصد کار پروژه گیالن تکمیل گردیده بود و کـار
پروژه مازندران به میزان  40درصد انجام شده بود .اس.ا .ال .تا آن زمان بابت قرارداد مقطوع و نیز بابت دستورات
تغییر کار و افزایش قیمت ،مبلغ  330.202.401دالر کانادا مطالبه کرده بود و کل رقم پرداخت شده 30.803.402
دالر کانادا بود .بابت قرارداد مقطوع مازندران  83.108.412دالر امریکا صورتحساب داده شده بود که از آن مقـدار
 00.222.301دالر امریکا پرداخت گردیده بود.
 .23بدین سان هنگامی که اجرای قراردادهای مختلـف متوقـف شـد ،خوانـدگان معـادل  312.213.412دالر
امریکا بابت قراردادهای مقطوع پرداخت کرده بودند .خواهان اظهار میدارد که بابت کار انجام شده برای دو پروژه
هنوز مبلغ  00.212.322دالر امریکا طلبکار است.
 .27در تاریخ  13اکتبر  33[ 3323آبانماه  3102اس.ا .ال ،به علت مشکالت مـالی ،دارایـیهـایی شـرکت
خود ،از جمله نام تجارتیاش را به یک آلمانی به نام کلوکنر ( )Kloecknerفروخت .اس.ا .ال .سپس بـهعنـوان
کدزپ لیمیتد ( )Kedzep Limitedمعروف شد و بالفاصله در دادگاه عالی مونترال اقـدام بـه ثبـت درخواسـت
ورشکستگی نمود .ظاهرا آی.اس.سی .نیز با مشکالت ملی جدی مواجه است.
 .28دفاع اصلی در برابر ادعای مطروک در این پرونده مربو اسـت بـه ایـن ادعـای خوانـدگان کـه خواهـان
قراردادهای مورد بحث در این پرونده را از طریق ارتشا و پرداختهای غیرقانونی تحصیل کرده است.
 .23اسناد و مدارک حاکی است که در اوت  ،3320یک قـرارداد نماینـدگی بـین اس.ا .ال .و چهـار شـخص
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دیگر ،از جمله یک نفر ایرانی موسوم به شمسالدین الـف .گلسـتانه امضـا شـد .شـخص اخیرالـذکر کـه قـبال در
استخدام وزارت امور خارجه ایران و نخست وزیری بود ،در آن موق  ،مدیرعامل یک شرکت تبلیغاتی ایرانی به نـام
«شتاب و شرکا» بود .به دنبال تحقیقاتی که در سال  3328توس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحـده
صورت گرفت ،قرارداد  3320با قرارداد جدیدی بـه تـاریخ دوم مـی  30[ 3322اردیبهشـتمـاه  3108جـایگزین
گردید .قرارداد  3322مقرر میداشت که به چهار شخص یاد شده ،بابت خدمات ایشـان در رابطـه بـا پـروژههـای
گیالن و مازندران ،مبالغ معینی پرداخت شود .این خدمات ،بدین نحو توصیف شده بود :الـف) روابـ دولتـی( ،ب)
تهیه پیشنهاد ) ( ،کمک در طول مذاکرات ،و (د) رواب با جامعـه مـالی محلـی و کمـک و پشـتیبانی گسـترده از
مراکزی در ژنو ،پاریس ،لندن و تهران.
 .11در ماده  8قرارداد نمایندگی  3322قید شده بود که هیچگونه وجهی به مقامات ایرانـی پرداخـت نشـده و
نخواهد شد .طرفین قرارداد همچنین متعهد شدند هر مادهای از قرارداد را که طبق نظر حقوقی شـواری «کبـک»
( )Quebecغیرقابل اجرا باشد ،اصالک نمایند و اس.ا .ال .میبایست نظر شورای مزبور را جویا شود .در تاریخ 02
مارس  2[ 3322فروردینماه  3102اصالحیهای بر آن قرار امضا شد .بر این اسـاس ،خواهـان مـدعی اسـت کـه
هیچگونه پرداخت غیرقانونی در مورد قرارداد نمایندگی صورت نگرفته است.
 .13خواندگان مدعی اند که کمسیون پرداختی به آقای گلستانه ،بین شاهزاده عبدالرضـا ،بـرادر شـاه و رئـیس
شورای محی زیست ،آقای مصدقی که زمانی مدیر طرکها و برنامههای وزارت مناب طبیعـی بـود و آقـای سـید
عسکری که تا سال  3320مدیرعامل تکنولوگ (مهندس هر دو پروژه) بود ،تقسیم گردید.
 .12همان طوری که ادله و مدارک تسلیمی خواندگان نشان میدهد ،کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر مبنای
تحقیقات خود نتیجه گرفت که آی.اس .و اس.ا .ال .متعهد شده بودند مبلغ  00/1میلیون دالر کانادا به مقامـات و
کارگزاران ایرانی پرداخت کنند (از این مقدار ،مبلغ  34/3میلیون دالر کانادا به پروژه مازندران مربو میشـد) کـه
تا ژوئن  ،3322مبلغ  33/1میلیون دالر آن پرداخت شده بود.
 .11در جریان تحقیقات کمیسیون مذکور ،همچنین اظهار شده که قرارداد گیالن با کاهش تصـنعی مناقصـه
اس.ا .ال .به میزان  1میلیون دالر کانادا ،تحصیل گردیده و قرار شده بود که این مبلغ از طریـق افـزایش قیمـت
جبران گردد.
 .14خواندگان اظهار داشته اند که به علت حساس بودن ماهیت وجوهی که توس اس.ا .ال .پرداخـت شـده،
انعقاد خود قراردادها و همچنین قرارداد افزایش قیمت پروژه گیالن با اعمال نفـوذ غیرقـانونی تحصـیل گردیـده و
بالنتیجه قراردادها را باید باطل دانست .ایشان همچنین استدالل میکنند که قراردادها به علـت تخلـف از قـوانین
جزایی ایران و نیز نقض اخالق حسنه و نظم عمومی باطل و بهعالوه ،بر مبنای اصل «طرک دعوا بر مبنـای امـور
خالف قانون و اخالق جایز نیست» (« ،)»exturpi causa non oritur actioخواهان حق نـدارد بـر مبنـای
قراردادهایی که به این طریق غیرقانونی تحصیل گردیده ،طرک دعوا کند.
 .11خواهان استدالل میکند که موضوع قرارداد نمایندگی به اطالع نخسـتوزیـر ایـران و یکـی از اعضـای
هیأت دولت رسید و نامبردگان به اس.ا .ال .اطالع دادند که ترتیبات مذکور از نظر دولت ایـرادی نـدارد .خواهـان
بهویژه اظهار میدارد که وزارت دادگستری طی نامه مورخ  30ژوییـه  04[ 3322تیرمـاه  3102بـه آی.اس.سـی.
اطالع داد که شاهزاده عبدالرضا «درطول هفت سال گذشته ،کارمند هیچکس نبوده و هیچگونـه سـمت رسـمی از
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جانب دولت شاهنشاهی ایران یا هریک از ادارات ،مؤسسات یا سازمانهای تابعه آن نداشته است».
 .13سوگندنامههایی نیز توس آقای گلستانه و همچنین رئیس یک شـرکت فرعـی کـه در پـروژه مشـارکت
داشته تسلیم شد ،مبنی بر اینکه هیچگونه وجهی به صورت غیرقانونی از محل وجوهی که بـهعنـوان کمیسـیون
دریافت کردهاند ،به مقامات ایرانی پرداخت نشده است.
 .17کمیسیون بورس و اوراق بهادار در نتیجـه تحقیقـاتی کـه بـه عمـل آورد ،دادخواسـتی از جملـه حـاوی
نتیجهگیریها و نظرات مذکور در پاراگراف  01باال ،علیه آی.اس.سی .مطرک کرد .دعوای مزبور با قبول یک حکم
مرضیالطرفین توس مدیران آی.اس.سی خاتمه یافت و لذا هرگز به مرحله محاکمه نرسید.
 .18خواهان منکر آن است که در ترتیبات نمایندگی ،کار خالف قانونی صورت گرفتـه و اظهـار مـیدارد کـه
وجوه پرداخت شده به موجب این ترتیبات ،در عرف تجاری ایران کامال عادی بوده است .نـامبرده مضـافا مـدعی
است که مقامات دولتی ایران و کانادا از ترتیبات مزبور بهخوبی آگاه بودند و پرداخـت وجـوه در واقـ بـه تصـویب
دولت ایران رسیده بود .خواهان استدالل میکند که هیچ مدرک استنادی نزد دیوان نیست که ادعاهای خوانـدگان
را ثابت کند و از دیوان درخواست کرده است مدارک و اسنادی را که خواندگان در رابطه بـا آن موضـوع در تـاریخ
 32دسامبر  33[ 3320آذرماه  3184تسلیم نمودهاند ،به دلیل تأخیر در ثبت آنها ،رد کند.
 .13خواندگان بر مبنای یافتههای کمیسیون بورس و اوراق بهادار و مدارک ثبت شده در دادگـاههـای کانـادا
همچنین ادعا میکنند که اس.ا .ال .در مورد هر دو پروژه گیالن و مازندران با فروشندگان امریکای شمالی قرار و
مدارهایی جهت پرداخت حق و حساب داشته که منجر به تعقیب جزایی شرکتهای مربوطه در دادگاههـای کانـادا
گردید .کل مبلغ این حق و حسابهای ادعایی به  4.428.434دالر کانادا بالغ میشود .خواهان پاسخ میدهـد کـه
کلیه این دعاوی مردود اعالم شد ویا مسترد گردید.
الف) ادعاها

 .41آی.اس.سی .به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب شرکت فرعی تماما متعلق به خود ،یعنی اس.ا .ال ،جمعـا
پنج فقره ادعا به مبلغ تقریبی  338میلیون دالر امریکا مطرک ساخته ،استدالل مـیکنـد کـه خوانـدگان ،علیـرغم
تقاضاهای مکرر ،صورتحسابهایی را که به موازات پیشرفت کار ارسال و موعد آنها فرا رسیده بـود ،نپرداختـه و
علیرغم آمادگی اس.ا .ال ،از اجازه شروع مجدد کار پس از توقف شرای فورسماژور در آوریل  ،3323امتناع کرده
و از فسخ قراردادها طبق مواد فسخ با توجه به اوضاع و احوال مربو خودداری کرده و بدین ترتیـب ،قراردادهـای
گیالن و مازندران را نقض کردهاند.
 .43اولین ادعای خواهان که کال به مبلغ  00.212.322دالر امریکا است ،بابت مبالغی است کـه جهـت کـار
انجام شده طبق قراردادها باید پرداخت شود .در مورد پروژه گیالن ،آی.اس.سی .مبلـغ  38.420.140دالر امریکـا
بابت مبالغ تأیید شده ،تأیید نشده و فاقد صورتحساب مربو به کار انجام شده در مورد قرارداد اصلی گیالن (یعنی
قرارداد مقطوع) و نیز بابت کار انجام شده طبق دستور تغییر کار شمار  ،3240کار انجام شده طبق دستورهای کـار
اضافی و باالخره بابت مبالغ مورد دین طبق قرارداد افزایش قیمت پروژه گیالن مطالبه میکند .نامبرده بـهعنـوان
مبالغ الزمالتأدیه به اس.ا .ال ،رقم  3.000.000دال ر امریکـا ،بابـت خـالص مبـالغ دریـافتنی مربـو بـه قـرارداد
مازندران ،شامل صورتحسابهای تأیید شده و مبالغ فاقد صورتحساب ،کارانجام شده بابت دستورات تغییـر کـار و
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افزایش هزینههای الزمالتأدیه ،مطالبه میکند .ادعای مزبور به قرارداد مقطوع نیز مربو مـیشـود .آی.اس.سـی.
اظهار میدارد که خواندگان طبق یکی از سه نظریه نقض قرارداد ،دارا شـدن بالجهـت یـا اجـرتالمنـل ،مسـئول
پرداخت این مبالغ هستند.
 .42ادعای دوم خواهان به مبلغ  4.803.428دالر امریکا و بابت هزینههای فورسماژور اسـت .بنـا بـه گفتـه
آی.اس.سی ،اس.ا .ال .هزینههایی جهت بازگشت پرسنل ،تعطیل عملیـاتش در ایـران و زیـانهـای مربـو بـه
بازگشت پرسنل و نگهداری یک دفتر و پرسنل احتیاطی متحمل شده است .این هزینهها جـزا هزینـههـای قابـل
استرداد محسوب و میبایست به اس.ا .ال .بازپرداخت میشد.
 .41ادعای سوم خواهان به مبلغ  1.242.808دالر امریکا و بابت خسارات جنبی در نتیجه نقض قرارداد است.
ادعای مزبور بابت هزینههای مختلف متحمله در نتیجه متوقف شدن قراردادها و قصور خوانـدگان در دادن اجـازه
شروع مجدد کار میباشد .طبق اظهار ،این هزینهها شامل انبار کردن تجهیزاتی است که قـرار بـوده بـه محوطـه
کارگاه مازندران تحویل داده شود ،بهعالوه هزینه تعطیل عملیات شرکت در مونرال و هزینه لغـو سفارشـات مـورد
مطالبه فروشندگان مختلف .حسب اظهار ،بسیاری از این هزینهها پس از اینکه وضـعیت فـورسمـاژور در آوریـل
 3323برطرف شد ،صورت گرفته است.
 .44ادعای چهارم خواهان به مبلغ  03.201.440دالر امریکا و بابت عدمالنف مربو به پروژه مازندران اسـت
و ادعا میشود که از نقض اساسی قرارداد توس خواندگان ناشی شده است.
 .41گرچه کلیه ادعاهای مذکور در فوق ،ادعاهایی است که آی.اس.سـی .بـه صـورت غیرمسـتقیم از جانـب
اس.ا .ال .مطرک کرده ،با این حال ،ادعای پنجم به مبلغ  01میلیون دالر امریکا ،هم بهعنـوان ادعـای مسـتقیم و
هم بهعنوان ادعای غیرمستقیم تسلیم شده است .آی.اس.سی .استدالل میکند که نقض قراردادها و سایر تخلفات
خواندگان ،علت عمده و تنها علتی بوده که آی.اس.سی .را به ورطه ورشکستگی کشانده و علـت مسـتقیم و تنهـا
علت نابودی اس.ا .ال .است که دیگر مؤسسه دایری به شمار نمیرود ،پرسنل مدیریت و فنی آن اکنـون متفـرق
شده ،حسن شهرت آن از بین رفته و نام تجاری آن نیز فروخته شده است.
 .43آی.اس.سی .در تأیید ادعای مستقیمش اظهار میدارد که خواندگان با خودداری از اقـدام جهـت جبـران
تخلفات قراردادی شان و عدم اجازه از سرگرفتن کار یا فسخ قرارداد ،عمدا مرتکب شبهجرم شدهاند که پیامد قابـل
پیشبینی این شبه جرم ،نابودشدن اس.ا .ال .بوده است .آی.اس.سی .اظهار می دارد که به خواندگان از شش مـاه
قبل اخطار داده شده بود که عدم اقدام توس خواندگان ،اس.ا .ال .را به ورشکستگی خواهد کشاند.
 .47آی.اس.سی .به نحو دیگری نیز استدالل کرده ،میگوید که نابودی اس.ا .ال .در حکم «سـلب مالکیـت
ضمنی» است .استدالل شده است که دولت ایران با ملزم ساختن اس.ا .ال .بـه توجیـه ادامـه در آوریـل  3323و
سپس خودداری از اجازه ادامه پروژههـا طبـق ترتیبـات مـورد توافـق ،تعمـدا در پـروژههـا مداخلـه کـرده اسـت.
آی.اس.سی .اظهار می دارد که بـدین ترتیـب ،اس.ا .ال .از منـاف مالکانـه معتنابـه خـود در تکمیـل قراردادهـا و
آی.اس.سی .نیز از ارزش اقتصادی شرکت فرعی نابود شده خود محروم شدند.
ب) ادعاهای متقابل

 .48خواندگان نه فقره ادعای متقابل جمعا به مبلغ  3.123.280.388دالر امریکا در رابطه با هر دو پروژه گیالن و
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مازندران مطرک ساخته اند .عالوه بر این ،خواندگان چهار فقره ادعای متقابل دیگـر توسـ واحـدهای ایرانـی کـه
پیمانکار جزا پروژه گیالن محسوب میشدند ،مطرک کردهاند.
 .43ادعاهای متقابل مربو به پروژه گیالن بابت جبران هزینههای زیر مطرک شده است :هزینههای زاید بـر
هزینههای پیشبینی شده ،هزینههای تأیید نشده در گزارش حسابرسی مؤسسه انصاری و شرکا ،هزینههای مربو
به خرید تجهیزات ،غرامات قابل پرداخت توس شرکتهای بیمه ،هزینههای خسارت جنگلداری متحمله در رابطه
با ترمیم نواقص طرک و اجرای کارها ،مخار متحمله بابت دستورات انجام کار در محل پروژه ،مخار مربـو بـه
آموزش پرسنل ،هزینه حمل ،وجوه توقیف شده چوکای ایران در مونترال ،خسارات ناشی از توقف کار ،هزینههـای
تورم و عدمالنف  .اکنر این دعاوی متقابل مبتنی بر قرارداد امانی بوده و در مورد پروژه گیالن به حدود  032میلیون
دالر امریکا بالغ میشوند.
 .11در رابطه با پروژه مازندران ،خواندگان ادعای متقابلی جهت استرداد کلیه وجوهی که حسب ادعا عوضـی
بابت آن دریافت نشده ،مطرک میسازند .مبلغی که بدوا ادعا شده بالغ بر  814میلیون دالر امریکا است.
 .13خواندگان حق بیمه اجتماعی نیز مطالبه میکنند که حسب ادعا پرداخت نشده است.
 .12چهار پیمانکار جزا ایرانی که ادعای متقابل مطرک ساختهاند ،عبارتنـد از :الـف) سـازمان توسـعه راههـای
ایران که بابت نقض قرارداد اجاره ماشینآالت راهسازی مبلغ  202میلیـون ریـال مطالبـه مـیکنـد؛ (ب) شـرکت
ساختمانی یاسا که مدعی  42میلیون ریال بابت نقض قرارداد محوطهسازی مربو به کارخانه کاغذسـازی گـیالن
است؛ ( ) کنسرسیوم بهمنشیر  422که بابت نقض قرارداد مرحله سوم تسطیح محوطه 30 ،میلیون ریـال مطالبـه
میکند؛ و (د) شرکت گیلکان که بابت نقض قرارداد ساختمانی سـال  3324و اصـالحیه سـپتامبر  3328آن 30/2
میلیون دالر امریکا مطالبه می نماید .کلیه چهار فقره ادعای متقابل مزبـور مربـو بـه قراردادهـایی اسـت کـه بـا
اس.ا .دبلیو .منعقد شده است .این ادعاهای متقابل حدودا به  32میلیون دالر امریکا بالغ میشود.
سوم) دالیل حکم
الف) ادعاهای غیرمستقیم

 .11خواهان ،آی.اس.سی ،برای اثبات حق خویش در اقامه این ادعا طبق بیانیه حل و فصل دعاوی ،گواهینامهای
از دبیر ایالتی ایالت دلهور تسلیم نموده ،مبنی بر اینکه آی.اس.سی .طبق قوانین ایالت دلهور ایاالت متحده امریکا
تشکیل یافته است .سوگندنامه دبیر شرکت نیز گواه بر این واقعیت است که از سال  3322تا مـی  ،3320بـیش از
 33درصد کلیه سهام عادی منتشره آی.اس.سی .در اختیار سهامدارانی بوده که اسامی ایشان در دفتر سهام ثبت و
نشانی ایشان در ایاالت متحده بوده است و  38درصد سهام ممتاز منتشره متعلق به سهامداران ثبت شدهای بـوده
که نشانی ایشان در ایاالت متحده بوده است .دبیر شرکت همچنین گواهی کرده است که  0نفر که همگـی تبعـه
ایاالت متحده هستند ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم  41درصد سهام عادی منتشره آی.اس.سی و کال  01شـخص
حقیقی و حقوقی که همگی تبعه ایاالت متحده هستند 23 ،درصد سهام عادی منتشره آی.اس.سی .را طبق سوابق
موجود در دست داشتهاند .دیوان متقاعد شده است که آی.اس.سی .طبق بند  3مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،تبعه ایاالت متحده محسوب میشود.
 .14دبیر شرکت مضافا گواهی کرده است که  322درصد سهام عادی اس.ا .ال ،که یـک شـرکت کانـادایی
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است در سال  3320توس آی.اس.سـی .خریـداری شـده اسـت .در سـوگندنامه قیـد شـده کـه در سـال ،3323
اس.ا .ال .نام تجاری خود را فروخت و نام کدزپ لیمیتد را اختیار کرد و در کلیه اوقات تا به امروز ،شرکت نامبرده
تماما متعلق به آی.اس.سی .بوده است (از نظر سهولت بحـث ،دیـوان همچنـان در اشـاره بـه شـرکت ،از عنـوان
اس.ا .ال .استفاده خواهد کرد) .دیوان داوری متقاعد شده است اس.ا .ال .که خود حق اقامه دعوا نداشـته ،طبـق
بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی متعلق به آی.اس.سی .بوده است.
 .11دبیر شرکت اظهار میدارد که در نوامبر  ،3323اس.ا .ال .یک درخواست ورشکستگی طبق قانون کانـادا
به طلبکاران خویش تسلیم کرد؛ لکن [اس.ا .ال همچنان بهعنوان یک شخص حقـوقی وجـود دارد[ .اس.ا .ال
تصفیه نشده و پس از ختم دعوای ورشکستگی ،کلیـه امـوال باقیمانـده را دریافـت خواهـد کـرد و ممکـن اسـت
عملیاتش را از سرگیرد.
 .13در درخواست ورشکستگی مورخ  13اکتبر  3[ 3323آبانماه  3102آقـای پـل برترانـد بـهعنـوان امـین
منصوب شد و درخواست مزبور در  3ژانویه  33[ 3322دیماه  3182اصالک گردید و درخواست اصالک شـده بـه
تصویب دادگاه عالی مونترال رسید.
در پاراگراف  2درخواست ورشکستگی قید شده است که« :امین دارای کلیه اختیاراتی خواهد بود که در بخش
 34قانون ورشکستگی برای امین شناخته شده و نامبرده بهویژه حق دارد تعهداتی را بپذیرد ،وام گیرد و هریـک از
اموال آزاد شرکت را از طریق رهن ،گرو ،واگذاری یا به هر نحو دیگر به وثیقه گذارد و این قبیل تعهدات و وامهـا
باید مقدم بر ادعای طلبکاران از محل اموال شرکت ایفا و بازپرداخت گردیده و همراه با بهره مسترد میگردد».
پاراگراف  3به شرک زیر مقرر میدارد:
برای تأمین و تضمین اجرای درخواست ورشکستگی حاضر ،بدینوسیله شرکت از جانب طلبکاران ،کلیه اموال
خود را هر جا که واق شده باشد و نیز اموالی که شرکت ممکن است در طول مدت این درخواست به دست آورد یا
به و ی منتقل شود ،همراه با اختیاراتی که نامبرده نسبت به آن اموال به نف خویش ممکن اسـت اعمـال نمایـد را
تمام و کمال به صورت امانی نزد امین به وثیقه گذارده ،به وی واگذار نموده و انتقال میدهد ،به نحوی که گـویی
امضاکننده زیر ورشکسته بوده و امین منصوب در این سند ،اموال وی را عینا به شرک مرقوم در بخـش  42قـانون
ورشکستگی در اختیار گرفته است.
 .17آقای برتراند بهعنوان امین منصوب طبق درخواست ورشکستگی ،دعوایی به منظور استرداد مبـالغ مـورد
ادعای اس.ا .ال .در رابطه با دو پروژه ایرانی ،در دادگاههای کانادا اقامه نمـود .آقـای برترانـد همچنـین اقـداماتی
انجام داده است که داراییهایی متعلق به خواندگان در کانادا تا صدور رأی دادگاههای کانادا ،مسدود گـردد .آقـای
برتراند بدوا با دعوایی که آی.اس.سی .بدون موافقت وی در دیوان داوری مطرک کرده ،مخالفت کرد و همچنین به
دعوای مطروک توس اس.ا .ال .در دادگاه عالی مونترال جهت کسب اجازه رؤیت و نسخهبرداری از اسنادی که در
اختیار آقای برتراند بوده و اس.ا .ال .جهت اقامه این دعوا نزد دیوان ،بدانها نیاز داشته ،اعتراض کـرده بـود( .بـه
موجب رأی مورخ  08اوت  4[ 3321شهریورماه  3180قاضی آلفونسه باربو درخصـوص درخواسـت ورشکسـتگی
کدزپ لیمیتد علیه بل برتراند ،امین ورشکستگی اس.سی.ام 212ـ232442ـ )20آی.اس.سی .حق رویت آن اوراق
را به دست آورد .آقای برتراند ،امین ورشکستگی ،بعدا یک قرارداد همکـاری بـا آی.اس.سـی .امضـا کـرد .گرچـه
جزئیات این قرارداد به دیوان تسلیم نشده ،معذلک خواهاننامهای به تاریخ  13ژانویه  33[ 3324بهمنمـاه 3180
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از آقای برتراند ارائه نموده که حاکی است نامبرده حاضر به همکاری با آی.اس.سی .جهت تهیه و تنظـیم ادعـای
خویش نزد دیوان است ،به شر آنکه این امر تأثیری در حقوق وی در ادامـه دعـوای مطـروک در دادگـاه عـالی
مونترال نداشته باشد .در این نامه آقای برتراند متعهد شده است که فق در صـورتی از دعـوای مطـروک در کانـادا
دست بردارد که وجوه ،حقالزحمهها و پرداختهای مربو به درخواست ورشکستگی مطروک توسـ اس.ا .ال .را
دریافت کند .وی همچنین متعهد شده است که:
«به مجرد دریافت وجهی که در هنگام دریافت ،کم تر از مبلغ توقیف شده نباشد ،موافقت خـود را بـا رفـ
توقیف از اموال در پرونده شماره 234ـ32223ـ20ـ 022اعالم نماید .اگـر وجـه دریـافتی کـمتـر از مبلـغ
توقیف شده باشد ،به حساب ادعاهای مطروک در پرونده یادشده گذاشته شده و دعوا ادامه خواهد یافت».
 .18خواهان نسخهای از سند اعراض از رأی صادره توس قاضی باربو را که توس اس.ا .ال .و آقای برتراند
امضا شده تسلیم نموده ،مبنی بر اینکه رأی یاد شده هیچگونه اثری ،به هر نحو نداشته و از کلیـه جهـات قـانونی
کانلمیکن تلقی میشود .خواهان همچنین در جلسه استماع اظهار داشت که آقای برتراند تعقیب دعـوای مطـروک
در کانادا را تا فیصله ادعای حاضر در دیوان به حالت تعلیق در آورده است.
 .13خواهان استدالل میکند که ادعاهای وی متعلق به یک تبعه امریکا است و هم ادعاهای مستقیم و هـم
ادعاهای غیرمستقیم از تاریخ به وجود آمدن آنها در سالهای  3322و  3323تا تاریخ رسمیت یافتن بیانیه حل و
فصل دعاوی ،بهطور مستمر در اختیار خواهان بوده است.
 .31د ر مورد ادعاهای غیرمستقیم مطروک توس خواهـان از جانـب شـرکت فرعـی آن اس.ا .ال ،خوانـدگان
اظهار می دارند که پس از ثبت درخواست ورشکستگی اس.ا .ال .و تصویب آن در کانادا ،اس.ا .ال .دیگـر تحـت
«کنترل» خواهان نبوده و لذا آی.اس.سی .نمیتواند به موجب بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی از جانب
اس.ا .ال .طرک دعوا کند .خواندگان استدالل میکنند که بند  0ماده هفت ،سه شر به شرک زیر تعیین کرده کـه
باید تحقق یابد:
یک) ادعاها بهطور مستمر از تاریخ به وجود آمدن آنها تـا  33ژانویـه  03[ 3323دیمـاه  3103در مالکیـت
اتباع ایاالت متحده بوده باشد،
دو) هنگامی که مالکیت« ،غیرمستقیم» ،یعنی به واسطه مالکیت سهام سرمایهای باشـد ،منـاف مالکانـه بایـد
برای کنترل شرکت یا واحدی که سهام آن در اختیار شخص است ،کافی باشد ،و
سه) خود چنین شرکت یا واحدی نتواند طبق بیانیه حل و فصل دعاوی طرک دعوا نماید.
 .33بنا به اظهار خواندگان ،یک شر اساسی بند  0ماده هفت این است که حق انتفاع ادعـا بایـد متعلـق بـه
خواهان باشد .ایشان استدالل میکنند که تأثیر درخواست ورشکستگی به موجب قانون ورشکسـتگی کانـادا ایـن
است که آی.اس.سی .از هرگونه حق انتفاع بعدی محروم شده و چنین حق انتفاعی به امین منتقل میشود تا مآال
طلبکاران از آن منتف گردند.
 .32خواهان از سوی دیگر استدالل میکند کـه دادخواسـت ورشکسـتگی ،اس.ا .ال .یـا آی.اس.سـی .را از
مالکیت انتفاعی ادعا محروم نساخته است .آی.اس.سی .بدوا استدالل میکند که صالحیت دیوان باید بـه اسـتناد
بیانیه حل و فصل دعاوی و حقوق بینالملل تعیین شود و نه به موجب قوانین داخلی کانادا .در این رابطه ،خواهان
سوگندنامه ای از جانب پرفسور برنز ا  .وستون تسلیم نموده ،حاوی این نظر که الزام بند  0مـاده هفـت مبنـی بـر
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«استمرار مالکیت دعاوی توس اتباع» ایاالت متحده ،عبارت استانداردی است در بیان قاعده بهاصـطالک تابعیـت
مستمر که در بسیاری از موافقتنامههای حل و فصـل دعـاوی در گردیـده و هـدف آن ،محـدود سـاختن منـاف
مکانیسم حل و فصل دعاوی به اتباع کشورهایی است که طرفهای موافقتنامه محسـوب مـیشـوند .نظـر آقـای
وستون این است که آنچه در بند  0ماده هفت مطمح نظر است تابعیت است و نه مالکیت .همچنین استدالل شده
است که در حقوق و رویه بینالملل ،هرگاه شخصی بهعنوان امین ،ادعایی را در اختیار داشته و شرکت نسـبت بـه
آن ادعا دارای مناف مالکانه مستمر باشد ،تابعیت یا مالکیت مستقل امین ،عامل تعیینکننـده نیسـت و مـادام کـه
شرکت مناف مستمر یا آتی در آن ادعا دارد ،ادعا حقا در حیطه صالحیت دیوان بوده و ایـنکـه ماهیـت آن منـاف
دقیقا چیست و چه عنوانی دارد ،حائز اهمیت نمیباشد .نتیجه گرفته شده است که اس.ا .ال« .در ادعاهای مطروک
علیه ایران ،بهوضوک واجد مالکیت مستمر ،نهایی یا انتفاعی است».
 .31معذلک خواهان استدالل میکند که حتی اگر قانون کانادا اعمال شود ،تأثیر درخواست ورشکستگی ایـن
نیست که کلیه حقوق مالکانه و داراییهایی شرکت به شخص امین منتقل شـده و اس.ا .ال .کـال نادیـده گرفتـه
شود .خواهان اظهار میدارد که اس.ا .ال .با ثبت درخواست ورشکستگی از مالکیت ادعاهـایش صـرفنظر نکـرده،
زیرا اقدام مزبور را نباید تصفیه تلقی ،بلکه باید آن را تجدید سازمان شرکت محسوب نمود .طبق استدالل خواهان،
نظر به اینکه هم خواهان و هم خواندگان تصدیق کرده اند کـه طبـق قـوانین کانـادا پـس از پرداخـت مطالبـات
بستانکاران اس.ا .ال ،کلیه داراییهایی باقیمانده به اس.ا .ال .بازگردانده خواهد شد ،لذا اس.ا .ال ،مناف مالکانـه
مستمر خود را نسبت به این داراییها حفظ میکند .استدالل ایـن اسـت کـه چـون آی.اس.سـی .تنهـا سـهامدار
اس.ا .ال و ذینف نهایی مازاد مبالغ وصولی توس امین است ،بنابراین ،شخص امین عمال دارایـیهـا را هـم بـه
نمایندگی اس.ا .ال .و آی.اس.سی .و هم به نمایندگی طلبکاران اس.ا .ال ،به صورت امانی در اختیار دارد .به هر
تقدیر ،استدالل خواهان این است که تصفیه داراییها هنوز به وقـوع نپیوسـته و مـآال هرگونـه اسـتفاده نهـایی از
دارایی ها برای پرداخت دیون اس.ا .ال .به نف اس.ا .ال .خواهد بود؛ زیرا کـه اس.ا .ال .در ازای امـوال خـود ،از
قید دیونش آزاد خواهد شد .بدینسان خواهان نتیجه میگیرد که اس.ا .ال .همچنان مالکیت انتفاعی مستمر ادعا
را حفظ میکند و این مالکیت فق تاب حقوق شخص امین است.
 .34خواهان در تأیید استدالل خویش ،نسخهای از اظهـارنظر یـک نفـر کارشـناس بـه نـام دکتـر سـی .ا .
موراوتس را که به درخواست خواهان تهیه شده ،تسلیم کرده که در آن استدالل شده است کـه شـرای اصـالحیه
دادخواست اس.ا .ال .چنین بوده که اموال فق به منظور تأمین حقوق طلبکاران به موجب درخواست ورشکستگی
در اختیار امین ورشکستگی گذارده شده و هر مقـدار منـاف باقیمانـده در امـوال موجـود ،پـس از تأدیـه مطالبـات
طلبکاران ،متعلق به شرکت و سهامداران محسوب میشود .دکتر مراوتس همچنین نظر داده است کـه درخواسـت
ورشکستگی موضوع بخش  10قانون ورشکستگی کانادا ،قراردادی است بین مدیون و داینینش و چنین قـراردادی
میتواند در هر زمانی با توافق بین درخواستدهنده و داینین اصالک شـود .اسـتدالل شـده اسـت کـه درخواسـت
ورشکستگی میتواند اشکال مختلفی به خود گیرد و میتوان درجات مختلفی از اختیار به امین منصوب به موجـب
درخواست تفویض نمود .گفته شده است که طبق درخواست ورشکستگی ،شـرکت مـدیون بـهعنـوان یـک واحـد
حقوقی همچنان به موجودیت خود ادامه میدهد و داراییهایی مدیون همچنان در اختیار نامبرده بـاقی مـیمانـد،
مگر آنکه در شرای درخواست به نحو دیگری قید شده باشد و مدیون مـیتوانـد بـا رعایـت شـرای درخواسـت،

حکم شماره 221ـ438ـ2



347

داراییها را مورد استفاده قرار دهد .دکتـر مـوراوتس مضـافا اسـتدالل کـرده اسـت کـه هـیچ نکتـ های در قـانون
ورشکستگی کانادا یا رویه قضایی کانادا حکایت از آن ندارد که مالکیت مطلق داراییهایی شرکت مدیون میتواند
به امین منتقل شود .آقای موراوتس در واق  ،امین منصوب در یک درخواست ورشکستگی را به امین ترکه یا امین
منصوب در زمان حیات ( )inter vivosتشبیه میکند .طبق اظهار ،امین منصوب طبق درخواسـت ورشکسـتگی،
هم به نف طلبکاران و هم به نف شرکت مدیون ،اموال را در اختیار داشته ،آنها را اداره میکند.
 .31در رابطه با درخواست ورشکستگی خود اس.ا .ال ،دکتر موراوتس چنین اظهارنظر کرده است کـه گرچـه
پاراگراف  3درخواست ظاهرا حقوق و مسئولیت های وسیعی به شخص امین تفویض نموده ،با این حال ،درخواست
مزبور مالکیت کامل و واقعی آن اموال را به وی منتقل نمیسازد؛ زیرا تفویض اختیار امـوال یـا دارایـی بـه امـین
بههیچوجه مطلق نیست .در ادامه این استدالل گفته شده که به مجرد آنکه هدف اصلی درخواست ورشکسـتگی،
یعنی پرداخت مطالبات طلبکاران تحقق یافت ،اختیارات امین در اداره داراییهایی شرکت به پایان میرسد و مابقی
دارایی به خود اس.ا .ال .برمیگردد .آقای موراوتس چنین نتیجـهگیـری مـیکنـد کـه اس.ا .ال .منـاف مالکانـه
انتفاعی خود در اموال و منجمله ادعاهای مطروک علیه ایران را حفظ میکند.
 .33آی.اس.سی .مضافا استدالل می کنـد کـه قطـ نظـر از هـر اقـدامی کـه اس.ا .ال .در جریـان دعـوای
ورشکستگی خود به عمل آورده باشد ،آی.اس.سی .به هیچ روی از مالکیت ادعای خود صرفنظر نکرده و هیچیک
از ادعاهای خویش علیه ایران را نفروخته ،مبادله نکرده ،مورد مصالحه قرار نداده ویا به هـر نحـو دیگـری منتقـل
نکرده و همچنین هیچ گونه حقـوقی را بـه مـدیر تصـفیه اس.ا .ال .منتقـل نسـاخته یـا واگـذار ننمـوده اسـت و
آی.سی.اس .خود هرگز وارد دعوای ورشکستگی نشده و دعوای ورشکستگی مطروک در کانادا هر تـأثیری داشـته
باشد ،بر ادعاهای آی.اس.سی .که مستقال موجودیت دارند ،اثری ندارد.
 .37باالخره خواهان استدالل مینماید که ورشکستگی اس.ا .ال .معلول اعمال خـالف خوانـدگان در نقـض
قراردادها بوده است .نامبرده اظهار میدارد که بنابراین ،استدالالت خواندگان بر مبنای جریان دعوای ورشکستگی،
کوششی است از جانب نامبردگان در استفاده از اعمال خالفشان جهت نفـی صـالحیت دیـوان و لـذا بایـد مـردود
شناخته شود.
 .38پرفسور ای .بوهمیر از جانب خواندگان شهادت میدهد که به موجـب درخواسـت ورشکسـتگی ،مـدیون
معموال اداره و مالکیت داراییهای خود را حفظ میکند ،مگر آنکه در درخواست به نحو دیگری مقرر شده باشد و
مدیون و داینین وی کامال آزادند که شرای درخواست را با تأیید دادگاه تنظیم نمایند؛ اما در مورد حاضر ،پرفسـور
بوهمیر اظهار میدارد که یک «درخواست کلی ورشکستگی» نزد دادگاه ثبت شد ،یعنی درخواستی کـه طبـق آن،
مدیون منل یک ورشکسته ،اختیار کلیه اموال خود را به امین میسپارد .نامبرده میگوید از آنجا که دادگـاه عـالی
مونترال اصالحیه درخواست ورشکستگی را تأیید کرده ،باید چنین نتیجه گرفت که امـین طبـق شـرای روشـن و
خالی از ابهام اصالحیه ،ادعایی را که اس.ا .ال .علیه شرکتهای ایرانـی داشـته ،در اختیـار گرفتـه اسـت .گفتـه
میشود که در پاراگراف  3درخواست ورشکستگی صراحتا قید شده که امین کلیه اموال اس.ا .ال .را درست منـل
یک مورد ورشکستگی در اختیار دارد .از آن جا که ورشکستگی در حکم اعطای کلیه حقوق مالکانه امـوال مـدیون
ورشکسته به امین تلقی می شود ،از این رو ،حقوق مزبور طبق اصالحیه درخواست ورشکستگی ،منتقـل شـده بـه
امین محسوب میگردد؛ به نحوی که گویی اس.ا .ال .ورشکسته بوده است .برای درخواست مـورد بحـث کـه در
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حکم قراردادی بین مدیون و اکنریت داینین است ،باید اثر و اعتبار کامل قائل شد.
 .33آقای بوهمیر با دکتر موراوتس همعقیده است که درخواست ورشکسـتگی ،منـل خـود ورشکسـتگی ،بـه
موجودیت حقوقی شرکت مدیون خاتمه نمیدهد و منل یک مورد ورشکستگی ،مازاد دارایی پس از تأدیه مطالبات
طلبکاران ،به شرکت مدیون تعلق خواهد گرفت.
 .71خواندگان به رأی صادره توس دادگاه پژوهش بریتیش کلمبیا ( Henfrey Samson Belair Ltd v.
)Wedgewood Village Estates Ltd, 51 B.C.L.R. 389, 51, C.B.R. (N.S.) 285, 1984
استنـاد کـردهاند .رأی مزبور ،حکـم صادره توس دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در همــان پــرونده را نقــض کـرد
)( .)Re Skalbania 48 B.C.L.R. 52, 49 C.B.R. (N.S.) 289 (1983قاضی نمتس (رئـیس دادگـاه
عالی) در آن پرونده نظر داد که در قانون ورشکستگی کانادا هیچ شرطی وجود ندارد که با این امر منافـات داشـته
باشد که طرفین با توافق یکدیگر و به موجب درخواست ورشکستگی ،اختیار اموال مـدیون را بـه امـین سـپرده و
بنابراین ،برای امین منصوب در یک درخواست ،همان اختیارات امین ورشکستگی را قائل شوند.
 .73بر این اساس ،خواندگان استدالل میکنند که حقوق و اختیارات امین طبق شرای درخواست ورشکستگی
اس.ا .ال .به نحوی است که نامبرده بهطور کامل حقوق مالکانه اموال اس.ا .ال .را در اختیار داشته و بـرای اداره
کسب و کار و امور آن از اختیارات تام برخوردار و فق تاب دستورات داینین است کـه از طریـق بـازرس منصـوب
ایشان و ناظر منصوب دادگاه عالی مونرال که مأمور رسیدگی به دعوای ورشکستگی ،است ،اعالم و ابالغ میشود.
 .72خواهان که بدوا به رأی دیوان عالی که توس دادگاه پژوهش نقض شده ،استناد میکرد ،بین دادخواست
ورشکستگی اس.ا .ال .و دادخواست موضوع رأی پرونده هنفری سمسون تمیز قائل میشود .بـهعـالوه ،خواهـان
ضمن استناد به نظر کارشناسی دکتر موراوتس ،اظهار میدارد که رأی صادره در پرونـده هنفـری سمسـون موجـد
هیچگونه تردیدی در این واقعیت نیست که به مجرد اینکه دیون طلبکاران اس.ا .ال .تأدیه شـد ،هرگونـه منـاف
باقیمانده در اموال اس.ا .ال .متعلق به اس.ا .ال .و سهامداران آن بوده و هرگونه نتیجهگیری خالف آن ،مغایر بـا
هدف و منظوری است که از ثبت درخواست ورشکستگی مورد نظر است .نظر خواهان ایـن اسـت کـه اگـر امـین
شخصا صاحب کلیه حقوق مالکانه دارایی شرکت محسوب شود ،چنین فرضی با قانون ورشکستگی کانادا و شرای
درخواست ورشکستگی اس.ا .ال .منافات خواهد داشت.
 .71خواندگان همچنین به حکم دادگاه عـالی مـونترال کـه در تـاریخ  08اوت  4[ 3321شـهریورماه 3180
توس قاضی آلفونسه باربو صادر شده استناد کردهاند .در این حکم از آقای برتراند بهعنوان امین دارایی اس.ا .ال.
نام برده شده که در رابطه با آن دارایی «از کلیه اختیارات امین نسبت به دارایی یک ورشکسته برخـوردار اسـت».
قاضی نامبرده اظهار داشته است که شرای درخواست در آن پرونده ،منجر به انتقـال کلیـه دارایـی اس.ا .ال .بـه
امین گردیده و مالکیت انحصاری دارایی اس.ا .ال« ،از جمله حق طرک دعوا علیه شرکتهای ایرانـی بـه امـین»
تفویض شده است .خواهان استدالل میکند که این اظهارات ،نظر قضایی در مورد مسائل جنبـی پرونـده بـوده و
مسأله مالکیت داراییها در اختالف مربو به حق اس.ا .ال .در تهیه رونوشت اسناد ،که منجر به صدور حکم شد،
مورد بحث نبوده و الیحه و استداللی در مورد آن ارائه نگردید و اس.ا .ال .در آن دعوا حـاکم شـناخته شـد و بـه
اسنادی که در اختیار امین بود ،دسترسی پیدا کرد .به هر صورت ،خواهان متذکر میشود که اس.ا .ال .و امین ،هر
دو ،از حکم صادره صرفنظر کردهاند و لذا نباید اعتبار و اثری برای آن قائل شد.

حکم شماره 221ـ438ـ2
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 .74مسألهای که برای دیوان مطرک است این است که آیا آی.اس.سی .طبق بند  0ماده هفـت بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،صاحب ادعاهای غیرمستقیمی که در دیوان مطرک شده ،هست یا خیر؟ بند  0ماده هفـت یـاد شـده
مقرر میدارد:
«ادعاهای اتباع» ایران یا ایاالت متحده ،برحسب مورد ،عبارت است از ادعاهایی کـه از تـاریخ بـه وجـود
آمدن ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن این بیانیه مستمرا در اختیار اتباع آن کشور بودهاند ،شامل ادعاهـایی کـه
بهطور غیرمستقیم از طریق مالکیت سرمایه ویا سایر مناف مالی ،در مورد اشخاص حقوقی در مالکیت این
اشخاص بودهاند؛ مشرو بر اینکه مناف مالکیت چنین اتباعی ،مجتمعا در زمان اقامه ادعا بـرای کنتـرل
شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن ،مشرو بر اینکـه شـرکت ویـا شـخص
حقوقی ،خود در چارچوب این بیانیه ،حق اقامه دعوا نداشته باشد».
 .71خواهان پرونده حاضر ،ادعاهایی را مطرک میسازد کـه بـر مبنـای مالکیـت و کنتـرل سـهام سـرمایهای
اس.ا .ال .توس نامبرده در سراسر مدت ذیرب  ،بهطور غیرمستقیم به وی تعلق دارد .سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا
دعوای ورشکستگی ،وقفهای در تداوم آن مالکیت ایجاد کرده است یا نه؟ خواهان اظهـار مـیدارد کـه درخواسـت
مزبور چنین وقفهای را ایجاد نکرده ،در حالی که خواندگان مدعیاند که چنین وقفهای را ایجاد کرده است.
 .73گرچه این مطلب مورد اختالف نیست که آی.اس.سی .از سـال  3320تـا  33ژانویـه  03[ 3323دیمـاه
 3103مالک اس.ا .ال .بوده است ،اسـتدالل خوانـدگان ایـن اسـت کـه آی.اس.سـی .پـس از ثبـت درخواسـت
ورشکستگی ،مالک ادعاهای اس.ا .ال .نبوده ،زیرا ادعاهای مزبور در آن موق به امین تعلق داشت.
 .77دیوان داوری مایل نیست راج به قوانین داخلی «کبک» و کانادا نسبت و بهویژه راج بـه تـأثیر قـانون
ورشکستگی کانادا به درخواست ورشکستگی نظر داده یا آن را تفسیر نماید و لذا وارد تجزیه و تحلیل قوانین کانادا
در رابطه با این موضوع نمی شود .معهذا الزم است دیوان خاطرنشان سازد که هر دو طرف قبـول دارنـد کـه یـک
درخواست ورشکستگی :اساسا قراردادی بین مدیون و داینین او است که همانقدر آزادی عمل برای مدیون قائـل
است که در آن قرارداد توافق شده است
(Re Skalbania, 48 B.C.L.R. 52, 49 C.B.R. (N.S.) 289, 297 (1983), reversed on
other grounds. 51 B.C.L.R. 389, 51 C.B.R. (N.S.) 285 (1984) (citing Bruce v. Neiff
Joseph Land Surveyers Ltd 23 C.B.R. (N.S.) 258, 26 , 1977-71).

 .78بنابراین ،چنانچه درخواست ورشکستگی یک قرارداد تلقی شود ،در آن صورت ،دیوان باید تعیین کند کـه
طرفین (یعنی مدیون و داینین) چه توافقی کردهاند .برای این منظور دیوان باید تعیین نماید که آیا مدیون واقعـا از
مالکیت ادعاهای مطروک نزد این دیوان ،طبق قرارداد صرفنظر کرده و بدین ترتیب به مالکیت خود ،علیرغم اینکه
چنین مالکیتی در آتیه میتوانست به وی اعاده گردد ،خاتمه داده است یا خیر.
 .73در شرای درخواست ورشکستگی قید شده است که اس.ا .ال :بدین وسیله از جانب داینین ،کلیـه امـوال
خویش را در هر جا که واق شده باشد ،به امانت نزد امـین بـه وثیقـه گـذارده ،آنهـا را بـه وی واگـذار و منتقـل
میسازد( ...پاراگراف .)3
 .81نحوه انشای عبارت ،بدون ابهام است ،بدین معنا که اس.ا .ال .بدین ترتیب «کلیه اموالش» را بـه امـین
منتقل ساخته و امین این اموال را «به امانت و از جانب داینین» در اختیار گرفته است .مالکیت قانونی کلیه امـوال
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شرکت ،هر جا که واق شده باشند به امین تفویض شده و مالکان انتفاعی اموال مذکور صراحتا طلبکاران شـرکت
هستند .بنابراین ،در آن تاریخ ،اس.ا .ال .دیگر هیچگونه مناف قانونی یا انتفاعی نسبت به ادعاها نداشته ،زیرا کلیه
ادعاهای یاد شده به عنوان بخشی از اموال اس.ا .ال .واگذار شده بود .این واقعیت که زمـانی در آینـده ،اس.ا .ال.
نسبت به مابقی اموال ـ اگر اموالی باقی مانده باشد ـ ذیحق شناخته میشود ،ربطی به موضـوع نـدارد .اس.ا .ال.
طی قرارداد ،یعنی درخواست ورشکستگی ،مالکیت ادعاهایش را به امین منتقل ساخته است.
 .83دیوان داوری همچنین متذکر میگردد که هر مبلغی در این پرونده مورد حکم قرار گیرد ،به خواهان تعلق
نخواهد داشت تا به دلخواه خود از آن استفاده کند ،بلکه طبق درخواست ورشکسـتگی ،جهـت پرداخـت مطالبـات
طلبکاران به امین منتقل خواهد شد .فق در صورتی که پس از پرداخت این دیون ،مازادی باقی مانده باشد ،متعلق
به خواهان خواهد بود .مناف آتی احتمالی ،مناف موجود به شمار نمیرود و شر مالکیت مستمر موضوع بیانیه حل
و فصل دعاوی را تحقق نمیبخشد .هیچ گاه استدالل نشده و مدرکی نیز ارائه نگردیده که آقای برتراند که متعاقبا
مالک ادعاهای اس.ا .ال .شد و طلبکارانی که نامبرده به نمایندگی ایشان ادعاها را در اختیار گرفتـه بـود ـ یعنـی
مالکان انتفاعی ـ تبعه ایاالت متحدهاند.
 .82لذا دیوان داوری بر این نظر است که خواهان ،آی.اس.سی .نتوانسته ثابت کند که از تاریخ به وجود آمدن
ادعا تا  33ژانویه  03[ 3323دیماه  3103طبق الزامات بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی در اس.ا .ال.
(که خود نمیتوانسته اقدام به طرک ادعاهای مورد بحث بنماید) مناف مالکانه داشته است .گرچه آی.اس.سی .ثابت
کرده که در طول مدت ذیرب  ،تبعه ایاالت متحده بوده ،با این حال ،ثابت نکرده که همچنان تـا پایـان آن مـدت،
صاحب ادعاها بوده است.
 .81در حصول این نتیجه ،دیوان داوری آرا و تصمیمات مختلفی را مورد بررسی قرار داده و الزم میداند کـه
به بررسی وجوه اختالف یا اشتراک آنها با پرونده حاضر بپردازد .در پرونده فلـپس دا کورپوریشـن و سـایرین و
جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 032ـ33ــ 33 ،0مـارس  02/3328اسـفندماه  )3184خواهـان ،فلـپس دا ،
بهعنوان سهامدار ،نود درصد مناف انتفاعی سهام خود در شرکت سیکاپ را به اوپیک که ایضا خواهان موسـوم در
پرونده بود ،منتقل ساخته بود؛ لکن مالکیت قانونی صددرصد ادعا و همچنین مناف قانونی و انتفاعی خویش نسب
به ده درصد حقوق خود را بهعنوان یک سهامدار به طور صریح حفظ کرده بود .بنابراین ،فلپس دا تمامی ادعایش
را به اوپیک منتقل ننموده بود .بهعالوه ،انتقال در تاریخ  32ژوئن  02[ 3323خردادماه  3182صورت گرفتـه بـود
که تاریخی است بعد از رسمیت یافتن بیانیه حل و فصل دعاوی و لذا خار از مدت ذیرب از نظر صالحیت دیوان
است .نتیجه گیری دیوان در آن پرونده این بود که ادعاهای مطروک در طول مدت ذیرب  ،متعلق به اتبـاع ایـاالت
متحده بود و نظر به اینکه فلپس دا مالکیت انتفاعی ده درصد از سرمایهگذاری را حفـظ کـرده و طبـق قـرارداد
بیمه منعقد با اوپیک ،ریسک زیان را بابت آن پذیرفته بود ،لذا حق داشت هر مقدار مازاد بر کل مبلغ بیمهای را که
قبال طی حکم صادره توس دیوان از اوپیک وصول کرده بود ،دریافت نمایـد .هـیچکـدام از شـرای یـاد شـده در
پرونده حاضر تحقق نیافته و لذا باید بین رأی دیوان در پرونده فلپس دا با موضوع مورد بحث در پرونـده حاضـر
قائل به تمیز شد.
 .84دیوان داوری همچنین باید وجوه تمایز پرونـده فورموسـت تهـران اینکورپوریتـد و سـایرین و جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین (حکم شماره 002ـ12ـ 33 ،3آوریل  00/3328فروردینمـاه  )3180بـا پرونـده حاضـر را
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مورد بررسی قرار دهد .در آن پرونده نیز دیوان نظر داد که اوپیک الزاما طرف پرونده نیست و نام وی را از پرونـده
حذف کرد؛ زیرا به نظر دیوان ،مالکیت قانونی تمامی ادعا در طول مدت ذیرب  ،علیرغم مصالحهای که در آن بین
با اوپیک به عمل آمده بود ،بهطور مستمر در اختیار فورموست بوده است .لذا هیچگونه وقفهای در تـداوم مالکیـت
ادعا به وجود نیامد؛ زیرا همانگونه که در قراردادهای بیمه متداول است ،مناف قانونی در سراسر مـدت ذیـرب در
اختیار فورموست باقی مانده بود .در پرونده حاضر ،چنین مالکیت مستمری نسبت بـه ادعـا ،خـواه قـانونی و خـواه
انتفاعی ،موجود نیست ،زیرا ادعا به آقای برتراند بهعنوان امین منتقل شده است.
 .81در پرونــده اینترنشــنال تکنیکــال پــرادکتس کورپوریشــن و جمهــوری اســالمی ایــران (حکــم شــماره
338ـ120ـ 02 ،1اکتبر  8/3320آبانماه  )3184نیز مسأله وقفه در تداوم مالکیت ادعا وجـود نداشـت .خواهـان در
کلیه اوقات ذیرب  ،مالک انتفاعی اموال مصادره شده و شرکت ایرانی ،مالک قانونی آن اموال محسوب مـیشـده؛
حال آنکه پس از  34دسامبر  01[ 3322آذرماه  3102خواهان همچنین مالک قـانونی حـدود  23درصـد امـوال
مورد بحث نیز گردید .در دعوای مطروک در این پرونده ،امین ،یعنی آقای برتراند ،کلیه ادعاهای مورد بحـث و نیـز
اموال اس.ا .ال .را به صورت امانی به نمایندگی از جانب طلبکاران و نه خواهان این پرونـده ،در اختیـار داشـته و
خواهان در طول مدت ذیرب چه قانونا و چه به صورت انتفـاعی ،مالـک آن امـوال بـه شـمار نمـیرود .بنـابراین،
موضوع مورد بحث در اینجا مسأله توانایی خواهان در کنترل ادعا نبوده ،بلکه مسأله مالکیت مستمر وی بر ادعـا،
خواه قانونی و خواه انتفاعی ،در میان است.
 .83دیوان داوری ،با توجه به اینکه ادعاهای غیرمستقیم را مردود شناخته ،دیگر لزومی بـه بررسـی موضـوع
ارتشای ادعایی ویا تعیین اثراتی که اینگونه اعمال ،در صورت ثبوت ،میتواند بر اعتبار و قابلیـت اجـرای قـرارداد
داشته باشد ،نمیبیند.
 .87خواهان بر این اساس که نابودی اس.ا .ال .یا در حکم «سلب مالکیت ضمنی» ویا شبهجرم عمدی بوده
است ،ادعای مستقیمی نیز بابت از دست رفتن ارزش اس.ا .ال .مطرک میسازد .خواهان در تأیید ادعای خود راج
به سلب مالکیت ضمنی اظهار میدارد که به دنبال وقوع انقـالب در اوایـل سـال  ،3323مـدیران جدیـدی بـرای
سازمان گسترش ،چوکای ایران و چوکای مازندران تعیین شدند و این مدیران در آوریل و ژوئن  3323برای بحث
و مذاکره درخصوص مسائل قراردادی و فنی با اس.ا .ال .جلسه مالقات تشکیل دادند .خواهان استدالل مـیکنـد
که علیرغم گزارشهای مفصلی که توس اس.ا .ال .در مورد وضعیت پروژه تهیه شده بود و اطمینـان دادنهـای
مکرر سه سازمان یادشده ،مبنی بر اینکه پروژهها برای اقتصاد ایران اهمیت حیاتی دارند و نیز ابراز تمایل نسـبت
به مراجعت اس.ا .ال .به ایران ،دولت ایران نه موافقت خـود را بـرای از سـر گـرفتن عملیـات اعـالم کـرد و نـه
قراردادها را فسخ نمود .خواهان اظهار میدارد سازمان گسترش تحت کنترل مأموران دولت جدید بود و دولت یـاد
شده اقداماتی در جهت مداخله در حقوق قراردادی و مآال تضیی آن حقوق به عمل آورد .خواهان استدالل میکند
که اعمال دولت ،صرفا به خاطر آنکه به شکل صدور فرامین یا وض قوانین نبـوده ،دسـتکـم از سـلب مالکیـت
ندارد؛ زیرا که این اقدامات منجر به آن شد که آی.اس.سی .عمال از سرمایهگذاری در شرکت تابعه خویش کـامال
محروم شود ،به نحوی که طبق حقوق بینالملل ،دولت ملزم است زیان وی را جبران کند.
 .88خواهان جهت اثبات فرضیه خود راج به شبهجرم اظهار میدارد که خواندگان با نقض عمدی قراردادهـا
مرتکب فعل یا ترک فعل عمدی شدند که میدانستند اس.ا .ال .را نابود خواهد کرد .این اعمال غیرموجه به گفته
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خواهان عبارت بود از :متوقف ساختن پرداختها ،فراخواندن اس.ا .ال .جهت مذاکرات و در عین حال خودداری از
پرداخت وجه یا شروع مجدد کار .خواهان استدالل میکند که خواندگان بدون آنکـه قراردادهـا را فسـخ نماینـد،
پرداخت ها را متوقف ساختند و بدین ترتیب ،تعمدا به اقداماتی دست زدند که میدانسـتند اس.ا .ال .را بـه توقـف
کشانده ،وی را از کلیه مناف بالقوه کسب و کارش محروم خواهد ساخت.
 .83خواندگان استدالل میکنند که از بین رفتن ادعایی سرمایهگذاری خواهان ،نه نتیجه طبیعـی و بالفصـل
اقدامات ادعایی خواندگان و نه نتیجه مستقیم آن است .استدالل شده است که تأخیر در پرداخت نمیتوانـد علـت
طبیعی ورشکستگی شرکت باشد ،زیرا پارهای عوامل و رویدادها که قابل انتساب به خواندگان نیسـت ،در نـابودی
اس.ا .ال .سهیم بودند .خواندگان همچنین به این استدالل استناد میکنند که خسارات مورد ادعای آی.اس.سـی.
قابل جبران نیست ،مگر آنکه ثابت شود خواندگان در هنگام عقد قـرارداد منطقـا مـیتوانسـتند زیـان ادعـایی را
بهعنوان نتیجه احتمالی نقض قرارداد پیشبینی کنند .معهذا خواهان استدالل میکند که قابل پیشبینی بـودن ،از
عناصر الزم شبهجرم نیست ،زیرا اعمال مورد بحث در حکم شبهجرم عمد است و نه شبهجرم ناشی از بیمباالتی.
 .31در رابطه با موضوع سلب مالکیت ضمنی ،خواندگان میگویند که عدم پرداخت صورتحسـابهـا و نقـض
قرارداد نمیتواند در حکم سلب مالکیت تلقی شود .همچنین استدالل شده است کـه سـلب مالکیـت غیرمسـتقیم
بهعنوان یکی از اصول حقوق بینالملل شناخته نشده است .نامبردگان مضافا استدالل میکنند که ادعای مبتنی بر
شبه جرم در حیطه شمول بیانیه حل و فصل دعاوی نیست و اشاره بند  3ماده دو به «سایر اقدامات مؤثر در حقوق
مالکیت» را باید مترادف با کلمه «سلب مالکیت» دانست و باالخره خواندگان اظهار میدارند که سـهامداران حـق
طرک دعوا بابت از دست رفتن ارزش شرکت را ندارند .به گفته ایشان ،آی.اس.سی .باید ثابت کند که تخلف مـورد
ادعا صرفا زیان و صدمه ای نبوده که اس.ا .ال .متحمل شده ،بلکه منجر به نقض وظیفه و تعهد خاصـی در برابـر
وی گردیده و منشأ آن ،اوضاع و احوالی بوده که ربطی به موقعیت آی.اس.سی .بهعنوان یک سهامدار ندارد.
 .33همان طور که قبال گفته شد و مدارک تسلیمی آی.اس.سی ،دیوان را متقاعد ساخته که نـامبرده از تـاریخ
به وجود آمدن ادعاها ،یعنی سال  3322تا  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ، 3103تبعه ایـاالت متحـده بـوده اسـت.
دیوان داوری متقاعد شده است که ادعا طبق شرای بند  0ماده هفت متعلق به اتباع ایاالت متحده است.
 .32آی.اس.سی .ادعای مستقیم را بابت زیان وارده به خود مطرک کرده و آن را بر یکـی از دو تئـوری سـلب
مالکیت ضمنی یا شبهجرم عمد مبتنی میسازد.
 .31بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که دیوان نسـبت بـه ادعاهـای« :ناشـی از دیـون،
قراردادها ...مصادره یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت» صالحیت دارد.
 .34سؤالی که در اینجا مطرک میشود این است که آیا ادعای مبتنی «بر شبهجرم عمـد در حیطـه شـمول»
سایر اقدامات مؤثر در مالکیت» قرار میگیرد یا نه .دیوان داوری در پرونده گریم علیه دولت ایـران (حکـم شـماره
00ـ23ـ 00 ،3فوریه  1/3321اسفندماه ( )3183که در  2 Iran U.S. C.T.R. 78به طب رسـیده) بـه شـرک
زیر نظر داد:
«به موجب اصل مشهور ( ejusdem generisاز همان نوع و طبیعت) کلمات «سایر اقدامات» مندر در
بند  3ماده دو را بهویژه در قالب «دیون و قراردادها» ،باید از همان مقوله «سلب مالکیتها» دانست».
 .31دیوان داوری با این نظر موافق است و بنابراین ،ادعای مبتنی بر شبهجرم عمد ،به دلیل فقد صالحیت رد
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میشود.
 .33در رابطه با طرک ادعا بر مبنای سلب مالکیت ضمنی ،دیوان تصدیق میکند که ممکن است حتـی بـدون
ملی کردن یا سلب مالکیت رسمی نیز در صورتی که دولت به نحو غیرمنطقی در اسـتفاده از مـال مداخلـه کـرده
باشد ،ضب مال واق شود.
 .37در پرونده فلپس دا کورپوریشن که در باال ذکر شد ،دیوان مطلبی از (پاراگراف  )00یـک حکـم صـادره
قبلی را به شرک زیر ذکر کرده و مورد تأیید قرار داد:
«محروم کردن از اموال یا گرفتن آن میتواند طبق حقوق بینالملل از طریق مداخله دولت در استفاده از مـال
یا بهرهمند شدن از مزایای آن صورت گیرد ،حتی وقتی که این عمل ،تأثیری در مالکیت قـانونی آن مـال نداشـته
باشد [مأخذ حذف شده است .
در حالی که به دست گرفتن کنترل اموال توس دولت ،خودبهخود و بالفاصله این نتیجهگیری را که دولت آن
اموال را ضب کرده و بنابراین ،طبق حقوق بینالملل مستلزم پرداخت غرامت است ،توجیه نمیکند ،معهذا هرگـاه
رویدادها نشان دهد که مالک از حقوق اساسی مالکیت محروم شده و ظاهرا محرومیت امری صرفا گذرا نبوده ،این
چنین نتیجهگیری قابل توجیه است .قصد دولت ،اهمیت کمتری از آثار اقدامات دولـت بـر صـاحب مـال داشـته و
شکل کنترل یا مداخله ،از واقعیت اثر آن کنترل و مداخله حائز اهمیت کمتری میباشد».
(تیپتس ،آبت ،مک کارتی ،استراتن و مهندسین مشاور تامس .آفا ایران و سایرین ،حکم شماره 343ـ2ـ03 ،0
ژوئن  3324برابر با  2تیرماه  ،3184صفحه  34متن فارسی که در  6 Iran U.S. C.T.R. 219, 225به طب
رسیده است).
 .38با توجه به آنچه که گفته شد ،مالحظه میشود که مالک باید حداقل از پارهای حقـوق اساسـی مالکیـت
محروم گردیده و این محرومیت امری گذرا نیز نباید باشد .ادعای نابود شدن یک کسب و کار بایـد از حـد اثبـات
یک مورد نقض عادی قرارداد ،فراتر رود .گو اینکه ممکن است عمل شبهجرم به قرارداد مربو باشد ،با این حال،
از قرارداد ناشی نشده است .قصور خواندگان در تجدید قرارداد یا پرداخت دین نمیتواند سلب مالکیت قلمداد شود؛
زیرا به هر حال ،خواندگان طبق مفاد قراردادها حق دارند پس از پرداخت وجوه مقرر ،قرارداد را یا به دلیـل تخلـف
طرف دیگر ویا بدون اینکه طرف دیگر مرتکب تخلفی شده باشد ،فسخ کنند .خسارتی که خواهان مـدعی اسـت
متحمل شده ،شبیه خساراتی است که از شبهجرم ناشی میشود و نه از سلب مالکیت و از آنجا که ادعـای مبتنـی
بر چنین نحوه عملی در حیطه شمول بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی قرار نمیگیرد ،لذا دیوان بر این نظر
است که نسبت به ادعای مستقیم مطروک توس آی.اس.سی .فاقد صالحیت است.
ج) ادعاهای متقابل

 .33در پرونده بهرینگ اینترنشنال اینک و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران (قـرار موقـت و اعـدادی شـماره
00ـ120ـ 32،1اوت  33 /3321مردادماه  ،)3180دیوان داوری نظر داد که استرداد ادعاها تأثیری بر صالحیت وی
نسبت به ادعاهای متقابل ندارد ،مگر آن که دیوان رأی دهد که نسبت بـه ادعاهـا بـه ترتیبـی کـه بـدوا بـه ثبـت
رسیدهاند ،صالحیت رسیدگی نداشته است.
 .311با توجه به این واقعیت که دیوان هم ادعاهای مستقیم و هـم ادعاهـای غیرمسـتقیم را بـه دلیـل فقـد
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صالحیت نسبت به آن ها ،مردود شمرده است ،لذا ادعاهای متقابل نیز که متکی بـر صـالحیت دیـوان نسـبت بـه
ادعاها هستند ،به همین ترتیب مردود اعالم میشوند.
چهار) سایر موضوعات

 .313دیوان داوری طی دستور مورخ  2نوامبر  32[ 3320آبانماه  3184خود به خواندگان اجازه داد تا تـاریخ 32
دسامبر  33[ 3320آذرماه  3184ادله و مدارک مستند جدیدی به ثبت رسانند و خواهان اجازه یافت که حداکنر تـا
 8ژانویه  38[ 3328دیماه  3184مدارک معارضش را ثبت نماید .در تاریخ  32دسامبر  33[ 3320آذرمـاه 3184
خواندگان  32مجلد الیحه توجیهی و مدارک مستند به ثبت رساندند.
 .312خواهان طی نامه مورخ  12دسامبر  3[ 3320دیماه  3184خود از دیوان خواست که تمامی اسناد ثبت
شده را بهعنوان سوااستفاده از پروسه قضایی دیوان و بـیعـدالتی نسـبت بـه وی ،رد کنـد .خواهـان در مـدارک
معارضی که در  8ژانویه  38[ 3328دیماه  3184تسلیم نمود ،درخواست خود را مبنی بر اینکه اسناد ثبت شـده
جدید مردود اعالم شود ،تکرار کرد و اظهار داشت که اطالعات تسلیمی ،به استننای مدارک مربـو بـه پـژوهش
پرونده اسکالبانیا ،مدارک جدیدی محسوب نشده ،بلکه مطالبی است که یا در اختیار خواندگان ویـا سـالهـا جـزا
مدارک دولتی بوده است .دیوان داوری در دستور مورخ  33دسامبر  02[ 3320آذرماه  3184خود به طرفین اطالع
داد که در جلسه استماع ،راج به قابلیت پذیرش مدارک ثبت شده تصمیم خواهد گرفت.
 .311با توجه به تصمیم دیوان ،مبنی بر رد ادعاها و ادعاهای متقابل ،موضوع ثبت خار از موعد اسناد توس
خواندگان منتفی است.
پنجم) هزینهها

 .314هریک از طرفین هزینههای داوری خود را متقبل خواهد شد.
ششم) حکم

 .311به دالیل پیشگفته،
دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) ادعاهای اینترنشنال سیستمز اند کنترلز کورپوریشن به دلیل فقد صالحیت مردود شناخته میشوند.
ب) ادعاهای متقابل نیز مردود اعالم میشوند.
) هریک از طرفین هزینههای داوری خود را متقبل خواهد شد.
الهه ،به تاریخ  23سپتامبر  3383برابر با  4مهرماه 3131
روبرت برینرـ رئیس شعبه دو
چارلز ان .براوئر
نظر مخالف

حمید بهرامی احمدی
موافق در نتیجه

پروند شماره  282ـ شعبه دو
حکم شماره 224ـ282ـ2
خواهان :آستین کامپنی
ماشینسازی اراک و
خواندگان :ماشینسازی پارس
تاریخ3131/7/8 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای بری کوهن ،وکیل خواهان ،آقای ریچارد فن ،شاهد
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران ،دکتر جعفر نیاکی ،سـید

مصطفی درچه زاده ،مشاوران حقوقی نماینده راب  ،آقای چنگیز احمری پـور ،آقـای هوشـنگ فاریـابی ،نماینـدگان
ماشینسازی اراک
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا ،آقای سام ویتن ،مشاور نماینده راب
اول) مقدمه

 .3خواهان ،آستین کامپنی («آستین») ،خواستار خسارت به اضافه بهره و هزینهها در رابطه با دو قـراردادی اسـت
که با دو شرکت ایرانی به نام ماشینسازی اراک و ماشینسازی پارس ،خواندگان پرونده حاضر ،منعقد ساخته است.
آستین مبلغ  013.222/41دالر امریکا بابت خسارت ناشی از قرارداد اول (با ماشینسازی اراک) جهت ارائه خدمات
مهندسی برای احداث یک کارخانه تولید محصوالت فوالدی در شهرستان اراک واق در ایران ،مطالبه میکند .وی
همچنین خساراتی به مبلغ  3.034/02دالر امریکا در رابطه با قرارداد دوم (با ماشـینسـازی پـارس) جهـت ارائـه
تجهیزات و قطعات یدکی برای یک دستگاه جراثقال سیار مطالبه مینمایـد .ماشـینسـازی اراک و ماشـینسـازی
پارس هر دو ادعاهای متقابلی به ثبت رساندهاند.
 .2جلسه استماع پرونده در تاریخ  32ژوئن  02( 3328خردادماه  )3180برگزار شد.
دوم) موضوعات شکلی
الف) اصالحیه دادخواست آستین

 .1آستین در دادخواست اصلی خود اشتباها از ماشینسازی اراک بهعنوان خوانـده هـر دو ادعـا نـام بـرد .شـرکت
اخیرالذکر در الیحه دفاعیهای که در تاریخ  08ژوییه  4( 3320مردادماه  )3183ثبت نمود ،منکر هرگونه اطالعـی
راج به قرارداد دوم مربو به قطعات یدکی گردید .متعاقبا در تاریخ  12اوت  2( 3320شهریورماه  ،)3183آسـتین
به موجب ماده  02قواعد دیوان ،اصالحیهای در مورد دادخواستش به ثبت رساند و از ماشینسازی پارس بهعنـوان
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خوانده واقعی نام برد.
 .4ماشینسازی پارس استدالل میکند که طبق اصالحیه پیشنهادی ،خوانده جدیدی معرفی شده و ایـن کـار
به معنای اقدام به طرک ادعای جدیدی پس از مهلت مقرر در بند  4ماده سه بیانیه حل و فصل دعـاوی مـیباشـد
(رجوع شود به :امتناع از ثبت ادعای ریموند اینترنشنال لیمیتد (انگلستان) ،تصمیم شـماره 18ــRef 21ــ دیـوان
عمومی 2 ،دسامبر  32/3320آذرماه  3183و نیز به :یونیورسـال انترپرایـزر لیمیتـد و شـرکت ملـی نفـت ایـران و
سایرین ،تصمیم شماره 12ـ048ـ 01 ،0ژوییه  /3320اول مردادماه .)3184
 .1دیوان داوری خاطرنشان میسازد که اگرچه در دادخواست اصلی از ماشینسازی پارس بهعنوان خوانده نام
برده نشده ،با این حال ،در مدارک و مستندات مؤیدی که ضـمیمه دادخواسـت بـوده ،از جملـه سـفارش تلگرافـی
ماشینسازی پارس به آستین ،مبنی بر درخواست قطعات یدکی و صورتحساب ارسـالی آسـتین بـه ماشـینسـازی
پارس ،مبنی بر درخواست مبلغ مورد ادعا ،صریحا از ماشینسازی پارس بهعنوان طرف متعاقد دیگر ،نام برده شده
است .با توجه به این اوضاع و احوال ،دیوان داوری بر این نظر است که اسناد ثبت شده خواهان در  12اوت 3320
( 2شهریورماه  )3183اصالحیه غیرمجازی ،مبنی بر معرفی یک خوانده جدید نبوده ،بلکه توضیح قابل قبولی راج
به مشخص نمودن خوانده واقعی میباشد (رجوع شود به :امتناع از ثبت ادعای ا.ام.اف .اورسیز کورپوریشن ،تصمیم
شماره 17ـRef 20ـ دیوان عمومی 2 ،دسامبر  32/3320آذرماه .)3183
 .3علیهذا دیوان بر این نظر است که ماشینسازی پارس ،خوانده واقعی ادعای مربـو بـه سـفارش قطعـات
یدکی است.
ب) ادعاهای متقابل ماشینسازی اراک

 .7ماشینسازی اراک ادعاهای متقابلی بابت خسارت عدم اجرای قرارداد ،مالیاتها و حـق بیمـه اجتمـاعی مطـرک
ساخته است .ادعاهای متقابل مزبور طی جوابیه شرکت نامبرده به الیحه توجیهی نهایی آستین کـه در  12مـارس
 32( 3324فروردینماه  )3181به ثبت رسید ،اقامه گردیده است .ماشینسازی اراک در این الیحه تصدیق کرد که
ادعاهای متقابل یاد شده دیرتر از موعد به ثبت رسیده و تغییرات و تحوالت ناشی از انقالب را دلیل تأخیر در ثبت
الیحه عنوان نمود.
 .8در  38آوریل  02( 3324فروردینماه  )3181دیوان داوری از قبول ادعاهای متقابل مزبور که خار از موعد
تسلیم شده بود ،خودداری و خاطرنشان نمود« :به موجب بند  1ماده  33قواعد دیوان ،تا هنگامی که دلیل موجهی
برای تأخیر در تسلیم این ادعای متقابل به دیوان ارائه نشود ،دیوان نمیتواند در ایـن مرحلـه پیشـرفته از جریـان
رسیدگی ،ادعای متقابل مزبور را بپذیرد».
 .3در طول رسیدگیهای بعدی ،هیچگونه دلیل یا توضیح دیگری در مورد تأخیر در طرک این ادعاهای متقابل
ارائه نشد .با توجه به این اوضاع و احوال ،مبنا و دلیلی برای پرداختن مجدد به این موضوع وجود ندارد.
سوم) صالحیت
الف) طرفین

 .31آستین گواهینامه ای از دبیر ایالت اهایو تسلیم نموده که حاکی است آستین یک شرکت امریکایی است که در
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کلیولند ،واق در ایالت اهایو تأسیس یافته است .آستین همچنین سوگندنامههایی از دبیر شرکت ارائـه نمـوده کـه
حاکی است حداقل  32درصد سهام آستین از سال  3322که ادعا ایجاد شد تا سال  ،3320متعلق به اتباع ایـاالت
متحده بوده است .خواندگان دلیل و مدرکی در رد موضوع ارائه نکردهاند.
 .33دیوان براساس ادله و مدارک تسلیمی ،متقاعد شده است که خواهان در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی،
تبعه ایاالت متحده است.
 .32نه ماشینسازی پارس و نه ماشینسازی اراک ،هیچکدام ایرادی به این مطلب ندارند که مشمول تعریـف
«ایران» مندر در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی واق میشوند .عالوه بر این ،دیوان داوری قبال رأی
داده است که هر دو شرکت یاد شـده در حیطـه شـمول تعریـف «ایـران» واقعنـد (رجـوع شـود بـه :هارنیشـفگر
کورپوریشن و وزارت راه و ترابری و سایرین ،حکم شماره  ،1ص 344ــ322ــ ،1انگلیسـی 31 ،ژوییـه 00/3324
تیرماه .)3181
ب) ادعاها

 .31اختالفی در این مورد نیست که هر دو ادعا ،به شرک مقرر در بند  3مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی از
«قراردادهایی» ناشی میشوند .ادعاها به شرک مقرر در بند  0ماده هفت بیانیه ،در طول مـدت ذیـرب مسـتمرا در
اختیار خواهان بوده و هر دو ادعا در تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجـا بـوده اسـت .بنـابراین ،دیـوان نتیجـه
میگیرد که نسبت به این ادعاها صالحیت دارد.
ج) ادعای متقابل ماشینسازی پارس

 .34ماشینسازی پارس ادعای متقابلی بابت حق بیمه اجتماعی مطرک ساخته است .نامبرده نامهای بـه تـاریخ 08
ژانویه  8( 3320بهمنماه  )3182از سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نموده که حـاوی محاسـبات ابتـدایی در مـورد
مبلغی است که حسب ادعا الزمالتأدیه میباشد و تقاضا شده است که مبلـغ  0.210.312ریـال بـه اضـافه جریمـه
دیرکرد پرداخت گردد.
 .31دیوان داوری مالحظه مینماید که در نامه سازمان تأمین اجتماعی ،دیون بیمه اجتماعی که حسـب ادعـا
بابت خدمات ارائه شده درسال  3322در رابطه با ساختمان یک کارخانه جدید در شهر کر واقـ در ایـران ،بـرای
ماشینسازی پارس ،بر عهده آستین است ،مشخص شده است .روشن است که این دیون «همان قرارداد ،معامله یا
رویدادی که به شرک مقرر در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی موضوع ادعای» (آستین) را تشکیل میدهد،
نیست .از این رو ،ادعای متقابل ماشینسازی پارس به دلیل فقد صالحیت رد میشود.
چهار) ادعاها
 .3قرارداد ماشینسازی اراک
(یک) سابقه ادعا

 .33در سال  3322آستین ،قراردادی جهت ارائه خـدمات مهندسـی در رابطـه بـا سـاختمان یـک کارخانـه تولیـد
محصوالت فوالدی در اراک واق در ایران ،با ماشینسازی اراک منعقد ساخت .کار پروژه ،طبـق قصـدنامهای کـه
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آخراالمر جای خود را به یک قرارداد سه مرحلهای خدمات مهندسی مورخ  01ژانویـه  1( 3322بهمـنمـاه )3108
داد ،در اکتبر  3322آغاز شد.
 .37به موجب مرحله اول قرارداد ،آستین مطالعات مقدماتی برای تعیین کارهای مهندسی الزم جهت احـداث
کارخانه فوالدسازی را انجام داد .این کار در سال ( 3322قبل از امضای قرارداد رسمی) تکمیل گردید و حقالزحمه
مورد توافق به میزان پروژه  00.222دالر امریکا پرداخت شد .آستین در دسامبر  3322کار مرحله دوم پروژه را آغاز
کرد .در دسامبر  3323در طول مرحله سوم ،در حالی که حدود  00درصد کارها انجام شده بـود ،عملیـات متوقـف
گردید.
 .38به موجب قرارداد ،قرار بود ماشینسازی اراک حقالزحمههای آسـتین را «بـرای مـدتی کـه صـرف کـار
میشود» به اضافه درصدی برای هزینههای باالسری و سود به نـامبرده بپـردازد .شـرای ویـژه پرداخـت ،شـامل
بازپرداخت حقوق و فوقالعادههای کارکنان ،هزینههای باالسری و پرداخت «هرگونه مالیاتهای موضـوعه دولـت
بود که برای این پروژه الزامی بود» ،مگر آنکه با عقد یک موافقتنامه دوجانبه مالیاتی بین ایاالت متحده و ایـران،
«مالیات مضاعف» حذف گردد .در رابطه با این شرای  ،قرارداد شامل الحاقیـهای بـود کـه ضـمن مطالـب دیگـر،
هزینههای هریک از مراحل دوم و سوم پروژه  02.222دالر امریکا برآورده شده بود .قرار بود حقالزحمه کار انجام
شده در هر ماه ،ظرف دو هفته پس از دریافت صورتحساب آستین ،توس ماشینسازی اراک پرداخت شود.
 .33پس از شروع مرحله دوم پروژه در دسامبر  ،3322آستین صورتحسابهای ماهانهای برای ماشـینسـازی
اراک ارسال مینمود .کلیه این صورتحسابها تا پایان ژوییه  3322پرداخت شد و از آن به بعد پرداختها متوقـف
گردید؛ لکن آستین همچنان به ارائه خدمات و ارسال صورتحساب به ترتیب معمول ادامـه داد .بـه موجـب توافـق
طرفین ،ماشینسازی اراک  0/0درصد از هر پرداخت را بابت مالیاتهای موضوعه دولـت ایـران تـا هنگـامی کـه
طرفین وجود یا عدم وجود موافقتنامه مالیاتی دوجانبهای را بین ایاالت متحده و ایران اثبات نمایند ،کسر میکرد.
 .21در نوامبر و دسامبر  ،3322آستین به ماشینسازی اراک اعالم کرد که چنانچـه وجـه صورتحسـابهـای
پرداخت نشده تأدیه نگردد ،چاره ای جز متوقف ساختن عملیات پروژه نخواهد داشت .ماشینسـازی وجـه دیگـری
پرداخت نکرد و آستین در ژانویه  3323کار پروژه را متوقف ساخت.
 .23در اواخر سال  ،3323طرفین راج به امکان از سرگرفتن کار پروژه بـه مـذاکره پرداختـه و پـیشنـویس
قرارداد تجدیدنظر شدهای را تهیه کردند .لکن در تاریخ  32مـی  02( 3322اردیبهشـتمـاه  )3103ماشـینسـازی
اراک نامهای به آستین نوشت و به وی اطالع داد که ماشینسازی مایل است به قرارداد خاتمـه دهـد و از آسـتین
خواست که بعضی اسناد و مدارک مهندسی را که توس آستین تکمیل شده ،به نامبرده تحویل دهد .ماشینسازی
اضافه کرد که به محض دریافت اسناد ،پرداخت انجام خواهد شد .در  12مـی  3( 3322خردادمـاه  )3103آسـتین
جواب داد که پس از دریافت وجه صورتحسابهای پرداخت نشده ،کلیه اسناد و مدارک را تحویـل خواهـد داد .در
طول ماههای ژوییه و اوت  ،3322طرفین راج به گشایش اعتبار اسنادی جهت پرداخت مبلغ الزمالتأدیه ،بـا قیـد
این مطلب که به مجرد دریافت گواهی مبنی بر ارسال اسناد ،پرداخت صورت گیـرد ،بـا یکـدیگر مکاتبـه کردنـد.
معهذا این ترتیبات هیچگاه صورت عمل به خود نگرفت .آستین تصدیق میکند که مـادام کـه صورتحسـابهـای
معوقه پرداخت نشده ،وی فیالواق از حق حبس خود نسبت به اسناد و مدارک مهندسی استفاده مینماید.
 .22آستین وجه صورتحسابهای ماهانه مربو به ماه اوت  3322لغایت ژانویه  3323به مبلـغ 001.138/21
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دالر امریکا و  0/0درصد مالیاتهای مکسوره بابت صورتحسابهای تسلیمی از دسامبر  3322تا ژوییـه  3322بـه
میزان  30.824/42دالر امریکـا ،یعنـی جمعـا مبلـغ  013.222/41دالر امریکـا را از ماشـینسـازی اراک مطالبـه
میکند )1(.روش محاسبه این ارقام مورد اختالف طرفین نیست.
 .21ماشینسازی اراک در الیحه دفاعیه خود تصـدیق کـرده اسـت کـه در نامـه مـورخ  32مـی 02( 3322
ادیبهشت ماه  )3103خویش موافقت کرده بود حسابهای معوقه را تسویه نماید .نامبرده اظهار میدارد که تسـویه
حساب به این علت صورت نگرفت که آستین بدون دلیل از تحویل اسناد و مدارک مهندسی که طبق قرارداد تهیه
شده بود ،خودداری کرد.
 .24بعدا ماشین سازی اراک طی جوابیه خود به الیحه توجیهی نهایی و معارض آستین ،ایراداتـی بـه صـورت
ادعای ناقص و ناتمام بودن اجرای قرارداد و تجاوز از حدود هزینهها ،در مورد اصل دعوای آستین مطرک ساخت.
 .21به دنبال تسلیم تقاضایی از جانب ماشینسازی اراک به دیوان ،دیـوان داوری در تـاریخ  0دسـامبر 3324
( 34آذرماه  )3181به آستین دستور داد یک نسخه از اسناد و مدارکی را که هنوز در اختیار او است ،صرفا به منظور
بررسی تسلیم نماید .در  2مارس  38( 3328اسفندماه  ،)3184ماشینسازی نظراتش را به ثبت رسانده و ضمن آن
به کیفیت ،کمیت و نحوه ارائه اسناد و مدارک ثبت شده ،ایراد گرفت .بهطور کلی ،مضمون این ایرادات این اسـت
که تکمیل و تهیه مدارک ،منطبق با برنامه زمانی که خود آستین تهیه کرده بود ،نبوده و ضمنا ادعای قبلی دایر بر
این که اسناد ارائه شده ناقص و به صورت مقدماتی یا ناتمام بوده ،تکرار شده است.
 .23در رابطه با ادعای ناقص بودن اجرای قرارداد ،آستین اظهار میدارد که وی کارش را به نحو رضایتبخشی
انجام داده و با وجود آنکه ماشینسازی اراک فرصتهای متعددی داشت که در همـان زمـان بـه طـرز کـار وی
اعتراض کند ،با این حال ،هیچگاه اعتراض نکرد .وی میگوید که قصور ماشـینسـازی در پرداخـت حـقالزحمـه،
ناشی از مشکالت تهیه ارز بوده و ارتباطی به عدم رضایت از کار آستین نداشته است.
 .27آستین همچنین ادعاهای ماشینسازی راج به اجرای بهموق یا ناقص بودن اجرای قرارداد را رد میکند.
نامبرده اظهار میدارد که برنامه مورد اشاره ماشینسازی ،صرفا برآورد پیشرفت کار بـوده و در قـرارداد در نشـده
است .در مورد ادعاهای مربو به ناقص بودن نقشهها ،آستین میگوید که این مطلب در واق  ،مبین ایـن واقعیـت
است که قرارداد پیش از تکمیل کار ،فسخ شده است.
 .28در رابطه با ادعاهای تجاوز از حدود هزینهها ،آستین میگوید که ماشینسازی اراک اشـتباها هزینـههـای
فردی به نام آقای «الباربارا» ،مشاور ویژه و کارشناس مخزن سیاالت تحت فشـار را در محاسـبات خـود منظـور
کرده است .استدالل میشود که مشاور یادشده با اجازه ماشینسازی اراک استخدام شده بود و ارزش خـدمات وی

 .1آستین در دادخواست خود مبلغ  014.438/12دالر امریکا بابت شش فقره صورتحساب پرداخـت نشـده ،بـهعـالوه مبلـغ 02.104/22
دالر امریکا بابت بقیه مبلغ الزمالتأدیه مربو به صورتحسابهای قبلی ،یعنی جمعا مبلغ  004.243/04دالر مطالبه نمود .این ارقام شامل
 0/0درصدی است که آستین بابت جبران  0/0درصدی که ماشینسازی اراک از مبلغ صورتحسابها کسر کرده بود ،به صورتحسابهـای
ارسالی از ماه ژوئن  3322افزوده است .متعاقبا آستین در جدول شماره  3منضم به الیحه توجیهی نهایی خود ،مبلغ ادعای خود را تعـدیل
کرده و  0/0درصد افزوده شده را از مبلغ صورتحسابهای پرداخت نشده مورد مطالبه کسر کرد و بهعالوه از صورتحساب ماههـای ژوئـن
و ژوییه (که ماشینسازی اراک آنها را پرداخت کرده بود) نیز مبلغ الزم را کسر نمود.
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در برآورد کلی مرحله سوم پروژه منظورگردیده است .مختصر اینکه آستین کلیه ایرادات و ادعاهای ماشینسـازی
را که بهعنوان دلیل عدم پرداخت مبالغ الزمالتأدیه مطرک شده ،رد میکند.
(دو) دالیل حکم

 .23دیوان داوری بهعنوان نقطه شروع رسیدگی به ادعا ،بر این نظر است کـه عمـل آسـتین در متوقـف سـاختن
عملیات در ژانویه  ،3323موجه بوده است .عدم توانایی مداوم ماشینسـازی اراک در پرداخـت صورتحسـابهـای
تسلیمی طبق قرارداد ،آشکارا نقض اساسی تعهدات قراردادی به شمار میرود .به موجب قرارداد ،با اجرای خـدمات
توس آستین و ظرف دو هفته پس از دریافت صورتحسـابهـا ،ماشـینسـازی متعهـد بـه پرداخـت حـقالزحمـه
میگردید .تعهد مزبور جدا و مستقل از تعهد آستین به تحویل نسخ اسناد تهیه شده بود.
 .11پس از این نتیجهگیری ،الزم است تعیین شود که آیا ادعاهای ماشینسازی اراک دایر بـر نـاقص بـودن
اجرای قرارداد ،عدم پرداخت حقالزحمه توس وی را توجیه میکند یا خیر.
 .13نظر دیوان این است که عامل مهم در تعیین مسأله ،فقدان هرگونه دلیل و مدرکی است که نشـان دهـد
ماشینسازی اراک ،پیش از سال ( 3321یعنی مدت ها پس از توقف مشارکت آستین در پروژه) ایراد و اعتراضی به
کیفیت و بهموق بودن یا نبودن اجرای قرارداد توس آستین ،مطرک نساخته است.
 .12عالوه بر این ،برای دیوان این مطلب روشن است که ماشینسازی فرصت فراوانـی جهـت طـرک چنـین
ایراداتی داشته است .ماشینسازی اراک ادله و مدارک آستین را که حاکی اسـت در کلیـه مراحـل اجـرای پـروژه،
تماس و همکاری نزدیک و از جمله مالقاتهایی حضوری در مراحل حساس اجـرای پـروژه بـین طـرفین وجـود
داشته ،رد نمیکند .آقای فن ،مدیر پروژه آستین ،مدرکی از جلسه مالقات مهمی در سپتامبر  3322جهـت بررسـی
پروژه که هنگام دیدار مدیر ماشینسازی اراک از دفتر آستین در کلیولند صورت گرفته بود ،ارائه کرد .دیوان داوری
بر این نظر است که ادله و مدارک موجود حاکی است که هماهنگی و رابطه کـاری نزدیکـی بـین طـرفین وجـود
داشته که تا پس از توقف عملیات در سال  3323نیز ادامه یافته است .مؤید این نتیجهگیری ،اقـداماتی اسـت کـه
ماشینسازی در بازگرداندن آستین جهت تکمیل پروژه به عمل آورد .تأخیر ماشینسازی اراک در طرک شـکایت از
کیفیت و بهموق نبودن اجرای قرارداد توس آستین ،صحت این شکایات را مورد تردید قرار میدهد.
 .11دیوان داوری همچنین مالحظه مینماید که ماشینسازی به کرات قصـد خـود را دایـر بـر تسـویه مبلـغ
پرداخت نشده ،اعالم داشته است .دلیل این مطلب ،خود الیحه دفاعیه و تلکسهای متعددی اسـت کـه از جانـب
مقامات ماشینسازی مخابره شده است .در  02نـوامبر  2( 3322آذرمـاه  )3102مـدیر مـالی ماشـینسـازی اراک
(اشتباها) به آستین اطالع داد که صورتحسابهای اوت و سپتامبر پرداخـت شـده اسـت .در  1مـارس 30( 3323
اسفندماه  ،)3102آقای حاتمی ،مدیر پروژه ماشینسازی از آستین خواست که کار پروژه را از سر بگیـرد و بـه وی
اطالع داد که اقداماتی جهت پرداخت قطعی کلیه دیون معوقه در حال انجام است .آقای حاتمی مضافا طی تلکس
مورخ  1مارس  30( 3323اسفندماه  )3102به آستین اطالع داد که دیون معوقه پرداخت خواهـد گردیـد و اعـالم
کرد که «اطمینان داشته باشید تعهدات قراردادی ما نسبت به شما ،بهطور کامل در اسرع وقت ممکن ایفـا خواهـد
شد» .این مطالب نیز دلیل دیگری است بر رضایت ماشینسازی از کار انجام شده.
 .14ادعاهای ماشینسازی راج به تجاوز از حدود هزینهها نیز باید مردود شمرده شود .دیوان داوری مالحظه

حکم شماره 227ـ282ـ2



311

مینماید که ماده  » «3قرارداد مقرر می دارد که هزینه مشاوران غیرمـوظفی کـه بـه توصـیه آسـتین و بـا تأییـد
ماشینسازی استخدام می شوند ،به آستین بازپرداخت خواهد شد .آقای فن ،مدیر پـروژه آسـتین ،شـهادت داد کـه
آقای الباربارا در جلسه بررسی سپتامبر  3322حضور داشت و این شهادت مورد ایراد ماشینسازی اراک واق نشـد.
گرچه فق خالصه صورتحسابهای پرداخت شده تسلیم گردیده ،با این حال ،این مطلب مورد ایراد ماشینسـازی
واق نشده که حقالزحمههای آقای الباربارا بهعنوان قلم جداگانه در هشت فقره صورتحسـابی کـه ماشـینسـازی
پرداخته ،تأدیه شده است .با توجه به ادله و مدارک تسلیمی ،دال بر بررسی پروژه در جلسه مالقات سپتامبر ،3322
این نتیجهگیری منطقی است که طرفین در مورد سمت و وظایف آقای الباربارا تفاهم و توافق داشتهانـد و دیـوان
میپذیرد که هزینههای وی بهدرستی بهعنوان حقالزحمه جداگانه به حساب ماشینسازی اراک منظور شده است.
بنابراین ،اعتراضات ماشینسازی راج به تجاوز از حدود هزینهها ،مردود شناخته میشود.
 .11دیوان داوری متقاعد شده است که آستین کار خود را به نحو صحیح انجام داده و استحقاق دریافت مبلـغ
مورد دین در صورتحسابهای پرداخت نشده را دارد .از ایـن رو ،دیـوان مبلـغ  001.138/21دالر امریکـا بـه نفـ
خواهان حکم صادر میکند.
 .13با توجه به این نتیجهگیری ،دیوان داوری به رؤسای مشترک دفتر دیوان دسـتور مـیدهـد کـه اسـناد و
مدارکی را که آستین در  38ژانویه  08( 3320دیماه  )3181نزد دیوان تودی نموده ،جهت ارسال به ماشینسازی
اراک ،به نماینده راب جمهوری اسالمی ایران تحویل دهد.
 .17در رسیدگی به آن بخش از ادعا که به مالیاتهای مکسوره مربو میشود ،الزم است بند فرعـی » «3
قرارداد بررسی گردد .در این بند فرعی صراحتا قید شده است که ماشینسازی اراک «هرگونه مالیـات مـورد لـزوم
بابت این پروژه را به آستین مسترد خواهد داشت ...مگر آنکه در موافقتنامه دوجانبه مالیاتی بین ایـاالت متحـده و
ایران ،مالیات مضاعف حذف شده باشد» .ماشینسازی طی تلکسی که در تـاریخ  38نـوامبر  00( 3322آبـانمـاه
 ) 3102توس مدیر مالی خود ارسال داشت ،پـذیرفت کـه در صـورت عـدم وجـود چنـین موافقتنامـهای ،آسـتین
استحقاق استرداد مالیاتهایی را که بابت صورتحسابهای پرداخت شـده کسـر گردیـده ،خواهـد داشـت .آسـتین
سوگندنامهای از جانب یک نفر کارشناس مالیاتی امریکایی ارائه نموده کـه ضـمن آن ،نـامبرده شـهادت داده کـه
هیچگاه موافقتنامه مالیاتی دوجانبه ای بین ایاالت متحـده و ایـران منعقـد نشـده اسـت .ایـن مـدرک مـورد ایـراد
ماشینسازی اراک واق نشده و لذا دیوان نتیجه میگیرد که مبلغ  30.824/42دالر امریکا که بابـت مالیـاتهـای
مکسوره مورد ادعا است ،باید به نف آستین حکم داده شود.
 .2قرارداد ماشینسازی پارس

 .18ادعای مطروک توس آستین علیه ماشینسازی پارس است بر سفارش قطعات یدکی بـرای جراثقـال سـیار و
اختالفی نیز راج به آن نیست .ماشینسازی پارس دریافت قطعات یدکی را تصدیق نموده و در مورد ارقام مربو
به کل قیمت قرارداد ،به مبلغ  3.034/02دالر امریکا ،به ترتیب شامل  322/33دالر امریکا بابـت قیمـت قطعـات
یدکی و  138/38دالر امریکا بابت هزینه حمل ،ایرادی ندارد.
 .13در رابطه با مبلغ  322/33دالر امریکا که بابت قطعات یدکی مطالبـه شـده اسـت ،ماشـینسـازی پـارس
میگوید که وی این مبلغ را پرداخته و بهعنوان مدرک ،یک نسخه اعالمیه بـدهکار بانـک ملـت (بانـک تجـارت
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خارجی ایران سابق) را که حاکی است مبلغ  322/33دالر امریکا به بدهکار حساب جاری ماشینسازی نـزد بانـک
ملت منظور شده ،ارائه نموده است .ماشینسازی بعدا تصدیق کرد که ممکن است این مبلغ مسـتقیما بـه گـالیون
منیو فکچرینگ کامپنی («گالیون») ،یعنی فروشنده اصلی کاالها ،پرداخت شده باشد .در رابطـه بـا رقـم 138/38
دالر هزینه حمل ،ماشینسازی پارس قبول دارد که این مبلغ را بدهکار است و باید آن را بپردازد.
 .41آستین نمیپذیرد که دلیل و مدرک کافی در اثبات این مطلب که وجهی حتی به گـالیون پرداخـت شـده
باشد ،وجود دارد و به هر صورت استدالل مینماید که ماشینسازی انکار نمیکند که آستین وجهی دریافت نکرده
است .آستین میگوید که وی وجه را به گالیون پرداخت کرده ،لکن دلیل و مدرکی در تأیید این گفته ارائـه نـداده
است.
 .43از ادله و مدارک روشن است که ماشینسازی پارس به بانک ملت دستور داده اسـت کـه مبلـغ 322/33
دالر امریکا به مورگن گرنتی تراست کامپنی آو نیویورک به نف گالیون بپردازد .در جلسه استماع به دیوان اطـالع
داده شد که با توجه به رقم وجه و مدت زمانی که از هنگام انتقال فرضی وجه تاکنون مـیگـذرد ،کسـب تأییـد از
گالیون مبنی بر دریافت وجه ویا ترتیب هرگونه تعدیل حساب بین آستین و گالیون ،امکانپذیر نبوده است.
 .42تصمیم دیوان این است که با توجه به فقد هرگونه دلیل و مدرکی حـاکی از ایـنکـه آسـتین بعـدا مبلـغ
 322/33دالر امریکا به گالیون پرداخته و بدانوسیله ضرر و زیانی متحمل شده که میتواند حقا بابـت آن ادعـای
خسارت نماید ،آستین نتوانسته است از عهده اثبات ادعای خویش بابت  322/33دالر امریکا برآید و از این رو ،این
ادعا رد میشود؛ لکن نظر به اینکه ماشینسازی پارس تصدیق کرده است که هزینههای حمل را بدهکار اسـت و
باید آن را بپردازد ،دیوان مبلغ مورد ادعا ،یعنی  138/38دالر امریکا را در حکم منظور میکند.
پنجم) هزینهها

 .41دیوان مبلغ  30.222دالر امریکا بابت هزینههای داوری ادعای مطروحـه علیـه ماشـینسـازی اراک بـه نفـ
آستین در حکم منظور میکند.
ششم) بهره

 .44برای جبران عناصری از ادعا که آستین مستحق آن است ،بـه نظـر دیـوان داوری ،منطقـی اسـت کـه بهـره
سادهای به نرخ  33/00درصد در سال در حکم منظور شود.
 .41در رابطه با ادعای مطروک علیه ماشینسازی اراک ،بابت پرداخت صورتحسابهای تأدیه نشـده ،از آنجـا
که وجه صورتحسابها در تاریخهای متفاوتی الزمالتأدیه بوده ،لذا دیوان بهـره را از سـی روز پـس از تـاریخ هـر
صورتحساب ،لغایت دوم مارس  30( 3323اسفندماه  ،)3102یعنی سـی روز پـس از تـاریخ آخـرین صورتحسـاب،
محاسبه مینماید تا کارگزار امانی تاریخ مشترکی در اختیار داشته باشـد کـه بهـره اضـافی متعلقـه را از آن تـاریخ
محاسبه کند .ایـن بهـره بـه  8.820/12دالر بـالغ مـی شـود و بـا افـزودن آن بـه مبلـغ مـورد حکـم نسـبت بـه
صورتحســابهــای تأدیــه نشــده ( 001.138/21دالر امریکــا) (رجــوع شــود بــه :پــاراگراف  10پیشــین) کــال بــه
 012.282/43دالر بالغ خواهد شد.
 .43در مورد مبلغ  30.824/42دالر مورد حکم بابت مالیاتهای مکسوره ،آستین تقاضا کرده است که نسـبت

حکم شماره 227ـ282ـ2
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به کل آن مبلغ از یک تاریخ مشترک ،یعنی از اول سـپتامبر  32( 3322شـهریورماه  )3102کـه سـی روز پـس از
آخرین صورتحساب پرداخت شده ،میباشد به وی بهره پرداخت گردد .بر این اساس ،دیوان نیز حکم میدهـد کـه
نسبت به این مبلغ از اول سپتامبر  32( 3322شهریورماه  )3102بهره تعلق گیرد.
 .47در مورد ادعای مطروک علیه ماشینسازی پارس ،نظر دیوان این است که بهره بایـد از سـی روز پـس از
تاریخ صورتحساب ،یعنی از  30سپتامبر  04( 3322شهریورماه  )3102پرداخت شود.
هفتم) حکم

 .48به دالیل پیشگفته،
دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،ماشینسازی اراک ،متعهد است مبلغ دویست و سی هزار و شصت و هشت دالر و چهـل و یـک
سنت ( 012.282/43دالر امریکـا) شـامل  001.138/21دالر امریکـا ،بابـت اصـل مبلـغ مـورد حکـم ،بـهعـالوه
 8.820/12دالر بابت بهره ساده متعلقه تا دوم مارس  30( 3323اسفندماه  ،)3102به اضـافه بهـره سـاده اضـافی
نسبت به مبلغ  001.138/21دالر امریکا به نرخ  33/00درصد در سال (بر مبنای  180روز) ،از تاریخ سـوم مـارس
( 3323سیزدهم اسفندماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلـغ حکـم را از محـل حسـاب
تضمینی به بانک امین میدهد ،به خواهان ،آستین کامپنی ،بپردازد.
(ب) خوانده ،ماشینسازی اراک ،متعهد است مبلغ پانزده هزار و ششصد و هفتـاد و چهـار دالر و چهـل سـنت
( 30.824/42دالر امریکا) به اضافه بهره ساده به نرخ  33/00درصد در سـال (بـر مبنـای  180روز) از تـاریخ اول
سپتامبر  32( 3322شهریورماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امـانی دسـتور پرداخـت مبلـغ حکـم را از محـل
حساب تضمینی به بانک امین میدهد ،به خواهان ،آستین کامپنی ،بپردازد.
( ) خوانده ،ماشینسازی پارس ،متعهد است مبلغ سیصد و شانزده دالر و شانزده سنت ( 138/38دالر امریکا)
به اضافه بهره ساده به نرخ  33/00درصد در سال (بر مبنای سـال  180روز) از تـاریخ  30سـپتامبر  3322لغایـت
تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از حساب تضمینی به بانـک امـین مـیدهـد ،بـه خواهـان،
آستین کامپنی ،بپردازد.
(د) خوانده ،ماشینسازی اراک ،ملزم است مبلغ پانزده هزار دالر امریکا ( 30.222دالر) بابت هزینههای داوری
به خواهان ،آستین کامپنی ،بپردازد.
(هـ) تعهدات مذکور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بند هفت بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 3323
( 03دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
(و) بدین وسیله به رؤسای مشترک دستور داده میشود کلیه اسنادی را که خواهان در تاریخ  38ژانویـه 3320
( 08دیماه  )3181نزد آن دفتر تودی نموده (سند شماره  )312جهت ارسال به ماشینسازی اراک ،به نماینده راب
جمهوری اسالمی ایران تحویل دهد.

 314

مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

(ز) ادعاهای متقابل مطروک توس ماشینسازی اراک به دلیل تأخیر در ثبت رد میشوند.
(ک) ادعاهای متقابل ماشینسازی پارس به دلیل فقد صالحیت رد میشوند.
( ) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  11سپتامبر  3383برابر با  8مهرماه 3131
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
حمید بهرامی احمدی
مخالف با قسمتی و موافق با قسمتی
نظریه جداگانه ارائه خواهد گردید

جورج اچ .آلدریچ

پرونده شماره 73ـ شعبه یک
حکم شماره 229ـ73ـ1
خواهان :اویل فیلد آو تگزاس اینک
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران
شرکت ملی نفت ایران
تاریخ3131/7/33 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای پی .دبلیو .دیویس سوم ،وکیل خواهان ،آقای  .ام .بالنگی ،نماینده خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران ،آقای اسداله نـوری،

مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای عباس هاشمی ،آقای حسین پیران ،دستیاران نماینده راب  ،آقای اللهیـار مـوری،
نماینده حقوقی شرکت ملی نفت ایران ،آقای صدری ،نماینده فنی شرکت ملی نفت ایران
سایر حاضران :آقای جان .آر .کروک ،نماینده راب دولت ایاالت متحده امریکا
اول) جریان رسیدگی

 .3در تاریخ  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3103خواهان ،اویل فیلد آو تگزاس اینک («اویل فیلد») ،دادخواسـتی
علیه جمهوری اسالمی ایران («ایران») ،شرکت ملی نفت ایران («شرکت نفت») و شـرکت خـدمات نفـت ایـران
(«آسکو») نزد دیوان ثبت و ضمن آن پرداخت مبالغی را که حسب ادعا بابت دسـتگاههـای اسـتیجاری و فروختـه
شده ،دستگاههای نابود شده استیجاری و نیز دستگاههای مسترد نشده ،تأدیه نگردیده ،به اضافه بهره مبالغ تأدیـه
نشده و هزینهها مطالبه نمود .در جلسه استماع مورخ  08تا  02ژوییـه  4( 3320تـا  8مردادمـاه  )3183راجـ بـه
صالحیت ،خواهان ادعای خویش علیه آسکو را که هیچگاه در دیوان حضور نیافته بود ،مسترد داشت.
 .2به موجب دستور مورخ  30مارس  04( 3320اسفندماه  )3182ایران و شـرکت نفـت در  12آوریـل 3320
( 32اردیبهشتماه « )3183دفاعیهای مقدماتی» به ثبت رسانده و ضمن آن ،این مسأله را مطـرک کردنـد کـه آیـا
دیوان نسبت به ادعاهای ناشی از تعهدات آسکو صالحیت دارد یا نه؟ پرونده به دیوان عمومی ارجاع گردید تـا بـه
این مسأله رسیدگی شود که آیا «دیوان نسبت به ادعاهای مبتنی بر قرارداد فیمابین خواهـان و شـرکت خـدمات
نفت ایران صالحیت دارد یا ندارد»؟
 .1به دنبال لوایحی که طرفین درخصوص این موضوع تسلیم کردند ،جلسه اسـتماعی در روزهـای  08تـا 02
ژوییه  4(3320تا  8مردادماه  )3183در دیوان عمومی برگزار شد .در  3دسـامبر  32( 3320آذرمـاه  )3183دیـوان
عمومی نظر داد که «شرکت نفت جانشین بالفعل حقوق و تعهدات آسکو است و دیوان نسبت بـه ادعاهـای اویـل
فیلد صالحیت دارد (قرار اعـدادی شـماره 32ــ41ــ دیـوان عمـومی 3 ،دسـامبر  32/3320آذرمـاه  3183کـه در
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 1Iran-U.S. C.T.R 347به طب رسیده است).
 .4در تاریخ  34سپتامبر  01( 3321شهریورماه  )3180شرکت نفت الیحه دفاعیه و ادعای متقابـل خـویش را
به ثبت رساند .در  01ژانویه  1( 3324بهمنماه  )3180خواهان پاسخی بـه ادعـای متقابـل و جوابیـهای در مـورد
الیحه دفاعیه ثبت کرد .در  00اوت  13( 3324مردادماه  ،)3181شرکت نفت جوابیه متقابلی به ثبت رسـاند .در 0
اوت  34( 3320مردادماه  )3184خواهان «یادداشتی در تأیید ادعای شماره  »41و یک فقره «پیوسـت تکمیلـی»
نزد دیوان ثبت نمود .در  03نوامبر  2( 3320آذرماه  ،)3184شرکت نفت «الیحه و مدارک و مستندات معارضـی»
را به ثبت رساند.
 .1در  0دسامبر  34( 3320آذرماه  ،)3184شرکت نفت سندی حاوی ارزیابی دستگاههای مصادره شده ادعایی
ثبت کرد .از آن جا که سند مزبور خار از مهلت مجاز به ثبت رسید ،دیوان به خواهان اجازه داد کـه تـا تـاریخ 31
ژانویه  01( 3328دیماه  )3184پاسخی به ارزیابی شرکت نفت و نیز به الیحه و مدارک معارض آن ثبـت نمایـد
ویا اینکه توضیح دهد که چرا نمیتواند چنین پاسخی را بهموق به ثبت رساند .دیوان در مورد قبول یا عدم قبـول
هیچیک از مدارک و پاسخهایی که با تأخیر به ثبت رسیده بود ،تصـمیمی اتخـاذ ننمـود .در  31ژانویـه 01( 3328
دیماه  )3184خواهان پاسخی در رابطه با لوایح و مدارکی که شرکت نفت در تاریخهـای  03نـوامبر و  0دسـامبر
 2( 3320آذرماه و  34آذرماه  )3184ثبت کرده بود ،تسلیم نمود.
 .3استماع بقیه موضوعات پرونده حاضر در روزهـای  03و  12آوریـل  3( 3328و  32اردیبهشـتمـاه )3180
برگزار شد .آقای ریچارد ام .ماسک طبق بند  0ماده  31قواعد دیوان و به موجب توافق فیمابین دولتین جمهوری
اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا در جلسه استماع و نیز در صدور حکم پرونده حاضر شرکت کرد.
 .7در جلسه استماع نسبت به مدارک و مطالبی که حسب ادعا با تأخیر به ثبت رسیده بود ،اعتراضاتی به عمل
آمد و موض دیوان این است که ادله و مدارک باید ظرف مهلتهای مقرر تسلیم شود و مدارکی که تسـلیم آنهـا
ظرف این مهلتها امکانپذیر بوده ،معموال در جلسه استماع پذیرفته نمیشوند ،مگر آنکه دالیل کافی و مـوجهی
ارائه گردد .دیوان نتیجه میگیرد که مدارک و اسناد تسلیمی شرکت نفت ،در حدودی کـه حـاوی ادلـه و مـدارک
معارض باشد و با توجه به اینکه در وضعیت شکلی پرونده حاضر ،طرف مقابل فرصت کـافی جهـت پاسـخگویی
بدان را داشته ،میتواند پذیرفته شود .نتیجتا پاسخ خواهان نیز پذیرفته میگردد .لذا دیوان بر این نظر است که بـه
هیچگونه الیحه پس از استماعی نیاز نیست.
 .8در جلسه استماع به نمایش اسالید توس شرکت نفت نیز اعتراض شد .در این رابطه ،دیوان داوری متذکر
میشود که هر وسیلهای برای توضیح یا تشریح مدارک تسلیمی قبلی در جلسه استماع ،نظیر ادله و مدارک دیگـر،
اصوال قابل قبول است ،مگر آنکه بدین طریق ،ادله و مدارک جدیدی ارائه شود و بنابراین ،نشان دادن اسالید نیز
تا آن جا که با این موازین منطبق باشد ،اصوال قابل ایراد نیست .در شرای پرونده حاضـر ،نیـازی بـه تعیـین ایـن
مطلب که اسالیدهای نمایش داده شده توس شرکت نفت کال یا بعضا مدارک جدیدی بوده یا نبوده نیست؛ زیـرا
دیوان در اتخاذ تصمیم خود بدانها استناد نکرده است.
دوم) واقعیات و اظهارات

 .3بسیاری از واقعیات و اظهارات پرونده حاضر در قرار اعدادی شماره 32ـ41ـ دیوان عمـومی کـه در فـوق بـدان
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اشاره شد ،آمده است .در آن قرار ،ادعاهای خواهان به شرک زیر تشریح شده است:
«خواهان پرونده یادشـده در بـاال ،طـی قـرارداد مـورخ  08فوریـه  2( 3320اسـفندماه  )3101و مـتممهـا و
اصالحیه های بعدی منعقد بین خواهان و شرکت خدمات نفت ایران (آسکو) موافقت کرد که تجهیزات خاصی را به
آسکو اجاره دهد .این قرارداد اجاره شامل چهار سیستم جلوگیری از فـوران نفـت («اسـتاک» )Stack :همـراه بـا
تجهیزات مربوطه مورد استفاده در برنامه اکتشاف و حفاری بود که توس شرکت نفـت ایـران در منـاطق جنـوبی
ایران اجرا میشد .دستگاه جلوگیری از فوران ،دستگاهی است که به منظور جلوگیری از فوران کنترل نشـده مـواد
سیال از چاه ساخته شده است.
بر طبق شرای قرارداد اجاره  ،آسکو ملزم است که در ازای چهار دستگاه جلوگیری از فوران که بـه وی اجـاره
داده شده ،نرخ معینی را به خواهان بپردازد .قرارداد اجاره همچنین متضمن این است که آسـکو هرگونـه زیـان یـا
خسارت وارده به تجهیزات و دستگاه ها در طی مدت اجاره را جبران نموده و در صورت تلف شدن یا از بین رفـتن
هر واحد از دستگاهها ،اجاره بهای آن را کماکان تا هنگام تحویل یک عوض مناسب یـا تحویـل وجـوه کـافی بـه
خواهان جهت چنین عوضی ،به خواهان پرداخت نماید .خواهان اظهار میدارد که یک اسکله هنگـامی کـه تحـت
اجاره و در تصرف آسکو بود ،طی یک حریق ناشی از فوران در تاریخ  3اوت  32( 3322مردادماه  )3102سوخت و
بکلی نابود شد .عالوه بر تجهیزاتی که بدوا توس خواهان به موجب قرارداد اخیرالذکر به آسـکو اجـاره داده شـده
بود ،خواهان یک دستگاه جلوگیری از فوران دیگر به آسکو اجاره داد که بنا به اظهار خواهان ،در تاریخ  30فوریـه
 08( 3322بهمنماه  ) 3108به صورت آسیب دیده به وی عودت داده شد .باالخره آسکو موافقـت کـرده بـود کـه
مقداری تجهیزات که جهت استفاده در عملیات دستگاههای جلوگیری از فوران توس خواهان به آسکو اجـاره داده
شده بود ،خریداری نماید .خواهان اظهار میدارد که تجهیزات فوق به آسکو تحویل داده شد ،اما آسکو از پرداخـت
بهای آنها به خواهان ،علیرغم درخواستهای مکرر وی ،خودداری ورزیده است.
خواهان استدالل میکند که شرکت ملی نفت ایران مسـئول تعهـدات قـراردادی آسـکو بـوده و یـک واحـد،
ساختمان یا مؤسسه تحت کنترل ایران میباشد .بدینسان براساس قراردادهای منعقد بـا آسـکو ،خواهـان پرونـده
حاضر از شرکت نفت بابت زیانها و مخار زیر ،همراه با بهره آنها ،مطالبه خسارت میکند:
الف) بهای فعلی تجهیزات اجاره داده شده که بنا به ادعای وی طی حریق در ایران نابود شده،
(ب) اجاره روزانه پرداخت نشده ،از جمله اجاره «استاک» نابود شده دستگاههای جلوگیری از فـوران از تـاریخ
یکم اوت 32( 3322مردادماه ،)3102
( ) هزینه متحمله جهت تعمیر خسارت ادعایی وارده به تجهیزات مسترد شده در فوریه ،3322
(د) قیمت فعلی تجهیزاتی که به گفته خواهان ،آسکو سفارش داده و دریافت کرده ،ولی بهای آن را نپرداخته
است ،و
(هـ) ارزش فعلی بقیه دستگاههای جلوگیری از فوران که طبق ادعای خوانده مرجـوع نشـده اسـت .خواهـان،
ضمن دادخواست خود ،بابت این بهاصطالک زیانها و مخار  ،از دولت ایران مطالبه خسارت میکند.
خواندگان این نکته را که دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران در قبال تعهدات آسکو مسئول هستند ،تکذیب
کرده و اظهار میدارند که دیوان داوری مرج صالح برای رسیدگی به ادعاهای مذکور در فوق نمیباشد.
عالوه بر این ادعاهای مبتنی بر قرارداد  ،خواهان از شرکت ملی نفت ایران ،از جمله ،براساس نظریه دارا شدن
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به ناحق و از دولت ایران ،با استناد به این نظریه که دولت ایران حقوق مالکیـت اویـل فیلـدز در قـرارداد اجـاره را
برخالف حقوق بینالملل مصادره کرده است ،ادعای خسارت مینماید».
 .31پس از بررسی کامل رابطه بین آسکو و شرکت نفت ،که شرک آن در باال رفت ،دیوان داوری نظر داد کـه
شرکت نفت جانشین بالفعل آسکو در قرارداد اجاره منعقد با خواهان است.
 .33ادعاهای مشخص خواهان به شرک زیرند:
مبلغ  432.422/43دالر به اضافه بهره متعلقه بابت اجارهبهای سه دستگاه موجـود جلـوگیری از فـوران یـا در
صورتی که ادعای مصادره مطروک توس خواهان پذیرفته نشود ،مبلغ  3.202.821/02دالر به اضافه بهره متعلقـه
بابت اجارهبها تا پایان ژوئن  3( 3323تیرماه ،)3102
مبلغ  810.284/40دالر به اضافه بهره متعلقه بابت اجارهبهای یک دستگاه نابود شده،
بهره متعلقه به یک صورتحساب به مبلغ  020.802/00دالر بابت دستگاه نابود شده (که بهره آن تا آخر نوامبر
 3( 3320آذرماه  )3184بنا به اظهار خواهان به  002.040/23دالر بالغ میشود)،
مبلغ  31.211/23دالر به اضافه بهره متعلقه بابت قصور شرکت نفت در پرداخت حقالزحمه تعمیرات در مورد
یک دستگاه دیگر که در هنگام استفاده آسیب دیده بوده،
مبلغ  3.420.830دالر به اضافه بهره متعلقه بابت ضب سه دستگاه مورد اشـاره در اولـین ادعـای مـذکور در
فوق.
در جلسه استماع ،خواهان اظهار داشت که ادعای مربو به پرداخت اجارهبهای دستگاه معدوم شـده و ادعـای
بهره مبلغ صورتحساب دستگاه یاد شده تا تاریخ دریافت مبلغ بیمه ،ممکن است حالت ادعای مضاعف پیـدا کننـد.
خواهان هزینههای داوری و نیز مبلغ معقولی بابت حقالوکاله مطالبه مینماید.
 .32خواهان اظهار میدارد که قرارداد اجاره به طور قانونی و صحیح منعقد شده و وی کلیه تعهداتش را طبـق
آن قرارداد ،انجام داده است .نامبرده خاطرنشان مـیسـازد کـه دسـتگاههـا توسـ آسـکو و شـرکت نفـت مـورد
بهرهبرداری واق میشد و کاهش اجارهبها در طول مدت اجاره ،مورد مذاکره قرار میگرفت .خواهان مـدعی اسـت
که تعهدات مندر در اجارهنامه تا نیمه دوم سال  3322که پرداختهای اجاره بها با تأخیر مواجـه شـد و سـرانجام
متوقف گردید ،ایفا شد.
 .31قرارداد اجاره مقرر میدارد که «قرارداد مزبور و هرگونه رابطه حقوقی ناشی از آن ،تـاب قـوانین انگلـیس
خواهد بود» .خواهان میگوید که یا قوانین انگلیس یا قانون ایاالت متحده ،حاکم است.
 .34خواهان ادعای خویش را بر یکی از سه فرضیه زیر مبتنی میسازد:
نقض اجارهنامه ،مصادره اموال ،منجمله نقض عهدنامه مودت ،رواب اقتصادی و حقـوق کنسـولی فـیمـابین
ایاالت متحده و ایران («( )3300عهدنامه مودت») و دارا شدن غیرعادالنه.
 .31شرکت نفت اظهار میدارد که خواهان ثابت نکرده کـه تبعـه ایـاالت متحـده اسـت و بنـابراین ،دیـوان
صالحیت رسیدگی به ادعا را ندارد .نامبرده میگوید که قرارداد اجاره از طریق ارتشا تحصیل شده و فـرد مجـازی
آن را امضا نکرده است .شرکت نفت مضافا استدالل مینماید که وی ،حتی بهعنوان جانشین بالفعل ،نباید مسئول
ادعاهای مطروک در این پرونده شناخته شود .شرکت نفت میگوید بـه علـت اوضـاع و احـوال و شـرای پیرامـون
اجرای قرارداد اجاره ،اجاره بهای مقرر در آن ،گزاف بوده است .بهعالوه ،دستگاهها ناقص بـوده و بـا تـأخیر واصـل
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شدند .شرکت نفت همچنین اظهار میدارد که دستگاهها مصادره نشده ،بلکه به موجب دعوای مطـروک در دادگـاه
ایران ،فیالواق به عنوان وثیقه پرداخت خسارت مورد ادعا در دعوای متقابل ضب شده اسـت .در جلسـه اسـتماع،
شرکت نفت استدالل کرد که با اعمال اصل فورسماژور ،وی از هرگونه مسئولیتی مبرا است و چنانچه دستگاهها
مصادره شده تلقی گردد ،در آن صورت ،ارزش آنها طبق برآورد شرکت نفت 238.310 ،دالر است.
 .33شرکت نفت مضافا استدالل میکند که خواهان برخالف مفاد بیانیههای الجزیره ،دعوایی در دادگاههـای
ایاالت متحده مطرک ساخته است.
 .37شرکت نفت بر مبنای این اظهارات ،ادعاهای متقابلی به شرک زیر مطرک ساخته است:
مبلغ  322.312/30دالر بابت مبالغ پرداختی اضافی به خواهان،
مبلغ  0.424.838دالر بابت استرداد مبالغ پرداخت شده به نامبرده و خسارات نامشخصی بابت نقض اجارهنامه
توس خواهان و اقامه غیرقانونی دعوا در ایاالت متحده.
 .38خواهان ادعاهای مندر در دعوای متقابل را رد میکند .عالوه بر این ،نامبرده دفاعیاتی بر مبنای قاعـده
مرور زمان ،اهمال در مطالبه ،اعراض ،تأیید بعدی و قاعده ممنوعیت انکار بعد از اقرار ،اقامه مـینمایـد .در جلسـه
استماع ،خواهان عمدتا به اصول اعراض و تأیید بعدی استناد کـرد .خواهـان همچنـین اظهـار مـیدارد کـه دفـاع
فورسماژور بهموق اقامه نگردیده ،هرگز در موق مقتضی مورد استناد واق نشده و لذا مسموع نمیباشد.
سوم) دالیل حکم
 .3صالحیت

 .33خواهان در سال  3321در ایالت تگزاس تحت عنوان اویل فیلد رنتال سرویس کامپنی ،تأسیس شد .در سـال
 ،3322نام خواهان به اویل فیلد آو تگزاس اینک تغییر یافت .ادعای حاضر در سال  3323به وجود آمد .همانطور
که مؤسسه حسابداران رسمی خواهان تأیید کرده ،در آن زمان ،کلیه سهام خواهان متعلـق بـه فیالدلفیـا سـابربن
کورپوریشن («پ.اس.سی») ،یک شرکت ایالت پنسیلوانیا ،بود .در  02دسامبر  2( 3323دیماه  ،)3102کلیه سهام
خواهان به یک شرکت تابعه تماما متعلق به پی.اس.سی ،موسوم به اویل فیلد ـ دلهور ،که شرکت ایالت دلهور بوده
است ،منتقل شد .بدین ترتیب ،از  02دسامبر  2( 3323دیماه  )3102تا  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103کلیه
سهام خواهان متعلق به اویل فیلد ـ دلهور بوده است.
 .21پی.اس.سی .یک شرکت سهامی عام است .سوگندنامههای موجود حاکی است که در کلیه مواق ذیرب ،
متجاوز از  32درصد سهام واجد حق رأی پی.اس.سی .در اختیار سهامدارانی بـوده کـه در ایـاالت متحـده نشـانی
داشتهاند .اظهاریههای نیابت حق رأی پی.اس.سی .نشان میدهد که در طول مدت ذیرب  ،فق در یک مورد ،یک
سهامدار مالک بیش از  0درصد سهام عادی منتشره پی.اس.سی .بوده اسـت .سـهامدار مزبـور مالـک  0/3درصـد
سهام یاد شده بود .در سایر مواق ذیرب  ،هیچ سهامداری بیش از  0درصد چنین سهامی را در اختیار نداشته است.
ب راساس الزامات مورد عمل دیوان و با توجه به فقد ادله و مدارک معارض ،دیوان داوری متقاعـد شـده اسـت کـه
خواهان ،تبعه ایاالت متحده بوده و ادعاهایی را که در این پرونده مطرک ساخته ،از تاریخ بروز آنها تـا  33ژانویـه
 03( 3323دیماه  )3103به طور مستمر در اختیار داشته است .لذا به موجب بیانیه حـل و فصـل دعـاوی ،دیـوان
نسبت به خواهان صالحیت دارد.
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 .23بحنی نیست که به موجب بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان نسـبت بـه خوانـدگان و نیـز موضـوع ادعـا
صالحیت دارد .نظر به اینکه خواهان ادعای مطروک علیه آسکو را در جلسه استماع مربو بـه صـالحیت مسـترد
داشت ،از آن زمان به بعد ،آسکو خوانده پرونده حاضر به شمار نمیرود.
 .22در جلسه استماع ،شرکت نفت اظهار داشت که تا قبل از  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103کـه مهلـت
تعیین شده در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی جهت شمول صالحیت دیوان بر دعـاوی اسـت ،بعضـی از
خواستهها تقاضا نشده بود و بالنتیجه ،این قبیل ادعاها در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده و
خار از صالحیت دیوان است .اینکه خواسته معینی بهطور مشخص مورد مطالبه واق نشده ،موجب نمیشود کـه
این ادعاها به دلیل اینکه در تاریخ مورد لزوم پابرجا نبودهاند ،از حیطه صالحیت دیوان خار گردند .به هر تقـدیر،
همانطور که در زیر مالحظه خواهد شد ،ادعاهایی که حکم به پرداخت خواسته آنها داده شده ،در واقـ  ،قبـل از
 33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103مطرک شدهاند .از این رو ،دیوان نسبت به این ادعاها صالحیت دارد.
 . 2ماهیت دعاوی
الف) اعتبار قرارداد اجاره

 .21دیوان عمومی نظر داده است که شرکت نفت در رابطه با تعهدات منـدر در قـرارداد اجـاره ،جانشـین آسـکو
است .قرارداد اجاره توس خدمات نفت ایران با مسئولیت محدود ،از جانب آسکو امضا شد .این مطلب که خـدمات
نفت ایران با مسئولیت محدود ،اجازه داشته قرارداد اجاره را به نمایندگی آسکو امضا کند ،طبق تلکسی که آسکو به
خواهان مخابره کرده ،مورد تأیید واق شده است.
 .24شرکت نفت اظهار میدارد که قرارداد اجاره از طریق ارتشا و تبانی تحصیل شده و لذا غیرقابل اجرا است.
در این رابطه ،شرکت نفت عمدتا به نامهای که شخصی به نام آقای دایموند به آسکو نوشته استناد نموده ،میگوید
که در ازای شرای مساعدی که خواهان ،حسب ادعا ،با پرداخت رشوه ادعایی تحصیل کرد ،بعدا تخفیفهـایی بـه
آسکو داده شد .شرکت نفت میگوید که مساعد بودن شرای مندر در قرارداد اجاره برای خواهان ،از جملـه مبلـغ
اجاره بها و سایر اوضاع و احوال ،مؤید موض شرکت نفت است ،مبنی بـر ایـنکـه قـرارداد اجـاره از طریـق ارتشـا
تحصیل گردیده است.
 .21بار اثبات مطلبی که شرکت نفت در مورد ارتشای ادعایی در رابطه با قرارداد اجاره مطرک کـرده ،بـا خـود
شرکت نفت است .چنانچه شک و تردید منطقی در این مورد وجود داشته باشد ،چنین ادعایی را نمیتـوان اثبـات
شده تلقی کرد .نامه آقای دایموند که مورد استناد شرکت نفت است ،خـالی از ابهـام نبـوده و شـرای و اوضـاع و
احوالی که نامه تحت آن نوشته شده ،روشن نیست .صحت و اصالت نسخهای از نامه که توس شرکت نفت تسلیم
شده ،تأیید نگردیده و دو نفر از کارکنان خواهان در جلسه استماع پرونده اظهار داشتند که ادعاهـایی کـه شـرکت
نفت براساس مدلول نامه مطرک ساخته ،صحیح نیست .ممکن است این مطلب واقعا صحت داشته باشد که قرارداد
اجاره حاوی شرایطی است که عموما مساعد حال خواهان است ،لکن این مطلب نیز صحیح است که طبق اظهـار
خواهان ،اگر این وض با عرف تجاری معمول در اجاره دستگاههای جلوگیری از فوران قابل توجیه نباشد ،با توجـه
به موض طرفین در هنگام مذاکرات (راج به قرارداد اجاره) ،قابل توضیح مـیباشـد؛ بـدین معنـا کـه ایـن قبیـل
دستگاهها به طور همزمان دچار کمبود عرضه در بازار اجاره و مورد تقاضای شدید بوده است .بهعالوه ،قرارداد اجاره
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توس هیأت مدیره آسکو که نمایندگان شرکت نفت در آن عضو بودند ،تصویب شد .لذا دیوان نتیجه میگیرد کـه
نه دلیل و مدرک کافی در مورد ارتشا در رابطه با قرارداد اجاره وجود دارد و نه آنطور که شرکت نفت مدعی است،
اوضاع و احوال توصیف شده در مورد شرای قرارداد به نحوی است که بتوان قرارداد را یکطرفـه ،خـالف اخـالق
حسنه و نظم عمومی و لذا غیرقانونی و غیرنافذ دانست.
 .23گذشته از این ،حتی اگر تخفیفهای بعدی در اجـاره بهـا قابـل انتسـاب بـه کشـف ارتشـا باشـد ،از ایـن
تخفیفها و نیز از پرداختهای بعدی آسکو و اصالحیههای بعدی قرارداد اجاره میتوان چنین نتیجهگیری کرد که
وجود قرارداد اجاره بعدا مورد تأیید واق شده ،ولو اینکه تحصیل آن احتماال بـه طریقـه نامشـروع صـورت گرفتـه
باشد .بر این اساس ،دیوان بر این نظر است که قرارداد اجاره ،قرارداد نافذی است.
ب) اجرای قرارداد اجاره

 .27شرکت نفت میگوید که در تحویل تجهیزات ،تأخیر روی داده و دستگاهها ناقص بوده و به نحو مقرر آزمایش
نشده است.
 .28سند و مدرکی حاکی از هرگونه ایراد و اعتراضی به چنین تأخیرها یا نـواقص ادعـایی در هنگـام تحویـل
دستگاهها یا در آن حدود ویا بعد از آن ،یعنی پیش از جریان رسیدگی حاضر ،در دست نیست .دستگاههـا در سـال
 3320به کارگزار حمل آسکو تحویل داده شد و اجارهبها بدون هیچگونه اعتراضی تا سال  3323پرداخـت گردیـد.
تنها موردی که آسکو تقاضای تعویض برخی قطعات دستگاهها را رد کرد ،در آوریل  3328بـود و قطعـات توسـ
خواهان و به هزینه خود وی تعویض شد.
 .23طبق قرارداد اجاره ،مسئولیت حمل و نقل دستگاهها با اجارهکننده بود .بنابراین ،با گذاردن دسـتگاههـا در
اختیار کارگزار حمل و نقل آسکو ،خواهان تعهدات قراردادیاش را در رابطه با تحویل دستگاهها ایفا نمود .بهعالوه،
اجارهکننده مسئول بود که پیش از حمل دستگاهها آنها را آزمایش کند و منبت بودن نتایج این آزمایشها ،شـر
حمل آنها بود.
 .11بر این اساس ،دیوان بر مبنای سوابق موجود نتیجه میگیرد که مدارک کافی در تأیید این ادعای شرکت
نفت که خواهان تعهداتش را طبق قرارداد اجاره ایفا نکرده ،موجود نیست.
ج) دستگاه معدوم شده جلوگیری از فوران

 .13یکی از چهار دستگاه استیجاری جلوگیری از فوران در اوت  3322در جریان حریق نابود شد .به موجب قرارداد
اجاره ،در صورت نابود شدن قطعهای از دستگاههای استیجاری ،پرداخت اجارهبها تا هنگام تهیه دستگاه جدیـد بـه
جای آن توس اجاره کننده یا تأمین وجوه کافی توسـ نـامبرده بـدین منظـور بایـد ادامـه یابـد .خواهـان هزینـه
جایگزینی یک دستگاه جدید به جای دستگاه نابود شده را در ژوئن  3320از شرکت بیمـه دریافـت کـرد .نـامبرده
اظهار میدارد که بنابراین ،وی استحقاق دارد اجـارهبهـای ایـن دسـتگاههـا را از تـاریخی کـه هزینـه جـایگزینی
الزمالتأدیه گردید تا  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103دریافت نماید .خواهان بابت کل اجارهبهای معوقـه مبلـغ
 810.284/40دالر ادعا میکند.
 .12در تاریخ  02سپتامبر  8( 3322مهرماه  ،)3102خواهان صورتحسابی بـه مبلـغ  020.802/20دالر بابـت
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هزینه جایگزینی دستگاه نابود شده برای آسکو فرستاد .خواهان پس از نابود شدن دستگاه هیچگـاه صورتحسـابی
بابت اجاره بهای ماهانه دستگاه مزبور نفرستاد .گرچه در صورتحسابهای مربو به اجارهبهایی که خواهـان بـرای
آسکو فرستاد ،اجاره چهار دستگاه تا ماه اوت  3322مطالبه شده بود ،با ایـن حـال ،از سـپتامبر  3322کـه یکـی از
دستگاهها از بین رفت ،صورتحسابها فق اجارهبهای سه دستگاه بقیه را شامل میشد.
 .11در مارس  ، 3323خواهان به نماینده شرکت نفت که مدیریت قراردادهای آسکو را بر عهده داشت ،نوشت
که «(اجارهبهای موضوع) قرارداد مورد اشاره به شرک فهرست زیر ،عقب افتاده است» .فهرست مورد اشـاره شـامل
 020.802/20دالر بابت خسارت دستگاه نابود شده و اجاره بهای سه دستگاه دیگر بود؛ ولی اشارهای به اجارهبهای
دستگاه نابود شده در آن فهرست به عمل نیامده بود.
 .14در نامههای بعدی خواهان راج به درخواست مبالغ الزمالتأدیه نیز به همین نحو هیچگونـه اشـارهای بـه
اجاره بهای دستگاه نابود شده به عمل نیامده است .خواهان اظهار میدارد که ارسال صورتحساب ،شـر پرداخـت
نبوده و عدم ارسال صورتحساب این مبالغ نباید بهعنوان اعراض از حق تعبیر و تفسیر شود.
 .11گرچه به نظر میرسد که خواهان انتظار داشته پرداخت هزینه جایگزینی دستگاه نابود شده زودتر از آنچه
عمال انجام شد ،صورت گیرد ،با این حال ،ظاهرا نامبرده ترجیح داد که در مورد این دستگاه به جـای اجـارهبهـا و
امکان تهیه دستگاه جدیدی توس اجارهکننده ،مبلغ مشخصی را دریافت نماید .همچنـین بـه نظـر مـیرسـد کـه
علیرغم تقاضاهای مشخص جهت مبالغ الزمالتأدیه ،خواهان مکررا از اشاره به اجـارهبهـای دسـتگاه معـدوم شـده
امتناع کرده است .این امر بدان معنا است که خواهان خود را بابت این مبلغ طلبکار نمیدانسـته اسـت .در شـرای
پرونده حاضر ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان در واق  ،پس از نابود شدن دسـتگاه ،از هرگونـه حقـی کـه احیانـا
نسبت به اجارهبهای دستگاه مزبور داشته ،صرفنظر کرده است.
 .13در ژوئن  ،3320خواهان مبلغ  020.802/20دالر بابت عواید بیمهنامهای که هزینـه جـایگزینی دسـتگاه
نابود شده را شامل میشد ،دریافت کرد .در آن بیمهنامه ،از خواهان ،آسکو و شرکت نفت ،بهعنوان بیمـهگـذار نـام
برده شده بود.
 .17خواهان اظهار میدارد که تأخیر در تحصیل عواید بیمه یا هرگونه پرداختـی ،قابـل انتسـاب بـه آسـکو و
شرکت نفت است و لذا خواهان باید برای مدت تأخیر نسبت به مبلـغ  020.802/20دالر دریـافتی ،بهـره دریافـت
نماید.
 .18م الوصف خواهان سندی امضا کرده که به شرک زیر مقرر میدارد:
«به شر قبول مسئولیت توس کارگزاران بیمه و بیمه گران ،ما ،شرکت ملی نفت ایـران ،آسـکو و اویـل
فیلد رنتال سرویس کامپنی ،موافقت میکنیم که مبلـغ  020.802/20دالر بابـت تصـفیه کامـل و نهـایی
ادعاهایی که اکنون مطرک ساختهایم یا ممکن است در آینده در رابطه با واقعهای که در  02ژانویـه 3322
( 2بهمنماه  )3108در اهواز شماره  323اتفاق افتاد و ضمن آن دسـتگاه جلـوگیری از فـوران نـابود شـد،
مطرک سازیم ،بپذیریم .ما همچنین موافقت میکنیم که به شر قبول مسئولیت توس کـارگزاران بیمـه،
پرداخت وجه بیمه به اویل فیلد رنتال سرویسز کامپنی در حکم تصفیه کامل و قطعـی ادعـا توسـ کلیـه
طرفها میباشد».
 .13دیوان نتیجه میگیرد که با امضای این سند که در آن ذکری از هرگونه ادعای باقیمانده جهت اجارهبهای
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دستگاه نابود شده یا خسارت تأخیر به عمل نیامده ،خواهان در واق  ،تأیید کرد که طلبی بابت اجارهبها ندارد (رجوع
شود به :پاراگراف  10باال) و از هرگونه ادعایی که ممکن بود در مورد خسارت بهره بابت هرگونه تأخیر در دریافت
مبلغ  020.802/20دالر داشته باشد ،اعراض نمود.
 .41بر این اساس ،خواهان استحقاق دریافت غرامت دیگری بابت دستگاه معدوم شده ندارد.
د) ضبط سه دستگاه جلوگیری از فوران

 .43شرکت نفت سه دستگاه موجود جلوگیری از فوران را علیرغم این واقعیت کـه خواهـان تقاضـا کـرده بـود در
صورت عدم پرداخت اجاره بها ،دستگاههای مزبور مسترد شود ،نزد خود نگه داشته است .شرکت نفت میگوید کـه
وی حق دارد این دستگاه ها را تا هنگامی که ادعاهای وی علیه خواهان حل و تسویه نشده ،در تصرف خود داشته
باشد و از ژانویه  3323به بعد نیز هیچگونه اجارهای بابت دستگاهها نپرداخته است .خدمات نفت ایران با مسـئولیت
محدود ،در تلکس مورخ  30ژوییه  03( 3323تیرماه  )3102خود مفاد تلکـس مـورخ  1ژوییـه  30( 3323تیرمـاه
 )3102آسکو به شرکت یاد شده را نقل کرد .در این تلکس ،آسکو اعالم کرده بود« :دادگاه انقالب اهواز به شرکت
نفت دستور داده است که پرداخت هرگونه وجهی (به اویل فیلد) را تا اطالع ثانوی متوقف سازد .الزم است جهـت
پیگیری و حل موضوعات مورد اختالف وکیلی را معرفی نمایید» .شرکت نفت در پاسـخ بـه سـؤاالت مطـروک در
جلسه استماع ،تأیید کرد که دستور یاد شده دادگاه ،شرکت نفت را نهتنها از پرداخت اجـارهبهـا ،بلکـه همچنـین از
استرداد دستگاهها به اویل فیلد ممنوع میساخت .در مورد دستور دادگاه ،خواهان هرگـز اطالعیـه دیگـری غیـر از
آنچه که در تلکس خدمات نفت ایران با مسئولیت محدود منعکس بود ،دریافت نکرد .بهویـژه هـیچگونـه مـدرکی
حاکی از احضار وی به دادگاه اهواز موجود نیست و هیچگونه سندی هم از جانب آن دادگـاه بـه وی ابـالغ نشـده
است.
 .42این مطلب در حقوق بینالملل کامال پذیرفته شده که تصمیم دادگاهی مبنی بر محروم ساختن فـردی از
استفاده و مناف اموالش میتواند در حکم مصادره چنین مالی تلقی شود و چنین عملـی قابـل انتسـاب بـه دولـت
متبوع آن دادگاه میباشد .همانطور که کمیسیون حل اختالف فرانسه ـ ایتالیا در رأی شماره  318مورخ  00ژوئن
 4( 3300تیرماه  )3113خود راج به اموال ایتالیا در تونس نظر داد:
« حکم یک مرج قضایی ،درست منل قوانین مصوب دستگاه قانونگذاری ویـا تصـمیمات متخـذه توسـ
مقامات اجرایی ،از یک ارگان دولتی صادر میشود .عدم رعایت یک قاعده بینالمللی از جانب یک دادگاه،
موجد مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع چنین دادگاهی است ،حتی اگر دادگـاه یادشـده یـک قـانون
()1
داخلی را که خود منطبق با حقوق بینالملل است ،اعمال کرده باشد».

1. RIAA, Vol. XIII, 390, 438, with further references
همچنین بهعنوان نمونه رجوع شود به:
R. Bindschedler, La protection de la propriete privee en droit international public, R.D.C., Vol. 90 (1956 II) 179,
213, G.A. Christenson, The Doctrine of Attribution in State Responsibility, in: R. B. Lillich (ed.), International
Law of State Responsibility for Injuries to Aliens (1983) 321, 331.
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 .41مداخله در استفاده از سه دستگاه جلوگیری از فوران ،به واسطه دستور دادگاه اهواز ،در حکـم ضـب ایـن
دستگاه ها است .نماینده شرکت نفت صریحا اظهار داشت که به واسطه دستور دادگاه اهواز از ادامه پرداخت وجه یا
اعاده دستگاه ها ممنوع بوده است .نماینده دولت (ایران) به این مطلب اعتراضی نکـرد .دسـتور دادگـاه صـرفا اثـر
موقت نداشته ،بلکه بهطوری که نگهداشتن دائمی دسـتگاههـا توسـ شـرکت نفـت مـدلل مـیسـازد ،در حکـم
محرومیت دائمی از استفاده از آنها بود .در این اوضاع و احوال و با در نظر گرفتن عدم امکان خواهان به اعتراض
به دستور دادگاه در ایران ،ضب سه دستگاه جلوگیری از فوران که دولت مسئول آن است ،واق شده است .نتیجـه
گرفته می شود که تاریخ ضب به شرحی که در تلکس خدمات نفت به خواهان آمده ،حـداقل اوایـل ژوییـه 3323
میباشد .بالنتیجه ،بابت این سلب مالکیت باید غرامتی معادل ارزش کامل دستگاههـا بـه خواهـان پرداخـت شـود
(برای منال رجوع شود به :سدکو اینک و شرکت ملی نفت ایران ،قـرار اعـدادی شـماره 03ــ303ــ 02 ،1مـارس
 2/3328فروردینماه 3180؛ فلپس دا کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 032ـ33ـ 33 ،0مارس
 02/3328اسفندماه  .)3184خواهان اظهار میدارد که استحقاق دارد قیمت جایگزینی سه دستگاه را دریافت کنـد.
نظر دیوان این است که هزینه جایگزینی ،در اوضاع و احوال پرونده حاضر ،ضـابطه مناسـبی بـرای تعیـین ارزش
دستگاهها است.
 .44این موضوع که آیا دستگاههای مورد اختالف مستعمل بوده یا نه ،مسأله تعیـینکننـدهای در مـورد ارزش
آنها نیست .بالعکس همانطور که خواهان ارزش تعویض آنها را خواستار اسـت و اسـتحقاق دریافـت آن را نیـز
دارد ،آنچه که باید تعیین شود مبلغی است که نامبرده برای جایگزین سـاختن سـه دسـتگاه مـورد اجـاره و تحـت
تصرف شرکت نفت ،بر مبنای شرای بازار این قبیل دستگاهها در آن هنگام باید متحمل میشـد .ادلـه و مـدارک
حاکی است که از آغاز ژوییه  3323برای دستگاههای مورد بحث تقاضای شـدیدی وجـود داشـته و دسـتگاههـای
جدیدی جهت جایگزینی آنها ،از نوعی که در قرارداد ،کرایه داده شده بود ،بهآسانی یافت نمیشد .ادله و مـدارک
حاکی است که در سال  3323برای تهیه یک دستگاه جدید جلوگیری از فوران 32 ،ماه وقت الزم بود .عـالوه بـر
این ،همانطور که قرارداد اجاره نشان میدهد ،اجاره دستگاههای مزبور ،ممر درآمد قابل مالحظهای بود.
 .41ارزیابی تسلیمی شرکت نفت مبتنی بر این فرض بوده که دستگاهها معیـوب بـوده اسـت ،لکـن مـدارک
تسلیمی مؤید این فرض نیست .قط نظر از این ،ارزیابی شرکت نفت تفاوت چندانی بـا ارزیـابی تسـلیمی توسـ
خواهان ندارد .عالوه بر این ،عواید بیمه دستگاه معدوم شده ،مبلغ قابل تـوجهی بـوده کـه کـم و بـیش بـا ارقـام
تسلیمی خواهان مطابقت میکند .براساس مراتب پیشگفته ،دیوان بر این نظر است که در آغاز ژوییه  ،3323ارزش
سه دستگاه مزبور که توس شرکت نفت ضب شده  3.420.830دالر بوده و خواهان استحقاق دریافت این مبلغ را
دارد.
همچنین رجوع شود به ماده  8بخش :3
Draft on State Responsibility by the International Law Commission.

«اقدام یک ارگان دولتی ،خواه آن ارگان جزا حکومت محلی ،قوه مقننه ،قوه مجریه ،قوه قضاییه یا نظایر آن باشـد و وظـایف آن خصـلتا
بینالمللی باشد یا داخلی و قط نظر از اینکه در کجای سلسلهمراتب سازمان دولت واق شده باشـد ،اقـدام آن دولـت محسـوب خواهـد
شد».
Yearbook 1980, Vol. II, Part Two, p.31.ـILC
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هـ) اجارهبهای سه دستگاه موجود جلوگیری از فوران

 .43پس از ماه دسامبر  ، 3322نه آسکو و نه شرکت نفت ،بابت هیچ ماهی اجاره سه دستگاه موجـود را کـه طبـق
قرارداد ،کرایه شده بود ،نپرداختند .قرارداد اجاره کماکان به قوت خود باقی بود .قرارداد مشخصا مقرر مـیدارد کـه
حتی در صورت فسخ قرارداد ،اجاره تجهیزات باید تا هنگام استرداد آنها پرداخـت شـود .قـرارداد همچنـین مقـرر
مینماید که اجاره بها چه با ادعای متقابل و چه به طرق دیگر ،قابل تهاتر نیست .چنانچه ادعایی که خواهـان بـر
مبنای مصادره مطرک کرده پذیرفته شود ،خواهان اجاره بهای دوره ژانویه تا پایان ژوئن  3( 3323تیرمـاه  )3102را
که طبق محاسبه وی به  432.422/43دالر بالغ میشود ،مطالبه میکند .دلیل مورد استناد شرکت نفت برای عدم
پرداخت اجاره ،دستور دادگاه اهواز مبنی برعدم پرداخت است .این دستور نمیتواند بهعنـوان دلیـل عـدم پرداخـت
اجاره ماهانه تا آخر ژوئن  3323مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا که آن دستور قبل از تـاریخ مزبـور صـادر نشـده بـود.
بهعالوه ،در هیچ زمانی پیش از استماع پرونده ،شرکت نفت به فورسماژور استناد نکرده و هیچ دلیل و مـدرکی از
هرگونه اوضاع و احوالی که مان از پرداخت بوده باشد ،وجود ندارد.
 .47دیوان نتیجه میگیرد که خواهان استحقاق دارد مبلغ  432.422/43دالر بابت اجارهبهای پرداخـت نشـده
سه دستگاه موجود جلوگیری از فوران ،برای دوره ژانویه  3323تا  12ژوئن  3( 3323تیرماه  ،)3102کـه تـاریخی
است که به نظر دیوان دستگاهها مصادره شده ،دریافت نماید.
و) هزینه تعمیر

 .48طبق قرارداد اجاره ،اجارهکننده میبایست هزینه «کلیه تعمیرات دستگاهها» ،غیر از تعمیرات ناشی از فرسایش
عادی در اثر استفاده از آنها را بپردازد .در  30فوریه  08( 3322بهمنماه  )3108آسکو برخـی تجهیـزات را بـرای
تعمیر پارهای خرابی ها به خواهان عودت داد .خواهان به آسکو اطـالع داد کـه انجـام تعمیـرات ضـروری اسـت و
صورتحساب آنها ارسال خواهد شد .در  12اکتبر  2( 3322آبانماه  )3102صورتحسابی به مبلغ  31.211/23دالر
بابت تعمیرات و هزینه حمل ارسال گردید .مدرکی حاکی از اینکه این صورتحساب مورد اعتراض واق یا پرداخت
شده باشد ،وجود ندارد .شرکت نفت اظهار میدارد که تسلیم گواهی آزمایش طرز کار ضروری بوده و مدعی اسـت
که بدون چنین گواهیای ،وی مسئول پرداخت هزینههای تعمیر نیست؛ لکن طبق قرارداد ،تسلیم گواهی آزمایش
طرز کار الزامی نبوده است .از این رو ،خواهان استحقاق دریافت مبلغ  31.211/23دالر منـدر در صورتحسـاب را
دارد.
ز) بهره

 .43خواهان بابت مبالغ مورد ادعا ،بهرهای به نرخ  30درصد مطالبه میکند .شرکت نفـت اسـتدالل مـیکنـد کـه
خواهان حق ندارد بابت اجارهبها بیش از  3درصد بهره مطالبه نماید .نرخ مزبور ،نـرخ مصـرک در فهرسـت (اجـاره)
بهایی است که خواهان سابقا منتشر ساخته بود .لکن فهرست اجـارهبهـای سـابقا منتشـر شـده در قـرارداد اجـاره
گنجانده نشده است .بالنتیجه ،خواهان طبق رویهای که دیوان اتخاذ و در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک و
دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ژوئن  8/3320تیرماه  )3184اعمال نموده ،اسـتحقاق
دارد نسبت به کلیه مبالغ مورد ادعا بهره دریافت نماید .در مورد نرخ بهره ،در صورت عـدم تصـریح نـرخ بهـره در
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قرارداد ،رویه دیوان این است که نرخ بهره را بر مبنای مبلغی محاسبه میکند که محکومٌله چنانچـه وجـوه را در
اختیار داشته و آن را در نوعی سرمایهگذاری تجاری معمول در کشور خود به کار میانداخت ،بـه آن میـزان عایـد
وی میشد .سپردههای ششماهه در ایاالت متحده یک چنین سرمایهگذاریای است که نرخ متوس بهره آنها را
میتوان از مناب رسمی و موثق به دست آورد.
 .11مدت ذیرب برای ادعای سلب مالکیت از اول ژوییه  32( 3323تیرماه  )3102و برای ادعـای اجـارهبهـا،
یک ماه پس از آغاز هر مدت اجاره ،که اولین آن اول فوریه  30( 3323بهمـنمـاه  )3102اسـت و بـرای ادعـای
هزینه تعمیر از اول دسامبر  32( 3322آذرماه  )3102شروع میشود .متوس نرخهای بهره پرداختی به سپردههای
ششماهه از تاریخهای مذکور لغایت تاریخ این حکم ،تقریبا  33تا  33/00درصد بوده و دیوان نیز این دو نرخ را در
مورد ادعاهای مختلف این پرونده اعمال میکند.
 .1ادعاهای متقابل
الف) اضافهپرداختها

 .13شرکت نفت ادعاهای متقابلی جهت استرداد مبلغی متجاوز از  1.402.222دالر بابت اضافهپرداختهـایی کـه
حسب ادعا به علت تأخیر در تحویل و نقص تجهیزات انجام داده ،مطرک میکند .با توجه به یافتههـای دیـوان در
مورد نحوه اجرای قرارداد توس خواهان که در باال شرک داده شد ،این ادعاهای متقابل نمیتوانند پذیرفته گردند.
ب) دعوای خواهان در ایاالت متحده

 .12در تاریخ  0ژوئن  30( 3323خردادماه  )3182خواهان در دادگاه منطقهای ایاالت متحده در ناحیه کلمبیا ،بابت
ادعاهایی که اساسا مشابه ادعاهای مطروک در این پرونده است ،علیه شرکت نفت اقامه دعـوا کـرد .شـرکت نفـت
تقاضا دارد که خواهان ملزم به استرداد این دعوا شود .خواهان میگوید کـه دعـوا بـه حالـت تعلیـق درآمـده و در
صورتی که ادعای وی نزد دیوان پذیرفته شود ،وی آن را مسترد خواهد نمود.
 .11جمله دوم بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر میدارد که ادعاهای ارجـاعی بـه دیـوان« ،از
تاریخ ثبت نزد دیوان از صالحیت دادگاههای ایران یا ایاالت متحده یا هر دادگاه دیگری خار خواهد بود» (رجوع
شود به :ئی ـ سیستمز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،قرار موقت شماره 31ـ122ـ دیوان عمومی 4 ،فوریه
 30/3321بهمنماه  .)3183دیوان داوری در حکم حاضر نظر داده است که نسبت به ادعاهای خواهان صـالحیت
دارد .این ادعاها اساسا مشابه ادعاهایی است که در دادگاه منطقهای ایاالت متحده مطرک شده اسـت .تـأثیر احـراز
صالحیت توس دیوان بر این ادعاها این است که از  38نوامبر  00( 3323آبانماه  )3182که خواهان ادعـایش را
نزد دیوان به ثبت رساند ،دادگاه منطقهای ایاالت متحده باید نسبت به دعوای مطروک توس خواهـان در  0ژوئـن
 30( 3323خردادماه  )3182فاقد صالحیت شناخته شود .با توجه به این پیامد قضـایی روشـن بنـد  0مـاده هفـت
منطقـهای

بیانیه حل و فصل دعاوی ،نیازی نیست که دیوان دستور دیگری در رابطه با دعوای مطروک در دادگـاه
ایاالت متحده صادر نماید (رجوع شود به :کوئستک اینک و وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره
333ـ03ـ ،3ص  ،43انگلیسی 00 ،سپتامبر  1/3320مهرماه .)3184
 .14این تصمیم تأثیری در ادعای مطروک توس جمهوری اسالمی ایران در پرونده شـماره الـف( 30/بخـش
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چهارم :د) ندارد .در ادعای مزبور ،جمهوری اسالمی ایران مدعی است که دولت ایاالت متحده با صدور اجازه طرک
دعاوی در دادگاههای ایاالت متحده ،به منظور جلوگیری از شمول مرور زمان ،مرتکـب نقـض اصـل کلـی «ب»
بیانیه عمومی و بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی شده است.
 .4هزینهها

 .11خواهان طالب استرداد هزینهها و حقالزحمه هایی است که طبـق بـرآورد وی بـه حـدود  022.222دالر بـالغ
می شود .با توجه به موازین و ضواب مشروک در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک و دولت جمهوری اسالمی
ایران (حکم شماره 322ـ84ـ ،3صفحات 12ـ 10انگلیسی 02 ،ژوئن  8/3320تیرماه  )3184و بـا در نظـر گـرفتن
نتیجه این پرونده ،دیوان داوری بر این نظر است که مبلغ  00.222دالر بابت هزینهها باید به نفـ خواهـان حکـم
داده شود.
چهارم) حکم

 .13به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ یک میلیون و چهارصد و هشتاد و پـنج هـزار و
ششصد و نود و دو دالر امریکا ( 3.420.830دالر امریکا) ،به اضافه بهره ساده به نرخ  33/00درصـد در سـال (بـر
مبنای  180روز) از تاریخ  1ژوییه  30( 3323تیرماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم
را از محل حساب تضمینی به بانک امین میدهد ،به خواهان ،اویل فیلد آو تگزاس اینک ،بپردازد.
ب) خوانده ،شرکت ملی نفت ایران ،متعهد است مبلغ چهار صد و سی هزار و پانصد و بیست و دو دالر و سی
و هشت سنت ( 412.000/12دالر امریکا) ،به اضافه بهره ساده به نرخهای سـاالنه زیـر (بـر مبنـای  180روز) از
تاریخ های یاد شده در زیر تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حسـاب تضـمینی بـه
بانک امین میدهد ،به اویل فیلد آو تگزاس اینک بپردازد:
یک)  33درصد نسبت به مبلغ  23.021/01دالر از تاریخ اول فوریه  30( 3323بهمنماه ،)3102
دو)  33/00درصد نسبت به مبلغ  84.021/38دالر از تاریخ اول مارس  32( 3323اسفندماه ،)3102
سه)  33/00درصد نسبت به مبلغ  23.021/01دالر از تاریخ اول آوریل  30( 3323فروردینماه ،)3102
چهار)  33/00درصد نسبت به مبلغ  83.338/32دالر از تاریخ اول می  33( 3323اردیبهشتماه ،)3102
پنج)  33/00درصد نسبت به مبلغ  23.021/01دالر از تاریخ اول ژوئن  33( 3323خردادماه ،)3102
شش)  33/00درصد نسبت به مبلغ  83.338/32دالر از تاریخ اول ژوییه  32( 3323تیرماه  ،)3102و
هفت)  33درصد نسبت به مبلغ  31.211/23دالر از تاریخ اول دسامبر  32( 3322آذرماه .)3102
) خواندگان ،دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفت ایران ،متعهدند مبلغ بیست و پـنج هـزار دالر
امریکا ( 00.222دالر امریکا) بابت هزینههای داوری به خواهان ،اویل فیلد آو تگزاس اینک ،بپردازند.
د) تعهدات مذکور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بنـد  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ،ایفا خواهد شد.
هـ) در رابطه با درخواست شرکت نفت از دیوان مبنی بر دستور به اویل فیلد آو تگزاس اینک جهـت اسـترداد
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دعوای مطروک علیه شرکت نفت در دادگاه منطقهای ایاالت متحده ،ناحیه کلمبیا ،نظر دیوان داوری این است کـه
طبق شرای بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعایی که دیوان نسبت به آنها احراز صالحیت کرده ،از تاریخ ثبت آنها
نزد دیوان از حیطه صالحیت دادگاه یادشده در باال یا هر دادگاه دیگری خار بوده و خواهد بود.
و) بقیه ادعاها و ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
ز) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  8اکتبر  3383برابر با  33مهرماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
محسن مصطفوی
مخالف در بخشی از حکم و موافق در بخشی دیگر
رجوع شود به :نظر جداگانه

ریچارد ام .ماسک
موافق

پروند شماره  34ـ شعبه یک
حکم شماره 228ـ34ـ1
خواهان :فلکسی ـ ون لیسین

اینک

خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/3/34 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای ام .بال ،خانم اس .کیس ،وکالی خواهان ،آقای جی .الکاس ،نماینده خواهان
از طرف خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایـران ،آقـای اسـداهلل نـوری،

آقای حسین مهدیزاده ،مشاوران حقوقی نماینده راب دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،آقـای غالمعلـی جعفـری،
دستیار وکیل جمهوری اسالمی ایران ،آقای ارسالن توسلی ،مشاور مالی نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
سایر حاضران :آقای  .کروک ،نماینده راب دولت ایاالت متحده امریکا ،خانم  .ام .سلبی ،نماینده راب دولـت
ایاالت متحده امریکا
دعوای حاضر از قراردادهای اجاره وسایل ترابری دریایی ناشی میشود که حسب ادعا بین خواهان ،فلکسی ـ
ون لیسینگ اینک («فلکسی ـ ون») و دو شرکت که بنا به اظهار خواهان ،تحت کنترل خوانده ،دولـت جمهـوری
اسالمی ایران («دولت») بوده ،منعقد شدهاند .دو شرکت مزبور عبارتند از :شرکت استارالین ایران («استارالین») و
شرکت ایران اکسپرس الینز («ایران اکسپرس»).
اول) واقعیات و اظهارات
 .3صالحیت

فلکسیـ ون اظهار میدارد که تبعه ایاالت متحده است و استدالل میکند کـه دولـت ایـران قبـل از  03فوریـه

 32( 3322بهمنماه )3102کنترل استارالین و ایران اکسپرس [را به دسـت گرفتـه و از طریـق آنهـا از حقـوق
قراردادی وی در قراردادهای اجاره سلب مالکیت کرده است.
دولت ایران چندین ایراد صالحیتی مطرک نموده است .نخست اینکه اظهار میدارد فلکسی ـ ون دالیل کافی
برای اثبات تابعیت امریکایی خود ،طبق الزامات بیانیه حـل و فصـل دعـاوی ،اقامـه ننمـوده اسـت .دولـت ایـران
همچنین انکار میکند که استارالین یا ایران اکسپرس را به مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه مـذکور ،تحـت کنتـرل
دارد و بنابراین ،اظهار میدارد که خوانده این پرونده نمیباشد .دولت ایران میگوید که پـیش از تـاریخ  33ژانویـه
 03( 3323دیماه  )3103ادعایی طبق الزام بند  3ماده دو بیانیه وجود نداشته ،زیـرا فلکسـی ـ ون قبـل از اکتبـر
( 3323آبانماه  )3182هیچ ادعایی علیه دو شرکت مزبور اقامه ننموده بـود و یکـی از دالیـل آن ایـن اسـت کـه
خواهان تا پایان اکتبر ( 3323آبانماه  )3182وسایل مورد اجاره خود را بهطور مـداوم از دو شـرکت نـامبرده پـس
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میگرفته است .دولت ایران مضافا استدالل مینماید که در برخی از قراردادهـای اجـاره کـه مبنـای ادعـا اسـت،
فلکسی ـ ون طرف قرارداد نبوده ،بلکه تعدادی واسطه طرف قرارداد بودهانـد و تنهـا ایـن افـراد ،خواهـان واقعـی
میباشند.
 .2ماهیت

فلکسی ـ ون استدالل میکند که دولت ایران هر دو شرکت استارالین و ایران اکسپرس را تحت کنترل داشـته و
موجب شده که آنها قراردادهای منعقده با فلکسی ـ ون را نقض و از اجرای آنها امتناع کـرده و بـدانوسـیله از
حقوق قراردادی فلکسی ـ ون و از جمله حق دریافت حسابهای دریافتنی و اجارهبهای آتی و حق استرداد وسایل
مورد اجاره وی سلب مالکیت نمایند .بر این اساس ،فلکسی ـ ون خواستار آن است کـه ارزش مـالی ایـن حقـوق
قراردادی را از تاریخ سلب مالکیت آنها ،از دولت ایران دریافت نماید .فلکسـی ـ ون اسـتدالل خـود را بـه طـرق
دیگری نیز مطرک کرده ،میگوید که ادعای وی علیه دولت ایران به دلیل دخالت آن دولت در روابـ قـراردادی و
نقض و امتناع از اجرای قرارداد و دارا شدن بالجهت ،قابل اثبات است.
شرکت فلکسی ـ ون وسایل ترابری دریایی و عمدتا کانتینرهای حمل بار ،شاسـی و یـدککـش را در سـطح
جهانی به اجاره واگذار میکند و قبل از سال  3323وسایلی از این نوع را به شـرکتهـایی کـه در ایـران فعالیـت
داشتند و از جمله به استارالین و ایران اکسپرس اجاره داده بود.
فلکسی ـ ون اظهار میدارد که با دو شرکت نامبرده براساس سه نوع اجارهنامه استاندارد ،قرارداد منعقد کـرده
است ،بدین شرک :قرارداد ثابت مدت ،قرارداد نامحدود و ترکیبی از این دو نوع قرارداد .فلکسـی ــ ون بـه منظـور
نشان دادن مفاد و محتوای سه نوع قرارداد مذکور ،نسخهای از هر نوع آنها را بـه دیـوان تسـلیم نمـود .تعـدادی
شرای مشابه در هر سه قرارداد وجود دارد .به موجب هریک از این سه نوع قرارداد ،اجارهکننده از جمله موظف بود
مرتبا هر ماه وجهی به میزان مورد توافق طرفین و مندر در قرارداد به فلکسی ـ ون بپردازد ،وسایل مورد اجاره را
محافظت و تعمیر و نگهداری نماید و در پایان مدت قرارداد ،آنها را در محل معینی بـه فلکسـی ــ ون مسـترد و
ارزش هر وسیله مسترد نشده را به وی پرداخت نماید .چنانچه اجارهکننده در انجام هریک از تعهدات خود قصـور
مینمود ،در آن صورت ،متخلف محسوب شده و فلکسی ـ ون حق داشت قرارداد را فسخ نماید.
تفاوت اساسی بین این قراردادها به مدت اجاره مربو میشود .فلکسی ـ ون در اغلب موارد قراردادهای ثابـت
وسـیلهای را

مدت و نامحدود را مورد استفاده قرار میداد .در قراردادهای ثابت مدت ،اجارهکننده موافقت مـیکـرد
برای مدت معینی اجاره کند و متعهد میشد که آن را بـرای تمـام مـدت قـرارداد اجـاره نمایـد و در صـورتی کـه
میخواست اجارهنامه را قبل از انقضای مدت فسخ کند ،فق در ازای پرداخت خسارت معینی ،حق فسخ قـرارداد را
میداشت .اجارهکننده مضافا توافق مینمود که کلیه ریسک مفقود شدن ،آسـیبدیـدگی ،سـرقت و از بـین رفـتن
وسیله مورد اجاره را تقبل نماید و در صورتی که مورد اجاره در مدتی که تحت اختیار و کنترل اجـارهگیرنـده بـود،
مفقود یا سرقت شده یا از بین میرفت ،تعهد او درپرداخت اجارهبها ساق نمیشد ،مگر آنکه اجـارهکننـده :یـک)
اظهاریهای به اجازهدهنده تسلیم مینمود ،مبنی بر اینکه مورد اجاره مفقود یا سـرقت شـده یـا از بـین رفتـه؛ دو)
مبلغی معادل ارزش عوض مورد اجاره پرداخت میکرد؛ و سه) مادام که فلکسی ـ ون ارزش عوض مـورد اجـاره را
دریافت نکرده ،اجارهبهای متعلقه را پرداخت مینمود.

حکم شماره 228ـ31ـ1
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برخالف قرارداد نوع اول ،در قرارداد نوع دوم ،یعنی قرارداد اجاره نامحدود ،حـداقل مـدتی ملحـوظ مـیشـد و
خودبهخود به دفعات در پایان مدت مزبور برای مدت مشابهی تمدید میگردید ،مگر آنکه اجارهکننـده قـبال قصـد
خود را مبنی بر فسخ آن به اجارهدهنده اطالع و مورد اجاره را در محلی که در قـرارداد معـین شـده بـود برگشـت
میداد .همانند قراردادهای ثابت مدت ،در این نوع قرارداد نیز اجاره کننـده متعهـد بـود کـه تـا تحقـق سـه شـر
فوق الذکر (یعنی اعالم مفقود شدن ،سرقت یا از بین رفتن مورد اجاره ،پرداخت ارزش عوض مورد اجاره و پرداخت
اجاره بهای متعلقه ،مادام که فلکسی ـ ون ارزش عوض مورد اجاره را دریافت نکرده) ،اجارهبهای وسایل مفقـوده و
مسروقه و از بین رفته را کماکان بپردازد.
فلکسی ـ ون اظهار میدارد که وی همچنین تعدادی قرارداد مختل با ایران اکسپرس منعقد نموده کـه دارای
خصوصیات هر دو نوع اول قرارداد (ثابت مدت و نامحدود) و نیز حاوی شرایطی بـود کـه در هـیچیـک از دو نـوع
قرارداد استاندارد یافت نمیشد .در این نوع قراردادها ،گرچه تاریخهـای شـروع و انقضـای مـدت اجـاره مشـخص
میگردید ،اجارهکننده مجاز بود این نوع قراردادها را در تاریخهای معینی بدون الـزام بـه پرداخـت خسـارت فسـخ
نماید ،مشرو بر آنکه قصد خود را دایر بر فسخ قرارداد با دادن اخطار قبلی  32روزه بـه فلکسـی ـ ون اعـالم و
کلیه وسایل مورد اجاره را طبق مفاد قرارداد به فلکسی ـ ون مسترد مینمود .در صورت فقدان یا سرقت یا از بـین
رفتن وسایل ،اجارهکننده میبایست مبلغی معادل ارزش وسایل آسیبدیده ،بـه صـورت درصـدی از ارزش عـوض
آنها به فلکسی ـ ون پرداخت نماید که درصد مزبور بهتدریج از  321درصد بـه  82درصـد تقلیـل مـییافـت .در
انقضای مدت اجاره در این نوع قرارداد ،اجارهبها به مـدت  322روز و بـه نـرخ معمـول در دوره پـیش از آن بایـد
پرداخت میشد .بعد از سپری شدن این مدت  322روز ،چنانچـه بعضـی از وسـایل مـورد اجـاره هنـوز در اختیـار
اجارهکننده باقی میماند ،اجارهبها به مبلغ روزانه مشخصی افزایش مییافت که تا استرداد مورد اجاره به فلکسی ـ
ون ،به همین صورت قابل پرداخت میبود.
فلکسی ـ ون استدالل میکند که اکنر قراردادهای مورد بحث یا رأسا توس استارالین یا ایران اکسپرس ویـا
توس نمایندگان مجاز به نیابت از طرف آنها امضا گردیده است .در مـورد قراردادهـایی کـه نـام نماینـده مجـاز
شرکت در آنها ذکر ویا در مورد قراردادهایی که به نام نماینده منعقد شدهاند ،فلکسـی ـ ون اظهـار مـیدارد کـه
صورتحساب مربو جهت پرداخت یا برای شخص نماینده ویا به آدرس شرکت مربـو ارسـال مـیگردیـد؛ لکـن
مطابق اظهار فلکسی ـ ون برخی قراردادهای اجاره بدون امضا بوده ویا وی موفق به یافتن آنها نشده اسـت .امـا
فلکسی ـ ون استدالل مینماید که با این وصف ،سیستم کامپیوتری ارسال صورتحساب وی ،وجود و اعتبـار ایـن
نوع قراردادهای بدون امضا یا مفقوده را تأیید کرده است .فلکسی ـ ون ادعا مـیکنـد کـه در هـر صـورت ،ایـران
اکسپرس و استارالین وسایل مورد اجاره طبق قراردادهای مذکور را دریافت و مورد استفاده قراردادهاند و بنـابراین،
متعهد به این قراردادها میباشند .عالوه بر این ،فلکسی ـ ون اظهـار مـیدارد کـه هـر دو شـرکت مـذکور ،وجـه
صورتحساب هایی را که طبق این قراردادها ارسـال شـده ،پرداخـت و در نتیجـه ،معتبـر بـودن قراردادهـا را تأییـد
نمودهاند.
فلکسی ـ ون ادعا میکند که استارالین از اواس سال  3322و ایران اکسپرس از مارس  ،3323اجاره ماهانـه
کانتینرها و وسایل را نپرداختهاند و فلکسی ـ ون وقتی با انبوه اجارهبهای معوقه مواجه و از لحاظ خسارات احتمالی
وارده به وسایل یا مفقود شدن آنها نگران شد ،در ژوییه  3323شخصی به نام ریچارد مـاس را کـه تبعـه آلمـان
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غربی بود ،نماینده خود در ایران تعیین نمود تا اقدامات الزم را جهت آزاد کردن وسایل بـه عمـل آورد .در فاصـله
ژوییه  3323و اکتبر  ، 3323آقای ماس موفق شد صدها قطعه از وسایل مورد اجاره استارالین در ایـران را مسـترد
نماید ،ولی حسب ادعا در خالل این مدت ،مقامات هر دو شرکت و نیز مأمورین دولت ایران ،مان اقـدامات آقـای
ماس در بازیابی وسایل مورد اجاره میشدند و بهویژه طبق ادعا در بهار  ،3322کارمندان ایـران اکسـپرس از ورود
آقای ماس به ترمینال ایران اکسپرس در خرمشهر جلوگیری نمودند و کارمندان استارالین و مأمورین دولت ایـران
مان شدند که وی از ترمینالهای استارالین صورت برداری نماید .آقای ماس همچنین ادعـا نمـوده کـه در اغلـب
موارد ،وسایل مورد اجاره توس مأمورین دولت بهطور غیرقانونی به جای دیگـری انتقـال یافتـه و بـرای کارهـای
دولتی مورد استفاده واق میشدند .فلکسی ـ ون در اکتبر  3323به این نتیجه رسید که انجـام اقـدامات بـیشتـر
جهت بازیابی وسایل بیفایده است و بنابراین ،دست از تالش برداشت.
فلکسی ـ ون استدالل مینماید که دولت ایران قبل از  03فوریه  32( 3322اسفندماه  )3102هـر دو شـرکت
استارالین و ایران اکسپرس را در کنترل خود گرفت .در مورد ایران اکسپرس ،فلکسی ـ ون مـدعی اسـت کـه در
فوریه  ، 3322سه مدیر منتخب دولت ایران به اتفاق پاسداران انقالب وارد دفتر مرکزی ایران اکسپرس شـده و آن
را اشغال نموده و از مدیران و رؤسای قسمتهای شرکت خل ید کردند و حسب ادعا بعدا دولت ایران افرادی را از
وزارت راه و ترابری بهعنوان مدیر شرکت منصوب نمود .عالوه بر این ،فلکسی ـ ون استدالل میکنـد کـه ایـران
اکسپرس در سال  3323در دعوایی که در یکی از دادگاههای ایاالت متحده در دست رسیدگی بـود ،پـذیرفت کـه
توس دولت ایران اداره میشده است.
در مورد استارالین ،فلکسی ـ ون مدارکی ارائه نموده که مدعی است ثابت میکند بنیاد مستضعفان («بنیـاد»)
که خود نیز تحت کنترل دولت ایران قرارداد ،حداقل از اوایل سال  3322استارالین را مصادره کرده و کنترل کامل
آن را به دست گرفته است .فلکسی ـ ون مضافا استدالل میکند که دیـوان در پرونـده ریگـو واگنـر ایکوئیپمنـت
کامپنی و شرکت استارالین ایران (حکم شماره 02ـ32ـ ،1صحفه  30 ،8دسامبر  04/3320آذرماه  )3183نظر داده
است که استارالین تحت کنترل دولت ایران قرار دارد.
فلکسی ـ ون مضافا استدالل میکند که دولت ایران همزمان با در دست گـرفتن کنتـرل ایـران اکسـپرس و
استارالین (یعنی حداقل از  03فوریه  3322ـ  32اسفندماه  )3102موجب شد که شرکتهای نامبرده قراردادهـای
خود با فلکسی ـ ون را نقض و از اجرای آنها امتناع کرده ،بدانوسیله از حقـوق قـراردادی فلکسـی ـ ون سـلب
مالکیت نمایند .در مورد ایران اکسپرس ،فلکسی ـ ون مدعی است که شرکت مزبور عالوه بر اینکـه اجـارهبهـا را
نپرداخته و مان کوششهای آقای مارس در بازیابی وسایل گردیده ،وسایل مـورد اجـاره را نیـز در انقضـای مـدت
قراردادهای اجاره به فلکسی ـ ون مسترد ننموده است .بهعالوه ،فلکسی ـ ون تلکسی به تـاریخ  03فوریـه 3322
(دوم اسفندماه  )3102که از طرف یوترویک کورپوریشن به سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابـری ارسـال
شده ،به دیوان تسلیم نموده است .یوترویک کورپوریشن در این تلکـس اظهـار مـیدارد کـه «موکـل مـا ،ایـران
اکسپرس الینز ،شرکت وابسته ما ،شرکت ایران اکسپرس ترمینال ،و موجرین کانتینرهای ما درخواست کردهانـد»
از شما بخواهیم بعضی قطعات تجهیزات را آزاد کنید و اگر این اقدام به عمل نیاید« ،ناچار خواهیم بود اقـدامات و
ترک فعل شما را به منزله تصرف غیرقانونی و کنترل منغیرحق نسبت به [تجهیزات تلقی نماییم».
در مورد استارالین نیز فلکسی ـ ون استدالل میکند که شرکت مزبور اجارهبها را نپرداختـه ،مـان اقـدامات و
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کوششهای آقای ماس در بازیابی وسایل شده و در مواردی که اجاره منقضی شده بـوده ،وسـایل مـورد اجـاره را
مسترد ننموده است .عالوه بر این ،فلکسی ـ ون متن پیامی را که دارای تـاریخ  32فوریـه  03( 3322بهمـنمـاه
 ) 3102و خطاب به استارالین بود ،تسلیم کرده است .در این پیام اظهار شده که استارالین به کوششهای فلکسی
ـ ون جهت استرداد تجهیزات ترتیب اثر نداده است .در خاتمه پیام ،اخطار شده که فلکسی ـ ون بـا هـر وسـیلهای
که در اختیار دارد به کوششهای خود برای بازیابی تجهیزات ادامه خواهد داد.
فلکسی ـ ون استدالل میکند که بابت حقـوق سـلب مالکیـت شـده قـراردادیاش و منجملـه حسـابهـای
دریافتنی تا  03فوریه  32( 3322اسفندماه  ،)3102اجارهبهای آتی که تا تاریخ جلسه استماع این پرونـده (38ــ31
سپتامبر  00/3321تا  00شهریورماه  )3180محاسبه نموده ،قیمت جایگزینی وسایل مسترد نشده ،و هزینه تعمیر و
بازیابی وسایل ،مستحق دریافت غرامت میباشد .ادعای فلکسی ـ ون شامل اقالم زیر است:
حسابهای دریافتنی در تاریخ  03فوریه  32( 3322اسفندماه :)3102
 1.384.288دالر
استارالین
 422.388دالر
ایران اکسپرس
 1.020.280دالر
اجارهبهای پرداخت نشده بابت مدت اول مارس  3322تا  13اوت  32( 3321اسفندماه  3102تا
 3شهریورماه :)3180
 083.803دالر
استارالین
 3.881.442دالر
ایران اکسپرس
 3.300.283دالر
قیمت جایگزینی وسایل مسترد نشده:
 080.232دالر
استارالین
 3.222.243دالر
ایران اکسپرس
 0.428.133دالر
 240.222د الر
هزینه تعمیر و بازیابی وسایل:
جم  2.842.332دالر
تقلیل ارزش وسایل به نرخ  30درصد در سال از  03فوریه  32( 3322اسفندماه  )3102تاکنون:
 2.822.823دالر
 130.028دالر
بهره به نرخ  30درصد در سال تا  03فوریه  32( 3322اسفندماه :)3102
بهره به نرخ فوق از اول مارس  3322الی اول مارس  32( 3320اسفند  02تا  32اسفند :)81
 4.820.422دالر
( 30.322.823)1دالر
جم کل ادعا
 .1عالوه بر این ،فلکسی ـ ون خواستار بهره از اول مارس  32( 3320اسفندماه  )3184تا تاریخ اجرای حکـم بـه مبلـغ  28.222دالر در
ماه میباشد.
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بهطوری که در فوق ذکر شد ،فلکسی ـ ون ادعای خود را به طریق دیگری نیز مطـرک کـرده ،مـیگویـد کـه
ادعایش بر سه مبنای دیگر نیز قابل اثبات است ،بدین شرک :مداخله در رواب قراردادی ،نقض قرارداد و دارا شدن
بالجهت .فلکسی ـ ون اظهار میدارد که طرک ادعا به هر سه صورت ،منجر به اعطـای حکـم بـه همـان مبلغـی
میگردد که در سلب مالکیت آمده ،بجز اینکـه بـر مبنـای دارا شـدن بالجهـت ،فلکسـی ـ ون خواسـتار جبـران
هزینههای بازیابی وسایل و تعمیر آنها نمیباشد.
فلکسی ـ ون اظهار میدارد که طی دستورهای مورخ  2ژانویه  32( 3321دیمـاه  )3183و  32آوریـل 3321
( 03فروردینماه  )3180دیوان )3 :از فلکسی ـ ون خواست که گزارش آرتور اندرسن اند کو را تسـلیم نمایـد .ایـن
شرکت یک مؤسسه حسابرسی مستقل است و در گزارش آن ،مدارک حجیم موجود در اثبات ادعای فلکسی ـ ون
تلخیص شده و محاسبات فلکسی ـ ون و مبالغ قابل پرداخت مورد ارزیابی قرار گرفته است؛  )0به خوانده اجازه داد
که قراردادهای اجاره و سایر مدارک مربو را در دفتر مرکزی فلکسی ـ ون در ایاالت متحده مورد بازرسـی قـرار
دهد؛ و  )1به خوانده اجازه داد که قبل از جلسه استماع ،نظر خود را در مورد گـزارش آرتـور اندرسـن ثبـت نمایـد.
فلکسی ـ ون استدالل میکند که خوانده ،نه مدارک یاد شده را مورد بازرسی قـرار داد و نـه درخواسـت کـرد کـه
فرصت انجام بازرسی آنها به وی داده شود .عالوه بر این ،فلکسی ـ ون استدالل میکند کـه خوانـده تـا جلسـه
استماع ،راج به گزارش آرتور اندرسن اظهارنظری نکرد .بر این اساس ،فلکسـی ـ ون مـدعی اسـت کـه خوانـده
نمیتواند صحت محاسبات وی را مورد تردید قرار دهد.
باالخره فلکسی ـ ون اعتراف میکند که بعد از  33ژانویه  03( 3323دیماه  ،)3103بابت جبـران قسـمتی از
زیان حاصله به علت مفقود شدن وسایل مورد اجاره به اسـتارالین ،مبلـغ ـ 322.222/دالر از شـرکت بیمـه خـود
دریافت کرده ،لکن اظهار میدارد که شرکت بیمه مورد بحث ،قائممقام وی نسبت به مبلغ هر حکمی است کـه در
این پرونده صادر شود .بنابراین ،فلکسی ـ ون استدالل میکند که مبلغ دریافتی وی از شرکت بیمه نبایـد از مبلـغ
مورد مطالبهاش از دولت ایران کسر شود.
دولت ایران انکار میکند که کنترل استارالین یا ایران اکسپرس را به دست گرفته و در مقابل ادعای فلکسـی
ـ ون مسئولیتی داشته باشد و مدعی است که فلکسی ـ ون ثابت نکرده که اوال مالک وسایل مورد بحـث بـوده و
ثانیا دو شرکت نامبرده در مورد این وسایل با وی قرارداد اجاره منعقد نمودهاند .در مـورد اسـتارالین ،دولـت ایـران
اظهار میدارد که این شرکت صرفا یک شرکت خدماتی بوده که بـه کشـتیهـای وارده بـه بنـادر ایـران خـدمات
گوناگونی ارائه می داده و نوع فعالیت آن مستلزم اجاره کانتینر حمل بار و سایر وسایل نقل و انتقال بار نبوده اسـت
و بنابراین ،شرکت مذکور هیچ دلیلی بـرای عقـد قـرارداد اجـاره چنـین وسـایلی نداشـته اسـت .در مـواردی کـه
کانتینرهایی از کشتیهایی در ایران تخلیه میشد که استارالین بـه آنهـا سـرویس مـیداده ،کانتینرهـای مزبـور
همواره تحت اجاره دیگران بوده و پس از تخلیه بارشان به کشتی مربو عودت داده شدهاند .حتی اگر دولت ایران
دو شرکت نامبرده را مصادره نموده بود ،فق موقعیت سهامداران دستخوش تغییر میشد و نـه شخصـیت حقـوقی
شرکتها و این اشخاص حقوقی خود متعهد دیون و تعهدات خویش میبودند ،نه دولت ایران .بنا به دالیـل فـوق،
دولت ایران انکار میکند که حقوق قراردادی فلکسی ـ ون را سلب یا در رواب قراردادی مورد بحث مداخله کـرده
ویا موجب شده که هریک از آنها قرارداد خود با فلکسی ـ ون را نقض نمایند.
در مورد استدالل فلکسی ـ ون راج به دارا شدن بالجهت ،دولت ایران انکار میکند که اصوال دارا شده باشد
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و بهویژه اظهار میدارد که با وسایلی که فلکسی ـ ون به جای گذاشته ،دارا نشده است .دولت ایران به این جملـه
مندر در شهادتنامه آقای ماس ،نماینده فلکسی ـ ون در ایران از ژوییه تا اکتبر  3323اشاره میکند که میگویـد:
«من وض یکایک کانتینرها را یادداشت و به فلکسی ـ ون توصیه مینمودم کدامیک از تجهیـزات را سـعی کننـد
مسترد نمایند» .دولت ایران اظهار میدارد که جمله مذکور نظر آن دولت را تأییـد مـیکنـد کـه فلکسـی ـ ون از
طریق نماینده خود کانتینرهای نو و سالم را از کانتینرهای فرسوده و کهنه و مستعمل جدا و سپس دسـته اول را از
ایران خار نموده و دسته دوم را به جای گذاشته است .دولت ایران مضافا اظهار میدارد که فلکسی ـ ون میتواند
 343کانتینر را از استارالین پس بگیرد ،مشرو بر اینکه دولت ایران را در برابر ادعاهای اشخاص ثالث بریالذمه
نماید و هزینه انتقال آنها را متقبل شود و خسارات و هزینـههـایی را کـه حسـب ادعـا اسـتارالین در نگهـداری
کانتینرها متحمل شده ،به وی بپردازد .در رابطه با ایران اکسپرس ،دولت ایران استدالل میکند که کلیه اموال آن
شرکت در حمالت ارتش عراق به بندر خرمشهر که از سپتامبر  3322آغاز شد ،از بین رفتـه اسـت .بـدین ترتیـب،
دولت ایران مدعی است که وی ،نه دارا شده و نه مسئول فقدان تجهیزات و وسایلی که احتماال متعلق به فلکسی
ـ ون بوده ،میباشد.
دولت ایران همچنین صحت و بیطرفی گزارش اندرسن را مورد تردید میداند و استدالل میکند کـه بـه هـر
حال ،هرگونه زیان احتمالی فلکسی ـ ون با وجهـی کـه وی از شـرکت بیمـه دریافـت نمـوده ،جبـران گردیـده و
بنابراین ،اگر هم فلکسی ـ ون استحقاق دریافت وجهی را داشته باشد ،وجه دریافتی وی از شرکت بیمه باید از آن
کسر گردد.
هریک از طرفین خواستار جبران هزینههای داوری شدهاند.
 .1موضوعات شکلی

در تاریخ اول ژوئن  33( 3324خردادماه  ،)3181دولت ایران الیحهای تحت عنوان «تقاضای رد دعـاوی تکـراری
مربو به کانتینرها ویا ادغام پرونده  18در پرونده  »123ثبت و بهویژه درخواست نمود کـه «دعـاوی مربـو بـه
کانتینرها مخصوصا دو دعوای  18و  »123در یکدیگر ادغام و یکجا مورد رسیدگی قرار گیرند» و در صورتی که با
این درخواست موافقت نشود ،دولت تقاضا نمود «آن قسمت از پرونده ( 18یعنی دعاوی مربو به کانتینرهایی کـه
حسب ادعا نزد ایران اکسپرس الینز باقیمانده) که عینا در پرونده  123نیز تکرار شده ،رد گردد» .فلکسی ـ ون بـا
درخواستهای مذکور مخالفت و استدالل نمود که تلفیق پروندهها ضروری نیست؛ زیرا خواهانهـای پرونـده 123
که در این پرونده طرف دعوا نیستند اظهار داشتهاند که هر مبلغی که در پرونده  18بـه نفـ فلکسـی ـ ون مـورد
حکم واق شود ،عینا از ادعای مشابه در پرونده  123کسر خواهد شد و بهعالوه ،ارجاع پرونده به شعبه یک دیوان،
این امکان را که صدور حکمی موجب اعالم مسئولیت مضاعف شود ،از بین میبرد.
در رابطه با موضوع ادله ،دولت ایران درخواست نمود بـه فلکسـی ـ ون دسـتور داده شـود کـه اصـل فارسـی
گواهینامه ادعایی سال  )3108( 3322وزارت راه و ترابری درباره فعالیت استارالین را تسلیم دیوان نماید و در غیـر
این صورت ،مدرک مزبور از عداد ادله خار گردد .دولت ایران همچنین درخواست نمود که فلکسی ـ ون مـدارک
مربو به کل مبلغی را که میگوید از شرکت بیمه دریافت نموده ،به دیوان تسلیم نماید.
دولت ایران در الیحه بعد از استماع خود نیز چندین درخواست درباره ارائه مدارک مربو به ادعای فلکسـی ـ
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ون مطرک و از جمله تقاضا نمود که دیوان به فلکسی ـ ون دستور دهد که کلیـه قراردادهـای اجـاره و نماینـدگی
مربو به ادعای خود را که به نحو مقرر امضا شده باشد ،به دیوان تسلیم کند و چنانچه نکرد ،ادعاهای مربو به
آنها مردود شناخته شوند .همچنین صورتحسابهای ماهانهای که حسب ادعا برای استارالین و ایـران اکسـپرس
ارسال شده ،گزارشهای بهاصطالک «راکد» و «دائر» ،رسیدهای تحویل کانتینرهای دریـافتی توسـ دو شـرکت
نامبرده ،مدارک مربو به هزینههای بازیابی و جایگزینی ،ترازنامههای فلکسی ـ ون برای سـالهـای  3322الـی
 3320با ضمائم و ملحقات آنها ،و رونوشت رسید پرداختهای مندر در دفتر کل و فتوکپی دفاتر کل فلکسـی ـ
ون و یوترویک کورپوریشن (یکی از خواهانهای پرونده  )123که نشاندهنده اقالم ثبت شده مربو به فلکسی ـ
ون در حسابهای یوترویک باشد و نیز گزارشهای مالی تأیید شده پوترویک در این رابطه ،از جمله مدارک مـورد
درخواست دولت ایران است.
فلکسی ـ ون تقاضا کرده که کلیه درخواستهای دولت ایران برای ارائه ایـن مـدارک مـردود اعـالم گـردد و
استدالل نموده که براساس روشهای مقرر توس دیوان در مورد تسلیم مدارک ـ فلکسی ون و بررسی و بازرسی
آنها توس خوانده و نیز با توجه به اینکه خوانده از فرصتی که جهت بازرسی مدارک پایه فلکسـی ـ ون بـه وی
داده شده ،استفاده به عمل نیاورده ،فلکسی ـ ون نباید ملزم به ارائه مدارک بیشتری گردد.
فلکسی ـ ون درخواست نموده که دیوان ،مدارک منضم به الیحه پس از استماع خوانده را مـورد توجـه قـرار
دهد و مدعی است که تسلیم مدارک مزبور با اجازه دیوان نبوده و با توجه به رویه و قواعد دیوان ،توجه به مدارک
مزبور غیرمنصفانه و غیرقابل توجیه خواهد بود .دولت ایران درباره این درخواست فلکسی ـ ون اظهارنظری ننموده
است.
دوم) دالیل
 .3موضوعات شکلی
الف) درخواستهای مربوط به پرونده شماره 183

در رابطه با درخواست دولت ایران در مورد تلفیق پروندههای  18و  123ویـا «رد آن قسـمت از ادعاهـا در پرونـده
 ...18که عینا در پرونده  123تکرار شدهاند» ،دیوان خاطرنشان میسازد که پرونده  123در تاریخ  33نوامبر 3321
( 02آبانماه  )3180به درخواست دولت ایران به شعبه یک منتقل گردید و در نتیجه ،به هر حـال ،هـر دو پرونـده
نامبرده در این شعبه تحت رسیدگی است .به این علت و نیز به علت رد ادعاهای فلکسـی ـ ون در حکـم حاضـر،
دیوان لزومی نمیبیند که در رابطه با درخواست های دولت ایران راج به تلفیق یا رد ادعاها اقدام دیگری به عمل
آورد.
ب) درخواست ارائه مدارک

دیوان لزومی نمیبیند که خواهان را ملزم به ارائه مدارک بیشتری نماید ،زیرا براساس مدارک موجـود مـیتوانـد
مبنایی برای اتخاذ تصمیم در پرونده حاضر به دست دهد.
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ج) درخواست رد برخی مدارک

دیوان کلیه مدارک تسلیمی در جریان داوری حاضر را میپذیرد ،زیرا هیچیـک از آنهـا چنـان نبـوده کـه موجـب
تضیی حق گردد.
 .2صالحیت

براساس مدارک تسلیمی خواهان ،دیوان متقاعد شده است که نامبرده به مفهوم مندر در بند  3ماده هفت بیانیـه
حل و فصل دعاوی و طبق ضـواب مقـرر در پرونـده شـماره  18فلکسـی ـ ون لیسـینگ اینکورپوریتـد و دولـت
جمهوری اسالمی ایران (دستور مورخ  02دسـامبر  03/3320آذرمـاه  )3183و پرونـده شـماره  34جنـرال موتـورز
کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران (دستور مورخ  03ژانویـه /3321اول بهمـنمـاه  )3183تبعـه ایـاالت
متحده میباشد (همچنین رجوع شود به :پرونده شماره «الف» ،02تصمیم شماره 40ـالف02ـ دیـوان عمـومی32 ،
ژوییه  33/3328تیرماه  .)3180دولت جمهوری اسالمی ایران نیز طرفی است که طبق بند  1ماده هفت بیانیه حل
و فصل دعاوی در حیطه صالحیت دیوان قرار دارد.
سوم) ماهیت
الف) ادعاها
()2

در جلسه استماع ،خواهان توضیحی درباره مبنای ادعای خود ارائه داد و طی یک اظهاریه کتبی که تسلیم نمود
اظهار داشت که )3 :حدودا قبل از  03فوریه  32( 3322اسفندماه  )3102دولت کنترل استارالین و ایران اکسپرس
را به دست گرفته ،موجب شد شرکتهای فوق قراردادهای خود با فلکسی ـ ون را نقض و از اجرای آنهـا امتنـاع
کنند و بدانوسیله از حقوق قراردادی فلکسی ـ ون ،منجمله حق دریافت حسابهای دریافتنی و اجارهبهای آتـی و
همچنین از حق وی نسبت به اعاده و استرداد تجهیزات مورد اجاره ،سلب مالکیت نموده است .خواهـان در همـان
اظهاریه ،نظرات دیگری ارائه و استدالل کرد که )0 :دولت از  03فوریـه  32( 3322اسـفندماه  )3102از پرداخـت
مبالغی که به موجب اجارهبها الزمالتأدیه بوده و نیز از اعاده تجهیزات جلوگیری نمود؛  )1دولـت مسـئول نقـض و
امتناع از اجرای قراردادها توس واحدهای تحت کنترل خود ،اسـتارالین و ایـران اکسـپرس مـیباشـد؛ و بـاالخره
اینکه  )4دولت با تصرف و استفاده از تجهیزات فلکسی ـ ون ،بالجهت دارا شده است .بدینسان خواهان عمـدتا
ارزش حقوق قراردادیاش را که حسب ادعا از او سلب مالکیت شده ،از دولت مطالبه مینماید.
دیوان بدوا خاطرنشان میسازد که طرفهای ایرانی اجارهنامههای ادعایی ،یعنی استارالین و ایران اکسـپرس
در پرونده حاضر طرف دعوا نیستند .معهذا دیوان الزم نمیبیند به موضوع وجود قراردادهای اجاره ویژه فـیمـابین
خواهان و دو شرکت ایرانی فوق بپردازد؛ لکن دیوان ضمن بررسی ماهیت ادعاهایی که علیـه دولـت اقامـه شـده،
چنین فرض کرده که بعضی رواب قراردادی بین خواهان و دو شرکت ایرانی مزبور وجود داشته است .معهذا دیوان
در مورد وجود و اعتبار یکایک هزاران اجارهنامه ادعایی ،اظهارنظر بخصوصی نمیکند.
 .2خواهان طی الیحه بعد از استماع خود که پاسخ کتبی بدان داده نشده ،قصد داشت ماهیت مبنای ادعای خود را اصـطالک نمایـد کـه
چنین اصالحی جایز نیست.
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ب) ادعای سلب مالکیت
الف الف) قراردادهای استارالین

فلکسی ـ ون استدالل میکند که دولت قبل از  03فوریـه  32( 3322اسـفندماه  )3102کنتـرل اسـتارالین را بـه
دست گرفت .در این رابطه ،فلکسی ـ ون نسخهای از حکم مـورخ  33دسـامبر  02( 3323آذرمـاه  )3102دادگـاه
انقالب اسالمی خرمشهر و آبادان را تسلیم کرده که بـه موجـب آن ،دادگـاه مزبـور «حکـم بـه مصـادره شـرکت
استارالین داده و اداره آن را موقتا به بنیاد مستضعفان آبادان سپرده است» .در پاسخ به این موضـوع ،دولـت نامـه
مورخ  03ژانویه ( 3322اول بهمنماه  )3102را تسلیم کرد که طی آن ،دادستانی کل انقـالب اسـالمی بـه بنیـاد
اطالع داده که «از شرکت (استارالین) و اموال آن رف توقیف و مصـارده مـیگـردد» .معهـذا فلکسـی ـ ون بعـدا
نامهای به تاریخ  1فوریه  34( 3322بهمنماه  )3102از دادستان انقالب اسالمی آبادان و خرمشهر ،مبنی بر نسـخ
نامه (دادستانی کل) تسلیم نمود که بهعنوان شعبه بنیاد در تهران نوشته شده و رونوشت آن به شعبه آبادان ارسال
گردیده و طی آن ،حکمی به شرک زیر صادر شده است:
«با توجه ب ه مفاد نامه دادستانی ،حکم دادگاه انقالب اسالمی آبادان و خرمشهر در مورد مصـادره شـرکت
استارالین به قوت خود باقی است و باید مطابق آن حکم عمل گردد».
دولت منکر آن است که استارالین را ضب و توقیف ویا آن را تحت کنترل بنیاد قرار داده ویا به نحوی از انحا
در حقوق قراردادی خواهان مداخله نموده است .خواهان بهعالوه بر ادله کتبـی مشـروحه فـوق ،سـوگندنامهای از
ریچارد ماس که جهت استرداد کانتینرهای باقیمانده خواهان در ایران استخدام شده بود ،تسلیم کرد .نامبرده طـی
سوگندنامه خود اظهار داشت که در اوایل سال  3322مطل شـد کـه دادگـاه انقـالب ،حکمـی مبنـی بـر توقیـف
استارالین و قرار دادن آن در کنترل بنیاد صادر کرده و در فاصله بین ژانویه  3322و سـپتامبر  3323بنیـاد متوالیـا
سه نماینده جهت نظارت بر عملیات شرکت تعیین نموده و برای وی کامال معلوم بود که کلیه تصمیمات مهـم در
استارالین می بایستی توس نمایندگان بنیاد اتخاذ گردد .آقای ماس اظهار داشت که در جریان تـالشهـای خـود
برای استرداد وسایل ،با هر سه نماینده بنیاد و همچنین با کمیته کارگران که در استارالین تشـکیل شـده بـود ،در
ارتبا بود .طبق گفته وی ،کمیته مزبور هیچ اختیاری برای تصمیمگیری نداشت ،بلکه «هـر کلمـهای کـه آنهـا
میگفتند ،میبایستی توس [بنیاد تأیید گردد» .وی افزود که کارکنان شرکت و مقامات دولتی مان میشدند کـه
وی از وسایل صورتبرداری کند و بعد از آنکه استارالین تحت کنترل دولت درآمـد ،اسـترداد و اعـاده تجهیـزات
فلکسی ـ ون با مشکالت بیشتری مواجه شد و تجهیزات از ترمینالها منتقل و برای مقاصد دیگری به کار گرفته
میشد .اظهارات آقای ماس ظاهرا مبین رواب کلی است که از سال  3322بین اسـتارالین و بنیـاد وجـود داشـته
است.
خواهان نامهای به تاریخ  03ژوئن  2( 3322تیرماه  )3103تسلیم نموده که طی آن« ،شرکت استارالین ایران
وابسته به بنیاد مستضعفان» اعالم کرده که تعدادی کانتینر باید به آقای ماس ،نماینده فلکسی ـ ون تحویل گردد.
بنیاد طی نامهای به تاریخ  02آوریل  2( 3323اردیبهشت  )3182از استارالین تقاضا کرد تعدادی کانتینر به آقـای
ماس تحویل دهد .ولی دیوان مشاهده میکند که تاریخ نامه دوم ،بعد از  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103که از
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لحاظ پرونده حاضر حائز اهمیت است ،میباشد.
ادله فوق ثابت میکند که قبل از فوریه  3322استارالین «مصادره» و «در اختیار بنیاد قـرار داده شـد» .در
()4
حالی که در این پرونده الزم نیست تعیین شود که آیا این اقدامات آنطور که سـایر شـعب قـبال نظـر دادهانـد
موجب شده است که استارالین طبق مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی تحت کنترل دولت ایـران
قرار گیرد یا خیر ،ولی ظاهرا واضح است که استارالین از طریق بنیاد تحت کنترل دولت قرار گرفت .تجربه حاصله
از سایر پروندههای مشابه ،مبین این احتمال است که تمام یا اکنریت سهام استارالین مصادره و بـه بنیـاد منتقـل
گردیده است .به هر تقدیر ،استارالین یک شخصیت حقوقی جداگانه باقی ماند و یقینا به یک اداره یا ارگان دولتی
تبدیل نشد .ولی آنچه مدارک پرونده حاضر نشان نمیدهد ،عبارت است از :شکل و جزئیات ایـن قبیـل کنتـرل و
اینکه چنین کنترلی به فرض وجود ،تا چه حد به منزله مداخله در مدیریت استارالین و تصمیمات تجاری آن بوده
ویا چه عواقب و نتایجی در ارتبا با قراردادهای شرکت داشته است.
ادله تسلیمی حتی برای اثبات مداخله دولت ،به صورتی که بتـوان آن را سـلب مالکیـت از حقـوق قـراردادی
محسوب نمود ،کفایت نمیکند .دیوان در پرونده تیپتس اعالم کرد که «بـه دسـت گـرفتن کنتـرل امـوال توسـ
دولت ،خودبهخود بالفاصله این نتیجهگیری را که دولت آن اموال را ضب کرده و بنابراین ،طبق حقوق بینالملـل
مستلزم پرداخت غرامت است ،توجیه نمیکند )5(.»...در پرونده حاضر ،اموالی که خواهان باید مداخله دولـت در آن
را اثبات کند تا ادعایش دایر بر سلب مالکیت به نتیجه برسد ،حقوق فلکسـی ـ ون نسـبت بـه قراردادهـای اجـاره
است .صرف این واقعیت که دولت از طریق بنیاد ،استارالین را کنترل نموده ،سلب مالکیت از حقوق خواهان نسبت
به قراردادهای اجاره با استارالین را شامل نمیگردد .فق در موردی که در خود حقوق قراردادی مداخلهای صورت
گرفته باشد ،می توان گفت که از حقوق قراردادی خواهان سلب مالکیت شده و شر اساسی چنین اظهارنظری این
است که چنین مداخلهای قابل انتساب به دولت باشد )6(.خواهان ادعا نمیکند که خود دولت در حقـوق قـراردادی
وی مداخله کرده ،بلکه میگوید دولت این کار را از طریق بنیاد انجام داده است .برای اینکه این امر موجد ادعای
سلب مالکیت شود ،الزم است در مواردی که استارالین اجارهبها را نپرداخته ویا تجهیزات مورد اجاره را به خواهان
مسترد نکرده ،از زمان قرار گرفتن در کنترل بنیاد ،طبق دستورالعملها ،توصیهها یا دستورات بنیاد یا دولـت عمـل
()3

 .3دیوان در پروندههای اینترنشنال کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایـران ،قـرار اعـدادی شـماره 04ــ314ــ ،3صـفحه 32( 13
سپتامبر  08/3320شهریورماه  )3184چنین نظر داده که بنیاد طبق مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک سازمان تحت
کنترل دولت ایران است.
 .4ریگو واگنر اکوئیپمنت کامپنی و شرکت استارالین ایران ،حکم شماره 02ـ32ـ ،1صفحه  30( 8سپتامبر  04/3320شـهریورماه )3183
که در  413ـ 1 Iran- U.S. C.T.R. 411به طب رسید .سیکو ،اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 83ـ082ـ 0پـاراگراف
 02( 32ژوئن  12/3328خردادماه .)3180
 .5تیپتس ،ابت ،مککارتی ،استراتن و شرکت مهندسی مشاور تامزـ آفا ایران ،حکم شماره 343ـ2ــ ،0صـفحه  03( 33ژوئـن 2 /3324
تیرماه  )3181که در  6 Iran-U.S. C.T.R. 219, 255به طب رسیده است.
 .6اینترنشنال تکنیکال پروداکتس کورپوریشن و دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره 338ــ120ــ ،1صـفحه  02( 48اکتبـر
 8/3320آبانماه .)3184
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کرده باشد )7(.حتی اگر آنطور که آقای ماس میگوید ،نمایندگان بنیاد مستقیما در تصمیمات مربو به عدم اعاده
کانتینرها به خواهان دخالت داشتهاند ،این امر نوعی مداخله دولت که در حکم سلب مالکیـت از حقـوق قـراردادی
فلکسی ـ ون باشد ،محسوب نمیگردد .قبل از آنکه استارالین تحت کنترل دولت درآید ،از پرداخـت اجـارهبهـا و
اعاده کانتینرهای موضوع قراردادهای مورد بحث قصور ورزیده بود و بعـد از آنکـه بـه تصـرف بنیـاد درآمـد نیـز
همچنان به امتناع از پرداخت اجارهبها و اعاده کانتینرها ادامه داد .ادله توصیف شده ثابت نمیکند که ایـن امـر بـه
دستور دولت انجام گرفته باشد .بنابراین ،دیوان نمیتواند نظر دهد که مداخلهای در حقوق قراردادی خواهان نسبت
به استارالین صورت گرفته ،بهطوری که بتوان دولت را مسئول سلب مالکیت از حقوق مزبور دانست.
ب) قراردادهای ایران اکسپرس

فلکسی ـ ون همچنین استدالل میکند که دولت قبـل از  03فوریـه  32( 3322اسـفندماه  )3102کنتـرل ایـران
اکسپ رس را در دست گرفت و در اثبات این ادعا ،سوگندنامه رابرت ا  .یوترویک را تسلیم کرد ،دایر بر ایـنکـه در
فوریه  3322ایران اکسپرس تحت کنترل درآمد .آقای یوترویک اظهار میدارد که از زمان تأسیس شرکت در سال
 3324تا اواخر فوریه یا اوایل مارس  3322که اعضای ایرانی هیأت مدیره ایران اکسپرس به وی و سـایر اعضـای
غیرایرانی هیأت مدیره اطالع دادند که سه مدیر منصوب دولت همراه پاسداران انقالب به دفتر ایران اکسپرس در
تهران وارد شده ،آن را اشغال و از مدیران و رؤسای شرکت خل ید کردهاند ،سهامدار و معـاون مـدیرعامل ایـران
اکسپرس بود .آقای ماس در سوگندنامه خود توضیح داده است که مدیران جدید منصوب دولت ،مقامات وزارت راه
و ترابری بودند .آقای یوترویک و آقای ماس هر دو تأیید کردهاند که یکی از اعضای جدیدا منصـوب شـده ،آقـای
سید محمود شمس بود .در واق  ،آقای شمس بهعنوان «مدیر موقت» ایران اکسپرس ،تلکسی به تاریخ  30ژوییـه
 04( 3320تیرماه  )3183خطاب به وکیلی در دعوای مطروک در ایاالت متحده را امضا کرده است .دولت تصـدیق
میکند که وزارت راه و ترابری ،آقای شمس را برای مدت کوتاهی بهعنـوان «متصـدی امـور اداری» بـه منظـور
بررسی وض ایران اکسپرس منصوب نمود ،ولی بنا به اظهار دولت ،نـامبره بعـدا از ایـن کـار دسـت کشـید و نـه
وزارتخانه فوق و نه هیچ واحد دولتی دیگری بر ایران اکسپرس ،که به صورت شرکت غیرفعالی درآمده بود ،کنترل
و نظارتی نداشت.
همانطوری که تلکس فوق نشان میدهد ،حـداقل تـا ژوییـه  ،3320آقـای شـمس ایـران اکسـپرس را اداره
میکرد؛ لکن جای تردید است که وظیفه وی صرفا بررسی وض یک شرکت بهاصطالک «غیرفعـال» بـوده باشـد.
بالعکس مدارک دیگر موجود در دیوان حاکی است که نامبرده ایران اکسپرس را که واقعا تحت کنترل دولت قـرار
گرفته بود ،اداره مینمود .فیالمنل ،وزارت فوق در تاریخ  32نوامبر  08( 3323آبانماه  )3182طی تلکسی دربـاره
مصالحه با یوترویک کورپوریشن اظهار داشت که ایران اکسپرس «تحت اداره دولت» است.
براساس این ادله ،دیوان متقاعد شده است که از اوایل سال  3322ایران اکسپرس تحت کنتـرل دولـت قـرار

 .7رجوع کنید به :شرینگ و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 300ـ12ـ ،1صفحه  38( 32آوریل  02/3324فروردینماه  )3181کـه
در  5 Iran-U.S. C.T.R. 361, 370به طب رسیده است.
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گرفت؛( )8لکن همان طوری که در مورد استارالین اظهار شد ،آنچه ادله مزبـور روشـن نمـیسـازد ،نـوع و حـدود
کنترلی است که اعمال میشده و بهویژه تأثیری است که این کنترل در قراردادهای فیمابین ایـران اکسـپرس یـا
خواهان دا شته است .دولت منکر آن است در رواب قراردادی بین ایران اکسپرس و خواهان مداخلـه کـرده اسـت.
فلکسی ـ ون در تأیید ادعای خود دو ادله تسلیم نموده است .اول اینکه آقـای مـاس در سـوگندنامه خـود اظهـار
داشته که در بهار سال  3322کارمندان ایران اکسپرس از ورود وی به ترمینال ایـران اکسـپرس در خرمشـهر بـه
منظور صورتبرداری از وسایل ،جلوگیری به عمل آوردند .دوم اینکه فلکسی ـ ون تلکس مورخ  03فوریـه 3322
(دوم اسفندماه  )3102را که توس یوترویک کورپوریشن به سـازمان بنـادر و کشـتیرانی ،وابسـته بـه وزارت راه و
ترابر ی ،ارسال شده بود ،تسلیم کرد .در این فلکس از طرف ایران اکسپرس و سایرین آزاد شدن قطعات معینـی از
تجهیزات تقاضا و اظهار شده که عدم انجام این کار به ایـن نتیجـهگیـری خواهـد انجامیـد کـه سـازمان بنـادر و
کشتیرانی من غیرحق کنترل تجهیزات را در اختیار گرفته است .نه سوگندنامه آقای ماس و نـه تلکـس مـورخ 03
فوریه ( 3322دوم اسفندماه  )3102هیچیک ثابت نمیکند که دولـت بـه نحـوی آنچنـان غیرمنطقـی در حقـوق
قراردادی فلکسی ـ ون دخالت کرده که بتوان آن را سلب مالکیت محسوب نمود .بنابراین ،دیوان باید ادعای سلب
مالکیت مطروک توس فلکسی ـ ون علیه ایران اکسپرس را مردود شناسد.
ج) مداخله در روابط قراردادی

خواهان به نحو دیگری نیز استدالل کرده ،میگوید به دلیل آنکه دولت حدودا از  03فوریـه  32( 3322اسـفندماه
 )3102با جلوگیری از پرداخت وجوه الزمالتأدیه به موجب اجارهنامهها و نیز اعاده تجهیـزات ،در روابـ قـراردادی
خواهان دخالت نموده ،لذا ادعایش قابل تأیید و اثبات است .در این مـورد نیـز ادلـه قـان کننـدهای در تأییـد ایـن
شکلهای نسبتا خاص مداخله نمیتوان یافت .هرچند استارالین و ایران اکسپرس واحدهای تحـت کنتـرل دولـت
هستند ،ولی باید چنین فرض کرد که چون در فعالیتهای روزمره خود از آزادی عمل قابل مالحظهای برخوردارند،
لذا درباره معامالت تجاری خود رأسا تصمیم میگیرند ،مگر آنکه مدرکی خالف آن وجود داشته باشد .بـهعـالوه،
جای تعجب میبود اگر نگرانی عمده دولت جدید انقالبی ،سرنوشت کانتینرها میبود .بالعکس در پرونده فورموست
دیوان نظر داد که مدارک مؤید آن است که در یک شرکت تحت کنترل ،یعنی لبنیات پاک« ،ممانعت و جلـوگیری
()9
از پرداخت سود سهام اعالم شده طی دو سال متوالی» ،مداخله خاصی است که قابل انتساب به دولت میباشد.
بر این اساس ،این ادعای تخییری را نیز باید مردود شناخت.

 .8نظیر مورد استارالین ،الزم نیست تعیین شود که آیا مدارک این پرونده اثبات میکند که ایران اکسـپرس ،طبـق مفهـوم بنـد  1مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک واحد تحت کنترل دولت میباشد یا خیر .دیوان در پرونده سیکو اینک (پاراگراف  32مأخذ قبلی) بـه
همین نحو اعالم نظر نمود.
 .9فورموست تهران اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره 002ــ12/013ــ ،3صـفحات  04تـا  33( 03آوریـل
 00/3328فروردینماه .)3180
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د) نقض قرارداد

فلکسی ـ ون ادعای خود را به نحو دیگری نیز مطرک و ادعا میکند که دولت مسـئول نقـض و امتنـاع از اجـرای
قراردادهای اجاره توس واحدهای تحت کنترل خود ،یعنی استارالین و ایران اکسپرس میباشد .همانطـوری کـه
قبال خاطرنشان گردید ،هرچند هر دو شرکت تحت کنترل دولت قرار گرفتند ،ولی همچنان به صـورت واحـدهای
جداگانه باقی ماندند .اختالفی در این مورد نیست که هر دو شرکت استارالین و ایران اکسپرس ،حتی قبل از فوریه
 3322که تحت کنترل دولت قرار گرفتند ،پرداخت اجارهبها را متوقف و از استرداد تجهیزات خودداری میکردند.
دولت بعد از آنکه در اوایل سال  3322کنترل استارالین و ایران اکسپرس را به شرک فوق در دسـت گرفـت،
فق مسئول خسارات ناشی از نقض قراردادهای اجاره خواهد بود ،مشرو بـر آنکـه موجـب شـده باشـد کـه دو
شرکت ،قراردادهای مزبور را نقض کنند یا اینکه دولت ،مان آنها در اجرای قراردادها گردیده باشـد .در آنجـایی
که خود فلکسی ـ ون استدالل میکند که «تصمیم نهایی درباره ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکتها در
قبال فلکسی ـ ون» با دولت بود ،فیالواق همان مطلب را عنوان مینماید .در اینجا نیز برای آنکـه خواهـان بـر
مبنای این دلیل ،حاکم شناخته شود ،باید اثبات و معلوم نماید که دولت از طریق چه اقـداماتی دو شـرکت را وادار
ساخته قراردادهای اجاره خود با خواهان را نقض کنند )10(.از پرونده مکالفلین( )11نیز بهروشنی بر مـیآیـد کـه
دولت ایران خودبه خود مسئول تعهدات قراردادی شرکتی که طبق مفهوم بند  1مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،تحت کنترل دولت تلقی میشود ،نمیباشد؛ لکن فلکسی ـ ون راج به ایـنکـه هرگونـه اقـدامی توسـ
دولت موجب شده باشد که هریک از این دو شرکت ،قراردادهای اجاره را نقض نمایند ،دلیلی ارائه نکرده است و با
توجه به عدم ارائه چنین دلیلی ،نمیتوان دولت را مسـئول نقـض قراردادهـای اجـاره توسـ اسـتارالین و ایـران
اکسپرس دانست.
هـ) داراشدن بالجهت

باالخره خواهان ادعای خود را به نحو تخییری و بر مبنای دارا شدن بالجهت مطرک کرده اسـت .خواهـان مـدعی
است که دولت به علت نگهداری و استفاده از تجهیزات فلکسی ـ ون بالجهت دارا شده است .وی در ایـن رابطـه
اظهار میدارد که سازمانهای دولتی ،کانتینرها را برده و سازمانهای فـوق و افـراد خصوصـی از کانتینرهـا بـرای
مقاصد دولتی و خصوصی استفاده نموده اند .خواهان خواستار غرامتی است که میزان آن باید طبق مفـاد و شـرای
قراردادهای اجاره تعیین شود و بنابراین ،برابر است با مجموع حسابهای دریافتنی ،اجـارهبهـای پرداخـت نشـده و
هزینه جایگزینی وسایل .دولت منکر آن است که کانتینرهایی که خواهان در ایران به جای نهاده ،دارا شده است.
مفهوم داراشدن بالجهت به اشکال مختلف در سیستمهای مختلف حقوقی جهـان ،منجملـه ایـران و ایـاالت

 .10مقایسه کنید با پرونده کنستانتین آ .جینایولوس و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 012ـ134ــ ،3صـفحه  02( 2ژوئـن
 12/3328خردادماه .)3180
 .11مکالفلین انترپرایزر لیمیتد و دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره 001ــ023ــ ،3صـفحه  38( 30سـپتامبر 00/3328
شهریورماه  .)3180همچنین رجوع کنید به :ارونوترانیک اورسینر سرویسز ،اینکورپوریتد و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
012ـ302ـ ،3پاراگراف  02( 20ژوئن  12/3328خردادماه .)3180
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متحده ،مطرک است )12(.دیوان تأکید کرده که «مفهـوم مزبـور در اکنریـت عظـیم سیسـتمهـای حقـوق داخلـی
کشورهای جهان به صورت قانون مدون درآمده یا از نظر قضایی پذیرفته شده و با چنان وسعتی مورد قبـول واقـ
شده که در مجموعه اصول کلی حقوق که جهت اعمال در دسترس دیوانهای بینالمللـی قـرار دارنـد ،وارد شـده
است )13(».دیوان اظهار عقیده کرده که «مفهوم مزبور مبین اصلی است مبتنی بـر عـدل و انصـاف» )14(.قاعـده
ممنوعیت دارا شدن بالجهت ذاتا انعطاف پذیر است؛ زیرا منطق اصلی قاعده مزبور برقرار کردن تعادل بین دو نفـر
است که یکی از آنها بدون سبب و به ضرر دیگری دارا شده است .اساس منصفانه آن الزم مـینمایـد کـه کلیـه
()15
شرای و اوضاع و احوال هر مورد خاصی در نظر گرفته شود».
قبل از آن که بتوان اصل دارا شدن بالجهت را نسبت به این ادعا اعمال نمود ،باید اثر قراردادهای اجاره نسبت
به این سبب دعوا را مورد بررسی قرار داد .دیوان قبال نظر داده است کـه در وضـعیتی کـه قـرارداد الزماالجرایـی
نسبت به هر دو طرف وجود دارد ،حق طرک دعوا به نحو تخییری براساس دارا شدن بالجهـت ایجـاد نمـیشـود.
تحت آن شرای « ،تعیین این مسأله که اجرای قرارداد منجر به «دارا شدن» طرفی میشـود و چنـین دارا شـدنی
نسبت به هر طرف دیگر« ،بالجهـت» اسـت ،بـدون تعیـین دقیـق حقـوق و تعهـدات قـراردادی طـرفین ،میسـر
نیست» )16(.خوانده منحصربهفرد در پرونده حاضر ،یعنی دولت ایران ،طرف هیچیک از اجارهنامههای منعقده بـین
خواهان و استارالین و ایران اکسپرس نبوده است .لذا وجود قراردادهای مزبور مان نمیشود که خواهـان ،ادعـایی
براساس دارا شدن بالجهت علیه دولت خوانده اقامه نماید.
در اصل دارا شدن بالجهت ،این مسأله نهفته است که یک طرف به ضرر طرف دیگر دارا شده باشد .در جایی
که طرف دارا شده ادعایی« ،تحصیل منفعتی»( )17نکرده ،دادخواهی بر مبنای دارا شدن بالجهت میسر نیست .در
مواردی که این فرضیه به منظور طرک مسئولیت بینالمللی دولتی مورد استناد واق میشود ،نظر غالب ظاهرا ایـن
()18
است که میزان خسارت دارا شدن بالجهت باید برحسب میزانـی کـه آن دولـت دارا گردیـده ،سـنجیده شـود.

 .12رجوع کنید به :قانون مدنی ایران ،مواد  118و .112
American Law Institute, Restatement of the Law of Restitution & 1 (1937).

 .13سی لند سرویس اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 310ـ11ـ ،3صفحه  00( 02ژوئـن /3324اول تیـرمـاه
 )3181که در  6 Iran-U.S. C.T.R. 149, 168به طب رسیده است (زیرنویسها حذف شده است).
 .14شانون اند ویسون اینکورپوریتد و سازمان انرژی اتمی ایران ،حکم شماره 022ـ032ـ 0پـاراگراف  0( 32دسـامبر  34/3320آذرمـاه
.)3180
 .15سی لند ،فوق ،صفحه  02که در  6 Iran-U.S. C.T.R. 169به طب رسید (زیرنویسها حذف شده است).
 .16تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و ایران ،حکم شماره 334ـ342ـ ،0صفحات 00ـ 38( 03مارس  00/3324اسفندماه  )3180که در
 5 Iran-U.S. C.T.R. 160,172به طب رسید.
17. Jimenez de Arechaga, State Responsibility for the Nationalization of Foreign Owned Property,11 N.Y.U. J.
Int’l L. & Pol. 179,182 (1978).

 .18فیالمنل رجوع شود به:
Francioni, Compensation for Nationalization of Foreign Property: The Borderland between Law and Equity, 24
Int’l Comp. L. Quar. 255,272 (1975), Jimenez de Arechaga, supra id, Rodriguez Iglesias, El Enriquecimiento Sin
Causa Como Fundamento de Responsabilidad Internacional 34 Revista Espanola de Derecho Internacional 379,
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منفعتی که طرف دارا شده تحصیل کرده ،عنصری ضروری برای جبران خسارت دارا شدن بالجهت میباشد.
در آنجا که خواهان میگوید« :برای اینکه خوانده بالجهت و به ضرر فلکسی ـ ون دارا نشود ،مکلـف اسـت
ارزش مناف حاصله توس ایران و واحدهای تحت کنتـرل آن ،از طریـق تصـرف تجهیـزات را بـه فلکسـی ـ ون
بپردازد» ،نظر وی موافق و سازگار با این اصل است .خواهان استدالل میکند که منفعـت بـدین مفهـوم ،تصـرف
اموال است ،صرفنظر از اینکه متخلف چه رفتاری با آن اموال میکند»؛ حال آنکه دیوان نظـر داده کـه غرامـت
فق در صورتی میتواند پرداخت شود که دولت ـ یعنی خود دولت یا ارگانها و تشکیالت آن ـ از اموال باقیمانـده
در ایران منتف شده و عمال از آن استفاده کرده باشند )19(.خواهان در تأیید ادعای خود مبنـی بـر ایـنکـه دولـت
کانتینرها را تصرف کرده ،به سوگندنامه آقای ماس استناد مینماید .آقـای مـاس اظهـار مـیدارد« :مـن از آقـای
سیاهپوش عضو شرکت استارالین ایران کسب اطالع کردم در اواخر سال  3322و در سال  3323معلوم شـد کـه
سازمانهای مختلف دولتی یا کانتینرها را از ترمینالها و محوطه انبارها میبردند یا حتی متصدیان ترمینـال آنهـا
را به وزارت کشاورزی اجاره میدادند» .آقای ماس در دنبال اظهارات خود میگوید که طـی مسـافرتش در بیـرون
شهرها مشاهده نمود که «ایرانیان از کانتینرها بهعنوان انبار استفاده میکردند» و او دید که کانتینرها بـه مسـکن
مردم تبدیل شده و در جایی مشاهده کرد که واحدهای نظامی در کانتینرها مسکن گزیده بودند .در خاتمـه ،آقـای
ماس اظهار داشته « :اطالع دارم که ارتش ایران نیز از کانتینرهای فلکسی ـ ون استفاده نظامی به عمل میآورد».
دولت منکر آن است که از کانتینرهایی که خواهان در ایران به جای گذارده ،دارا شده باشد و اظهـار مـیدارد
که خواهان از طریق نماینده خود ،کانتینرهای نو و قیمتی را از کانتینرهـای کهنـه و فرسـوده جـدا کـرده و فقـ
کانتینرهای نو را از ایران صادر و کانتینرهای فرسوده را در ایران به جای گذارده است .دولت اظهار آقای مـاس را
دایر بر اینکه وی «وض یکایک کانتینرها را یادداشت و به فلکسی ـ ون توصیه مـیکـرد کـه کـدامیک را بایـد
مسترد نمود» به منزله تأیید اظهارات خود تلقی میکند .دولت مضافا پیشنهاد کـرده کـه خواهـان مـیتوانـد 343
کانتینر را از استارالین پس بگیرد ،مشرو بر اینکه دولت را در قابل ادعاهای اشخاص ثالث بریالذمـه و هزینـه
انتقال کانتینرها را تقبل نماید و هزینههایی را که استارالین بابت محافظت از کانتینرها متحمل شـده ،بپـردازد .در
مورد ایران اکسپرس ،دولت ادعا میکند که در جریان حمالت ارتش عراق به بندر خرمشهر که در سـپتامبر 3322
آغاز شد ،کلیه داراییهای ایران اکسپرس نابود گردید.
آقای ماس که سوگندنامهاش در این رابطه مورد استناد خواهان مـیباشـد ،رقمـی از تعـداد کانتینرهـایی کـه
مشاهده کرده یا طبق اطالع وی ،تحت تصرف دولت بوده ،ارائه نداده است .در مورد کانتینرهایی که آقـای مـاس
حسب اظهار ،مشاهده نموده که مورد استفاده اشخاص یا شرکتهای خصوصی قرار گرفته ،نمـیتـوان گفـت کـه
دولت از این کانتینرها نفعی حاصل کرده است .در مورد کانتینرهایی که استارالین حسب ادعا به وزارت کشاورزی
اجاره داده ـ و آقای ماس حسب اظهار از طریق نماینده شورای کارگران استارالین از این موضوع اطـالع حاصـل

393 (1982).

برای اطالع از نظرات محافظه کارانهتر ،من باب منال ،رجوع کنید به:
 P. Laviec, Protection et Promotion des Investissements 204 (1982).ـ J.

 .19رجوع کنید به :سی لند ،در فوق ،صفحات 10ـ  13که در  6 IRAN-U.S.C.T.R.171-72به طب رسیده است.
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کرده ـ باید گفت که استفاده از این کانتینرها دارا شدن بالجهت دولت محسوب نمیشود؛ زیرا اگر چنین اجـارهای
در کار بود ،وزارتخانه مزبور اجارهبها را به استارالین میپرداخت .تنها حالتی که میتواند بـه منزلـه انتفـاع واقعـی
دولت از تجهیزات فلکسی ـ ون تلقی گردد ،موردی است که آقای ماس حسب اظهار مشاهده نموده که واحدهای
نظامی در کانتینرها مسکن گزیده بودند .آنجایی که آقای ماس میگوید« :معلوم شد کـه سـازمانهـای مختلـف
دولتی ،کانتینرها را از محل میبردند »...نیز همان اثر و مفهوم را دارد.
سوابق امر ،حاوی تلکسی به تاریخ  03فوریه ( 3322دوم اسفندماه  )3102نیـز هسـت کـه در آن ،یوترویـک
کورپوریشن از طرف «ایران اکسپرس الینز» و «ایران اکسپرس ترمینال کورپوریشن» و همچنین از جانب بعضـی
«اجارهدهندگان کانتینرها» که از آنها نام برده نشده ،تقاضا کرده که پارهای از کانتینرها که حسـب اظهـار تحـت
تصرف و مورد استفاده سازمان بنادر و کشتیرانی در بندر خرمشهر بوده ،مسترد گردد .لکن تلکس مزبور مشـخص
نمی سازد که این کانتینرها متعلق به خواهان یا شرکت دیگری بوده و بنابراین ،ثابت نمیکند که دولت ،تجهیـزات
خواهان را مورد استفاده و بهرهبرداری قرار داده است .بدین ترتیب ،تنها مدرک در این باره ،سوگندنامه فوقالـذکر
آقای ماس ،کارگزار خواهان طی مدت ذیرب است .دیوان پس از بررسی این سوگندنامه به این نتیجه رسیده است
که اظهارات وی درباره محل ،مشخصات و تعداد کانتینرها به حدی کلی و غیردقیق است که نمیتواند مؤید یـک
ارزیابی عادالنه از میزان استفاده احتمالی باشد .در جلسه استماع ،خواهان ،آقای ماس را بـهعنـوان شـاهد معرفـی
ننمود و بنابراین ،امکان نداشت از وی تحقیق به عمل آید تا بدانوسیله موضوع روشن شود .تحـت ایـن شـرای ،
دیوان از نظر عدالت نمیتواند براساس سوگندنامهای چنین مبهم که توضیحاتی به صورت شهادت شفاهی دربـاره
آن داده نشده ،حکم به پرداخت وجهی صادر نماید .اقدام به چنین عملی[ ،خودسرانه و نامناسـب اسـت .بـر ایـن
اساس ،دیوان بر این نظر است که ادعای دارا شدن بالجهت باید مردود شناخته شود.
هرچند که خواهان این استدالل را صریحا مطرک ننموده ،با این حال ،از مبالغ مورد مطالبه میتـوان اسـتنبا
نمود که وی معتقد است دولت تا میزان دیون پرداخت نشده استارالین و ایران اکسپرس ،بالجهت دارا شده است؛
لکن از آنجا که توضیحات بیشتری داده نشده ،دیوان نمیتواند ادعای دارا شدن بالجهت را به نحوی کـه ارائـه
گردیده ،بر مبنای این واقعیت که «دولت از طریق تصرف و استفاده از تجهیزات فلکسی ـ ون بالجهت دارا شـده
است» ،به صورتی تفسیر کند که ادعای دیون پرداخت نشده را نیز در بر گیرد.
هـ) هزینهها

هریک از طرفین باید هزینههای خود را تقبل نماید.
سوم) حکم

بنا به دالیل پیشگفته،
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دیوان حکمی به شرک زیر صادر میکند:
الف) ادعاهای فلکسی ـ ون لیسینگ اینک مردود شناخته میشوند.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  33اکتبر  33( 3383مهرماه )3131
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یک
هوارد ام .هولتزمن
نظر مخالف

کورش حسین عاملی
نظر موافق

پرونده شماره 19ـ شعبه یک
حکم شماره 242ـ19ـ1
خواهان :پپسی کو اینک
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،بنیاد مستضعفان ،شرکت نوشابهسازی زمزم آذربایجان،
شرکت نوشابه سازی زمزم شرق تهران ،شرکت نوشابهسازی زمزم اصفهان ،شـرکت نوشـابهسـازی
زمزم گرگان ،شرکت نوشابه سازی زمزم کرمان ،شرکت نوشـابهسـازی زمـزم کرمانشـاه ،شـرکت
نوشابه سازی زمزم خوزستان ،شرکت نوشابه سازی زمزم مشهد ،شرکت نوشابهسازی زمـزم رشـت،
شرکت نوشابهسازی زمزم شیراز ،شرکت نوشابهسازی زمزم تهران
تاریخ 33 :آبانماه 3131
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ای .آر .لیهی ،وکیل خواهان ،آقای اف .مک رابی ،آقای ا  .ساسین

نمایندگان خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده راب دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،آقـای مجتبـی
کزازی ،مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای م .مـددی ،نماینـده بنیـاد مستضـعفان ،آقـای م .ر .منتظـری ،آقـای م.
شاهوردی ،نمایندگان شرکتهای نوشابهسازی زمزم
سایر حاضران :آقای جان کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا ،آقای دانیل پرایس ،مشاور نماینده راب
ادعاهای پرونده حاضر از معامالت فیمابین خواهان پپسیکو اینک («پپسیکو») و یازده شرکت نوشـابهسـازی
ایرانی ناشی میشود که عناوین شرکتی همگی آنها شامل کلمه «زمزم» است .این یازده شرکت مشخصا عبارتند
از :شرکت نوشابهسازی زمزم آذربایجان ،شرکت نوشابهسازی زمـزم شـرق تهـران ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم
اصفهان ،شرکت نوشابهسازی زمزم گرگان ،شرکت نوشـابهسـازی زمـزم کرمـان ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم
کرمانشاه ،شرکت نوشابهسازی زمزم خوزستان ،شرکت نوشابهسازی زمزم مشهد ،شرکت نوشابهسازی زمزم رشت،
شرکت نوشابهسازی زمزم شیراز ،شرکت نوشابهسازی زمزم تهـران (ایـن یـازده شـرکت ،در ایـن حکـم مجموعـا
«شرکتهای زمزم» نامیده می شوند).
ادعاهای این پرونده دو نوعند .پپسیکو خواستار پرداخت مبلغ  1,142,222دالر حسـابهـای دریـافتنی بابـت
عصاره نوشابه پپسیکوال است که حسب ادعا به کلیه شرکتهای زمزم ،غیر از شرکت نوشابهسازی زمزم کرمـان،
فروخته و تحویل داده است (ده شرکتی که ادعای پرداخت حسابهای دریافتنی علیه آنها مطرک گردیده ،در ذیل
شرکتهای زمزم خریدار خوانده میشوند) .عالوه بر این ،پپسیکو خواستار بازپرداخت وامهایی مجموعـا بـه مبلـغ
 8,022,222دالر است که حسب ادعا به کلیه شرکتهای زمزم ،غیر از شرکت نوشابهسازی زمزم تهران پرداختـه
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است( .با توجه به نظر دیوان راج به ادعای مربو به بازپرداخت وامها به ده شرکتی که ادعاهایی جهت اسـترداد
وامها علیه آنها مطرک شده« ،شرکتهای زمزم وامگیرنده» نامیده میشوند).
پپسیکو اظهار میدارد که دولت جمهوری اسالمی ایران و بنیاد مستضعفان و نیز شرکتهـای زمـزم مربوطـه،
منفردا و مجتمعا بابت ادعاهای مطروحه مسئولند.
شرکتهای زمزم ادعاهای متقابلی مطرک ساخته و خواستار مبالغی هستند کـه حسـب ادعـا در فـروش عصـاره
()1
پپسی به آنها اجحاف شده است.
اول) واقعیات و اظهارات
 .3صالحیت

پپسیکو اظهار مینماید که تبعه ایاالت متحده است .خواندگان عبارتند از دولت جمهـوری اسـالمی ایـران ،بنیـاد
مستضعفان و شرکتهای زمزم .خواهان اظهار می دارد که بنیاد مستضعفان ،واحد تحت کنترل دولت ایران اسـت.
نامبرده همچنین می گوید که بنیاد یاد شده در اجرای دستورات دولت ،سهام شرکتهای زمزم را در اختیار گرفته و
دولت از طریق بنیاد مستضعفان به صورت بالفعل همچنان شرکتهای مزبور را کنترل میکند.
بدوا خواهان پرداخت مبلغ  1.142.222دالر بابت عصاره پپسیکـوال را بـا طـرک ادعـای مسـتقیمی بـر مبنـای
ترتیبات قراردادی با شرکتهای زمزم خریدار مطالبه کرده بود .بعـدا نـامبرده ادعـای مزبـور را بـهعنـوان ادعـای
غیرمستقیم از جانب دو شرکت پپسیکـوال منیوفگچرینـگ (ایرلنـد) لیمیتـد («پپسـیکـو ایرلنـد») و پپسـیکـوال
منیوفکچرینگ کامپنی اینک («پپسیکو پورتوریکو») مطرک ساخت که حسب ادعـا شـرکتهـای فرعـی تمامـا
متعلق به خواهان بوده و به ترتیب ،در ایرلند و ایالت دلهور تأسیس یافتهاند .سپس خواهـان اظهـار داشـت کـه در
مارس  ،3323حسابهای دریافتنی دو شرکت فرعیاش به وی واگذار شـد و لـذا نـامبرده حـق داشـته کـه ایـن
حسابها را اصالتا نیز ادعا نماید.
خواندگان تعدادی ایرادات صالحیتی مطرک ساختهاند .آنان استدالل میکنند که خواهان دالیل کافی مبنی بر
تابعیت آمریکایی اش ،طبق الزامات بیانیه حل و فصل دعاوی ارائه نکرده اسـت .خوانـدگان منکـر آننـد کـه بنیـاد
مستضعفان ،واحد تحت کنترل دولت ایران است ،بلکه اظهار میدارند که بنیاد مذکور یک سازمان خصوصی خیریه
و دارای شخصیت حقوقی مستقلی است .آنان همچنین منکر آنند که شرکتهای زمزم به مفهوم بند  1ماده هفت
بیانیه حل و فصل دعاوی ،تحت کنترل بنیاد مستضعفان هستند .بهعکس ایشان اظهار مینمایند که شـرکتهـای
مزبور ،شرکتهای تجاری خصوصی با شخصیت حقوقی مستقلی هستند که بنیاد در آنهـا فقـ بـهعنـوان یـک
سهامدار عادی عمل میکند .خواندگان استدالل میکنند که هرگونه کنترلی از جانب بنیاد بر شـرکتهـای زمـزم
آنچنان غیرمستقیم است که الزامات بند  1ماده هفت را تحقق نمیبخشد .بهعالوه ،ایشان میگویند «با توجه بـه

 .1شرکتهای زمزم خریدار ،همچنین ادعای متقابلی جهت پنج درصد قیمت عصاره فروختـه شـده کـه حسـب ادعـا بابـت «کمـک بـه
تبلیغات» واجب االدا بوده مطرک نموده بودند .دیوان داوری ،طی دستوری که در  2ژوئن  32( 3324خرداد مـاه  )3181ثبـت شـده مقـرر
نمود که با توجه به اینکه ادعای متقابل مزبور در مرحله پیشرفته ای از رسیدگی ها اقامه شده ،پذیرفته نشود.
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این که محل اجرای قراردادهای مورد استناد خواهان ،ایران است و قراردادها عمال نیز در ایـران اجـرا شـده» ،لـذا
اختالفات مربو به اجرای آنها تنها در حیطه صالحیت دادگاههای ایران است.
شرکت های زمزم منکر آنند که خواهان حق داشته از جانب پپسیکو ایرلند و پپسیکو پورتوریکو بابت پرداخـت
قیمت عصاره طرک دعوا کند؛ چه به نظر آنان ،خواهان مالکیت خـود بـر ایـن دو شـرکت را ثابـت نکـرده اسـت.
شرکتهای زمزم همچنین منکر آنند که خواهان می تواند ادعای مستقیمی را مطرک سازد .آنان استدالل میکنند
که کلیه معامالت مستقیما بین ایشان و پپسیکو ایرلند و پپسیکـو پورتوریکـو انجـام گرفتـه اسـت .در رابطـه بـا
واگذاری ادعایی حسابها ،شرکتهای زمزم میگویند که این واگذاریها فق شامل بخشی از ادعا است و به هـر
صورت ،به علت اینکه در چنین مرحله پیشرفتهای از رسیدگیها مطرک شدهاند ،دیوان نباید آنها را مد نظـر قـرار
دهد.
در ارتبا با ادعای بازپرداخت وامها ،خواندگان ایرادات صالحیتی مشابه ایرادات به ادعای حسابهای دریـافتی
را مطرک ساختهاند .آنان مضافا استدالل میکنند که ادعای بازپرداخت وامها در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه
 ،)3103به شرک مقرر در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجا نبوده؛ چه حال کردن ادعایی وامها موجـه
نبوده و بازپرداخت تا  30مه  00( 3320اردیبهشتماه  )3183واجباالدا نمیشده است.
 .2اصل دعوا
الف) ادعای حسابهای دریافتی

خواهان اظهار میدارد که در سال  ،3300نامبرده و شرکتی که در آن موقـ نوشـابهسـازی زمـزم ایـران («زمـزم
ایران») نامیده می شد ،یک قرارداد نمایندگی انحصاری نوشابه سازی منعقد سـاختند .بـه موجـب ایـن نماینـدگی،
خواهان حق انحصاری خرید ،تولید ،فروش و توزی پپسی کوال در داخل ایـران را بـه زمـزم ایـران واگـذار کـرد.
خواهان و زمزم ایران ،طبق این قرارداد نمایندگی تا سـال  3322فعالیـت کردنـد .در سـال  3322یـازده کارخانـه
نوشابهسازی منطقهای ،یعنی همان شرکتهای زمزم ،در شهرهای مختلف ایران ،تأسـیس شـد و در اول مـارس
 32( 3322اسفندماه  ،)3100خواهان با هریک از این شرکتها قرارداد نمایندگی انحصاری نوشابهسازی («قرارداد
نمایندگی») منعقد نمود .به موجب این قراردادها ،شرکتهای زمزم حق انحصاری خریـد عصـاره و تهیـه نوشـابه،
فروش و توزی پپسی کوال در مناطق تعیین شده را به دست آوردند .آنان متعهد شدند که الزامات بهداشتی و غیـره
مربوطه به تولید ،فروش و بازاریابی پپسیکوال را رعایت نمایند و خواهان نیز متعهد شد که در این کـار بـه آنهـا
یاری کند .بهویژه در هر قرارداد نمایندگی مقرر شد که خواهان عصاره پپسیکوال را به هریک از شرکتهای زمزم
«خواهد فروخت یا موجبات فروش آن را از طریق یکی از شرکتهای فرعی خود (که از ایـن پـس در ایـن حکـم
«فروشنده» نامیده می شود) فراهم خواهد ساخت» و شرکت زمزم این عصاره پپسیکوال را «به قیمتی که هر چند
وقت یک بار توس فروشنده تعیین میشود» از خواهان یا فروشنده خریداری خواهد کرد .شرکت زمزم «بهای هر
سفارش را تماما و بالفاصله پس از تحویل گرفتن کاال و یا طبق شرای دیگری که [خواهان یا فروشـنده تعیـین
میکند ،میپردازد».
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خواهان اظهار میدارد که در طول دوره  3322تا  3323هریک از شرکتهای زمزم خریدار ،عصاره پپسـیکـوال
به پپسیکو ایرلند و پپسیکو پو رتوریکو سفارش داده و آن را دریافـت نمودنـد و قیمـت مـورد توافـق کلیـه ایـن
محموالت بالغ بر  1,142,222دالر گردید.
خواهان میگوید که شرکتهای زمزم خریدار ،این محصوالت را دریافت کردند ،ولی مبلـغ  1,142,222دالر را
پرداخت نکردند .خواهان روشهای معمول در ارسال عصاره و پرداخت قیمت آن پس از دریافت سفارش از شرکت
زمزم خریدار را شرک داده است .نامبرده همچنین مدارکی را در مورد ارائه پیشنهاد و قبول فروش و حمل عصـاره،
همراه با نمونههای برات ها و دستورات دریافت پول که به بانک صادرات فرستاده شـده ،تسـلیم نمـوده اسـت .در
جریان رسیدگیهای شفاهی ،نماینده شرکتهای زمزم خریدار تأیید کرد که اختالفی در مورد دریافت کـاال وجـود
ندارد ،بلکه اختالف بر سر قیمتی است که باید پرداخت شود .خواهان گرچه بروات به مبلغ کل  1,142,222دالر
را به عنوان مدرک ادعای خویش ،و به منظور محاسبه سررسیدهای مربوطه آنها مورد اسـتناد قـرار داده ،بـا ایـن
حال ،ادعای خود را نه بر مبنای این بروات ،بلکه بر مبنای قراردادهای نمایندگی و ارسـال عصـاره و دریافـت آن
توس شرکتهای زمزم خریدار استوار میسازد.
کل مبلغ ادعا بابت قیمت عصاره پپسیکوال که حسب ادعا پرداخت نشـده  1,142,222دالر اسـت .خواهـان از
هریک از ده شرکت زمزم خریدار ،بخشی از این مبلغ را که معادل قیمت عصارهای است که به آن شرکت ارسال و
توس آن دریافت شده ،مطالبه میکند .از آنجا که دولت ایران و بنیاد مستضعفان ،حسب ادعا شرکتهای زمزم را
مصادره کردهاند ،خواهان آنها را همراه با ده شرکت زمزم خریدار منفردا و مجتمعا بابت هـر بخـش از ایـن ادعـا
مسئول میشناسد.
خواهان میگوید که در تاریخ  02آوریل  13(3323فرودینماه  )3102اطالعیهای به هریک از شرکتهای زمزم
ارسال و پرداخت قیمت عصاره را تقاضا نمود .خواهان اظهار میدارد که آقای طباطبایی ،مدیر عامل شرکت زمـزم
تهران و رئیس هیأت مدیره کلیه شرکتهای زمزم دیگر ،که توس بنیاد مستضعفان منصوب شده ،در نامه مـورخ
 30ژانویه  00( 3322دیماه  )3102تعهد شرکتهـای زمـزم مبنـی بـر پرداخـت کـل قیمـت عصـاره بـه مبلـغ
 1,142,222دالر را تصدیق نمود .خواهان مضافا اظهار میدارد که در طول جلسات مالقات در اواخر سال 3323و
سال ،3322بنیاد مستضعفان نیز معتبر بودن این ادعا را مورد تصدیق قرار داد.
خواهان خواستار بهره بابت مبلغ هر برات از تاریخ سررسید آن تا تاریخ پرداخت مبلغ حکم است.
شرکتهای زمزم خریدار اظهار میدارند که بروات حاوی مبالغ مورد ادعا هرگز توسـ آنـان مـورد قبـول قـرار
نگرفته و برخی تشریفات مقرر کنوانسیون  3312ژنو انجام نشده است .بـهعـالوه ،ایشـان اظهـار مـینماینـد کـه
نامههای مورخ  02آوریل  13( 3323فروردینماه  )3102که ضمن آن پرداخـت قیمـت عصـاره تقاضـا شـده ،بـه
شرکتهای زمزم مربوطه ارسال و یا توس آنها دریافت نشده است ،بلکه این نامـههـا خطـاب بـه هریـک از ده
شرکت زمزم خریدار بوده ،با ذکر عبارت قابل توجه آقای ایر ثابت ،رئیس هیأت مدیره هریـک از شـرکتهـای
مزبور ،و به نشانی وی در پاریس ارسال شده است .عالوه بر این ،شرکتهای زمـزم خریـدار ادعـا مـیکننـد کـه
خواهان از سال  3324بابت خریدهای عصاره ،به میزان صد درصد به آنها گرانفروشی کرده و بنابراین ،هر مبلغی
که احیانا به خواهان بدهکار باشند باید با این مبالغ اجحاف شده تهاتر شود .خواهان منکر این ادعا است.
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شرکتهای زمزم خریدار ،مضافا استدالل میکنند که به هر صورت آنان نمیتوانستند پرداختـی بابـت عصـاره بـه
عمل آورند ،زیرا دستور اجرایی شماره  30322صادره توس رئیس جمهوری ایـاالت متحـده در تـاریخ  34نـوامبر
 01( 3323آبانماه  )3102شرای فورس ماژور ایجاد و خواندگان را دچار مضیقه دالری نمود.
در مورد قبولی تعهد پرداخت توس شرکتهای زمزم خریدار بابت عصاره که در نامه مورخ  30ژانویه 00(3322
دیماه  )3102آقای طباطبایی ابراز گردیده ،شرکتهای مزبور اظهار میدارند که این مطلب نمی تواند مورد استناد
قرار گیرد؛ به این دلیل که نامه مزبور در طول مذاکرات حل و فصل فیمابین طـرفین ارسـال شـده و بـه عـالوه
دارای نواقص تشریفاتی بوده است.
شرکتهای زمزم خریدار استدالل میکنند که چون هیچ شرطی ناظر بر پرداخت بهره در براتها وجـود نـدارد،
طبق کنوانسیون ژنو ،حکم به بهره نباید داده شود .نامبردگان همچنین میگویند که قراردادهای فیمابین طـرفین
شامل هیچ شرطی در مورد بهره نیست.
دولت ایران و بنیاد مستضعفیان منکر هر گونه مسئولیتی بابت پرداخت بهای عصاره میباشند.
ب) ادعای بازپرداخت وامها

خواهان همچنین جمعا مبلغ 8,022,222دالر بهعنوان بازپرداخت وامهایی که به شرکتهای زمزم وامگیرنده داده،
مطالبه مینماید.
خواهان اظهار مینماید که در سال  3322نامبرده وامی به مبلغ  802,222دالر در اختیار هریک از شرکتهای
زمزم ،غیر از زمزم تهران ،گذارد که میبایست جهت بهبود کارخانهها ،ایجاد سرمایه جاری و پرداخت برخی دیـون
مربو به خرید عصاره و ایفای تعهدات مختلف دیگر مصرف شود .طبق اظهار خواهان ،وامها در سه گروه مدرک
منعکس شده است :قرارداد اصلی بین پپسیکو ،هریک از ده شرکت زمزم وامگیرنده ،سهامداران و سه نفر ضـامن
خصوصی؛ ده فقره قرارداد وام جداگانه بین پپسیکو و هریک از ده شرکت زمزم وامگیرنده که منضـم بـه قـرارداد
اصلی بوده؛ و باالخره ده فقره سفته قابل پرداخت به پپسیکو به امضای هریک از ده شرکت زمزم وامگیرنـده کـه
آنها نیز بهعنوان ضمیمه به قرارداد اصلی منضم بوده است .خواهان استدالل مینماید که قید ویژه انتخاب قانون
مندر در این مدارک مقرر می دارد که قانون نیویورک ،قانون حاکم بوده و طبق قوانین نیویورک ،مدارک یاد شده
موافقتنامه واحدی را تشکیل میدهند.
در قرارداد اصلی که در  38ژوئن  08( 3322خردادماه  )3108امضا شد ،مقرر شده که مادام که پـارهای شـرای
قبلی تحقق نیافته ،پپسیکو ملزم به پرداخت وامها نیست .خواهان اظهار میدارد که کلیه این شرای ایفا گردیده و
سپس وامها پرداخت شده است .خواهان مضافا ادعا مینماید که طبق قرارداد اصلی ،شرکت های زمزم وام گیرنده
ملزم بودند که پس از دریافت وامها نیز پارهای الزامات را رعایت نماینـد و چنانچـه ایـن الزامـات رعایـت نشـوند
خواهان حق داشت هریک از سفتهها یا کلیه آنها را حال کند.
خواهان میگوید که قراردادهای وام که آنها نیز در  38ژوئن  08( 3322خردادماه  )3108امضا شد ،هریک از
ده شرکت زمزم وامگیرنده را ملزم می ساخت که بعضی شرای مالی و تولید را رعایت کنند و نقض هریک از ایـن
شرای توس هریک از شرکتهای زمزم وامگیرنده به خواهان حق میداد که سفتهها را حال کند ،به نحـوی کـه
ده روز پس از تسلیم اطالعیه کتبی به طرف دیگر و تأیید به وسیله تلکس ،قابل پرداخت و واجـباالدا باشـند .در
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غیر این صورت به موجب موافقتنامههای وام ،سررسید وامها 30مه  00( 3320اردیبهشتماه  )3183بود و بهرهای
بدان تعلق نمیگرفت ،مگر آنکه وامها در سررسید خود بازپرداخت نمیشدند و یا پیش از سررسید حال میشدند.
خواهان اظهار میدارد که کلیه سفتههای دهگانه در تاریخ  30مه  00( 3322اردیبهشتماه  )3108توس ایـر
ثابت ،به عنوان رئیس هیأت مدیره هریک از شرکتهای زمزم ،امضا گردیده و هریک از شـرکتهـای وامگیرنـده
دهگانه را ملزم ساخت که در تاریخ  30مه  00( 3320اردیبهشتمـاه  )3183مبلـغ  802,222دالر را بـه خواهـان
بازپرداخت نمایند .سفتهها شامل تضمین اضافی و مستقل و شخصی حبیب ثابت ،ایر ثابت و هرمز ثابت ،مبنی بر
بازپرداخت وامها بود که از نظر خواهان تأثیری بر تعهد اصلی ده شرکت زمزم وامگیرنده طبـق قراردادهـا نداشـته
است.
خواهان اظهار مینماید که وی مبالغ وام را به ترتیب در تاریخهـای  0ژوئـن  30( 3322خردادمـاه 30 ،)3108
ژوییه  04( 3322تیرماه  )3108و دوم اوت 33( 3322مردادماه  )3108به حسابهای هریـک از ده شـرکت زمـزم
وامگیرنده منتقل ساخت و وامها توس این شرکت دریافت گردید.
خواهان اظهار مینماید که از اوت  ،3322شرکتهای زمزم الزامات کنترل کیفیت باال و سـایر شـرای قـرارداد
اصلی و قراردادهای وام را نقض کردند .نامبرده اخطار کرد که سررسید وامها را جلـوتر خواهـد انـداخت و پـس از
تالش های ناموفق جهت حصول اطمینان از رعایت مفاد قراردادهـا ،در تـاریخ  02آوریـل  13(3323فـروردینمـاه
 )3102سررسید سفته ها را حال کرده و از هریک از شرکتهای زمزم وامگیرنده خواست که مبلـغ  802,222دالر
را پرداخت کند .خواهان اظهار میدارد که بدین ترتیب به موجب قرارداد وام ،وامها میبایست در تاریخ  12آوریل
(3323دهم اردیبهشتماه  )3102پرداخت میشد ،ولی مبالغ مزبور هرگز به وی پرداخت نگردید .خواهان میگویـد
که وی همچنان تا سال  3323به فروش عصاره به شرکتهای زمزم در ایران ادامه داد ،لکن از سال  3323فقـ
با دریافت اعتبار اسنادی تأیید شده اقدام به این کار کرده است.
خواهان خواستار بهره نسبت به مبلغ  8,022,222دالر بر نرخی به میـزان  1درصـد بـاالتر از نـرخ سـه ماهـه
پیشنهادی بین بانکی لندن (لیبور) از تاریخ  1آوریل  32( 3323اردیبهشـتمـاه  )3102تـا تـاریخ پرداخـت حکـم
می باشد .خواهان استدالل مینماید که وی حق دریافت چنین نرخی را دارد ،زیرا این نـرخ در موافقتنامـههـا و در
صورت عدم بازپرداخت وامها هنگام سررسیدشان پیشبینی شده است.
خواهان میگوید که دولت ایران و بنیاد مستضعفان ،همراه بـا ده شـرکت زمـزم وامگیرنـده ،منفـردا و مجتمعـا
مسئول بازپرداخت وام هایی هستند که بر ذمه شرکتهای زمزم مربوطه است .این استدالل مبتنی اسـت بـر ایـن
واقعیات که در قراردادهای وام مشخصا مقرر شده که این قراردادها نسبت به جانشین الزامآور است و دولت ایران
و بنیاد مستضعفان ،هر دو ،جانشینان تمام مناف مالکان قبلی زمزم میباشند .خواهان استدالل مینماید که دولت
و بنیاد مستضعفان ،همچنین براساس ضمانتنامه هایی که توس افراد خانواده ثابت داده شده ،مسـئول هسـتند .از
نظر خواهان ،هنگامی که دارایی های خانواده ثابت مصادره و به بنیاد منتقل شد ،بنیاد همچنین مسئولیت تعهـدات
آنان را نیز پذیرفت و ضمانتنامههای یاد شده از جمله آنها میباشند.
در رابطه با ماهیت این ادعا ،استدالل اصلی شرکتهای زمزم این است که وامهای یاد شده ،وامهای شخصـی
به خانواده ثابت بوده و مقصود از آن ،استفاده «شرکتهای ده گانه زمزم» نبوده است و لذا نه شرکتهای دهگانه
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مذکور ،نه دولت ایران و نه بنیاد مستضعفان ،هیچکدام مسئول بازپرداخت آنها نیستند .شرکتهـای زمـزم اظهـار
میدارند که مطالب زیر دال بر این امر است:
شرای و روک قرارداد اصلی حاکی از آن است که ماهیت وامها شخصی بوده ،نه شـرکتی ،شـرکتهـای زمـزم
وامگیرنده مجوزی جهت انعقاد موافقتنامههای وام مذکور به افراد خانواده ثابت ندادهاند ،آقایان حبیب ،ایر و هرمز
ثابت قرارداد اصلی را فق بهعنوان ضامن امضا کردهاند و نـه بـهعنـوان نماینـده ده شـرکت زمـزم وامگیرنـده ،و
نامه هایی که خواهان مدعی است سررسید وامها را حال کرده به ده شـرکت زمـزم وامگیرنـده در ایـران فرسـتاده
نشده ،بلکه به ایر ثابت در پاریس ارسال گردیده و باالخره این کـه خواهـان افـراد خـانواده ثابـت را جهـت بـاز
پرداخت وامها در دادگاههای ایاالت متحده مورد تعقیب قرار داد ،لکن بعدا با توافق ایشان ،ادعایش را پس گرفت.
شرکتهای زمزم مضافا مدعیاند که آنها نبایـد مقیـد و متعهـد بـه قراردادهـا باشـند ،زیـرا بـرخالف اساسـنامه
شرکتها ،قراردادها به جای اینکه توس دو نفر امضاکننده مجاز امضا شده باشد ،فق توس یک مدیر که مجوز
الزم از جانب هیأتهای مدیره نداشته امضا شده و فاقد مهر شرکت میباشد .این نقایص را نمیتوان با هیچگونـه
نظریه اختیار «آشکار» رف کرد .سفته ها فق توس شخص ایر ثابت امضا شده و لذا طبق کنوانسیون ژنو فقـ
علیه او می توان طرک دعوا نمود .بهعالوه ،سفته هـا واخواسـت نیـز نشـده اسـت .بـر مبنـای کلیـه ایـن مطالـب،
شرکتهای زمزم اظهار مینمایند که موضوع وامها «توطئه»ای بوده از جانـب خواهـان و افـراد خـانواده ثابـت و
ادعای حاضر با تبانی ایشان اقامه گردیده است.
شرکتهای زمزم مضافا اظهار میدارند که وجوه وام را دریافت نکرده و این وجوه در دفـاتر آنهـا ثبـت نشـده
است ،بلکه بهعکس به شرکت زمزم مرکزی پرداخت شده که در سـال 3322منحـل گردیـد .شـرکتهـای زمـزم
بیانهای از جانب مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ،سابقا معروف به کوپرز اند لیبراند ایران ،ارائه نمودند؛ مبنی
بر اینکه وامها در دفاتر یکی از شرکتهای «زمزمی» که حسابرسی شده بود ،ثبت نگردیده و «هیچگونه مـدرک
و سوابق و قرائن مکتوب دال بر آگاهی مؤسسه کوپرز اند لیبراند ،از وجود وام دریـافتی  8/0میلیـون دالری سـایر
شرکتهای گروه زمزم از پپسیکو اینک وجود ندارد» .بخشی از وجوه وامها به دو شرکتی که حسب ادعـا متعلـق
به خانواده ثابت بوده ،ولی خوانده پرونده حاضر نیستند ،منتقل شده است.
در رابطه با نامههـای مـورخ  02آوریـل  13( 3323فـروردینمـاه  )3102کـه سررسـید وامهـا را حـال کـرده،
شرکتهای زمزم اظهار مینمایند که نامهها به ترتیبی که مقرر بوده به شرکتهای زمزم وامگیرنده ارسال نشده و
توس این شرکتها دریافت نشده است .بهعکس نامهها خطاب به هر شرکت زمزم وامگیرنده و بـا عنـوان قابـل
توجه آقای ایر ثابت بوده و به نشانی شخصی افراد خانواده ثابت در پاریس فرستاده شده است .رسید پسـت بـه
امضای ایر ثابت نیست و معلوم نیست که نامهها در ایران واقعا به دست آنها رسیده است یا نه .عالوه بـر ایـن،
شرکتهای زمزم این مطلب را مورد تردید قرار میدهند که همان نامههایی که بهعنوان مدرک تسلیم شده واقعـا
در پاکتهایی که رسید بابت آنها داده شده ،قرار داشته است.
شرکتهای زمزم همچنین استدالل میکنند که هیچیک از تعهدات قراردادی را نقض نکردهاند و لذا هیچگونـه
علت و دلیلی برای حال کردن سررسید وامها وجود نداشته است .باالخره شرکتهای زمزم اظهار میدارند که نباید
مسئول شناخته شوند ،چه مسئولیت آنها محدود است به ارزش سهامشان که آنهم در تاریخ انتقال سهام به بنیاد
مستضعفان ،منفی بوده است.
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دولت ایران و بنیاد مستضعفان نیز هر گونه مسئولیت بابت این ادعا را رد میکند.
خواهان به شرک زیر به مدافعات خواندگان پاسخ میدهد .وی اظهار میدارد که وامهـا بـه ده شـرکت زمـزم
وام گیرنده اعطا شده که متعهدهای اصلی بودند و طبق قوانین ذیرب نیویورک ،آقایان حبیب ،ایر و هرمـز ثابـت
فق تعهد ثانوی جهت تضمین وامها پذیرفته بودند .نظریه اختیار «آشکار» طبق قانون نیویورک و همچنین قانون
ایران و اصول کلی حقوقی ،به ایر ثابت اختیار میدهد که ده شرکت زمزم وامگیرنده را متعهد نمایـد .بـهعـالوه،
حتی اگر در امضای قرارداد اصلی و قراردادهای وام اشکاالت فنی وجود داشته ،به هر صورت ،شرکتهـای زمـزم،
طبق نظریه تنفیذ ،به علت استفاده از مزایای آن قراردادها ،مسئول وامها شناخته میشوند .در این مورد که وامهـا
در دفاتر شرکتهای زمزم وام گیرنده ثبت شده یا نه ،خواهان سوگند نامهای از جانب شریک و مدیر قبلـی کـوپرز
اند لیبراند ایران ارائه نموده ،مبنی بر اینکه وامها در دفاتر یکی از شرکتهای زمزم که در گذشته حسابرسی شده،
وارد گردیده و «گرچه کوپرز اند لیبراند صورتهای مالی بقیه نه شرکت نوشابهسازی زمزم را در ایران حسابرسـی
نکرده ،با این حال ،مؤسسه مزبور اطالع داشت که وام مشابهی توس پپسیکو اینک بـه هریـک از شـرکتهـای
زمزم داده شده و وامها کال بالغ بر  8/0میلیون دالر امریکا بوده است» .در رابطه با دعوای مطروحه خواهان علیـه
خانواده ثابت در ایاالت متحده ،نامبرده اظهار مینماید که دلیل استرداد دعوا این بـود کـه معلـوم شـد کـه افـراد
خانواده ثابت هیچ نوعی دارایی در ایاالت متحده ندارند و امضای آنها برای تحصیل قرار خاتمه دعوا ،بدون لطمه
به حقوق طرفین الزم بود .معهذا پپسیکو با طرک دعوا علیه ضامنین وامها از حق خود در تعقیب ده شرکت زمـزم
وامگیرنده بهعنوان متعهدین اصلی وامها ،صرفنظر نکرده است .خواهان مضافا منکر وجود هرگونـه «توطئـه»ای
شده است .خواهان اظهار میدارد که به شرکت مرکزی زمزم که در این پرونده خوانده نیست هیچگونه وامـی داده
نشده است .نامبرده همچنین اظهار میدارد که مصرف بخشی از وجوه وامها جهت پرداخت دیون ده شرکت زمزم
وامگیرنده به دو شرکتی که آنها نیز متعلق به خانواده ثابت بودند در موافقتنامهها پیشبینـی گردیـده و ایـن امـر
وام ها را به صورت وام شخصی به اعضای خانواده ثابت در نمیآورد .باالخره خواهان اظهار میدارد که با اطالعیه
واقعی به رئیس هیأت مدیره ده شرکت زمزم وامگیرنده ،طبق قوانین ذیرب نیویورک ،اطالعیه قـانونی مبنـی بـر
حال کردن سررسید وامها به یکایک شرکتها داده است.
ج) ادعای متقابل

شرکتهای زمزم ،همراه با الیحه دفاعیه خویش ،ادعای متقابلی علیـه پپسـیکـو جهـت گرانفروشـی ادعـایی در
فروش عصاره توسـ شـرکت یـاد شـده در طـول دوره  3324تـا  3322مطـرک سـاختهانـد .ادعـای متقابـل بـه
مبلغ 30,422,222دالر ،حسب ادعا ناشی از کل رابطه قراردادی فیمابین شرکتهای زمزم و خواهـان اسـت کـه
خود ادعا بر آن استوار است .شرکتهای زمزم مدعیاند که خواهان از سال  3324قیمتهای گزافی بابت عصاره
از آنها دریافت کرده و بدین طریق خساراتی به مبلغ مورد ادعا در دعوای متقابل بدانها وارد کرده است .از نظـر
آنها مدرک گرانفروشی ،این واقعیت است که خواهان پیش از سال  3323بابت هر واحد عصـاره مبلـغ  132دالر
حساب میکرد ،در حالی که پس از انقالب اسالمی ،نامبرده هر واحد عصاره را به بهای  300دالر فروختـه اسـت.
رقم  300دالر ،قیمت عادله بازار بوده که مؤید این مطلب ،از نظر شرکتهای زمزم اوال این واقعیت است که آنان
عصاره های مشابه دیگر را به قیمتهای نازلتر از سایر فروشندگان خریداری کردهاند و ثانیا اعالمیـه کتبـی روی
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صورتحسابهای خواهان مبنی بر اینکه «قیمت»  300دالر «ارزش واقعیت صادراتی بازار» اسـت .شـرکتهـای
زمزم استدالل می نمایند که خواهان با گرانفروشی به آنان ،به روشهای غیرمنصفانه تجاری توسل جسته ،اصـول
انصاف تجارت بینالملل را نقض کرده و بالجهت دارا شده است.
«چنانچه دادگاه بخواهد حکم بهره بدهد» ،شرکتهای زمزم خواستار بهره متعلقـه بـه مبلـغ 30,422,222دالر
میباشند.
خواهان منکر آن است که دیوان نسبت به ادعای متقابل شرکتهای زمزم صالحیت دارد .وی استدالل میکند
که ادعای متقابل مربو است به تحویل عصاره پیش از اواس سال  ،3322که قیمـت آن بـه خواهـان پرداخـت
شده ،و نه به تحویل عصارهای که ادعای مربو به حسابهای دریافتنی بر آن مبتنی است .بنابراین ،محصـوالت
عصارهای که ادعای متقابل بر آن استوار است ،با محموالتی که مبنای ادعا را تشکیل مـیدهنـد ،متفـاوت اسـت.
خواهان اظهار می دارد که حتی اگر دیوان نسبت به ادعای متقابل صالحیت داشته باشد 132 ،دالر بابت هر واحـد
عصاره ،قیمت عادله بازار است .خواهان اختالف بین قیمت واحد کاال ،پیش از انقالب اسالمی و بعد از آن را بدین
نحو توضیح میدهد که قیمت  300دالر توسـ دولـت جدیـد در سـال « 3323تحمیـل» گردیـد و وی چنانچـه
نمی خواست بازار ایران را از دست بدهد ،چارهای جز پذیرفتن این قیمت نداشت .شرکتهای زمزم ایـن مطلـب را
انکار نموده و اظهار می دارند که خواهان پس از انقالب اسالمی داوطلبانه این تصمیم تجـاری را گرفـت کـه هـر
واحد عصاره را به مبلغ  300دالر بفروشد.
در رابطه با اعالمیه روی برخی صورتحسابها مبنی بر ایـنکـه «قیمـت»  300دالر «ارزش واقعـی صـادراتی
بازار» بوده ،خواهان اظهار میدارد که این امر دقیقا مبین اطمینان پپسیکو از این مورد اسـت کـه از نظـر تعیـین
عوارض گمرکی ،قیمت ذکر شده قیمتی بوده که واقعا بابت همان محمولههای خاص حساب شده است.
باالخره خواهان استدالل مینماید که شرکتهای زمزم حتی طبق قوانین ایران ،نمیتوانند این ادعای متقابل را
تعقیب نمایند ،زیرا خیار فسخ معامله ،یعنی تنها راه جبران خسارت حاصله از گرانفروشی ادعایی ،بایـد ظـرف یـک
سال اعمال شود .نامبرده مضافا استدالل میکند که شرکتهای زمزم با قبول و مصرف عصارهای کـه بـه بهـای
 132دالر فروخته شده بود ،بدون اینکه اعتراضی به عمل آورنـد ،از هرگونـه حـق شـکایت صـرفنظر کـردهانـد.
شرکتهای زمزم ،هر دو استدالل فوق را رد میکنند و میگویند حال که خواهان ادعای اصـلی را مطـرک کـرده،
ایشان نیز میتوانند ادعای متقابل را اقامه نمایند ،و لو اینکه ادعای متقابل طبق قوانین ایران مشمول مرور زمـان
شده باشد.
د) هزینهها

کلیه طرفها خواستار هزینههای داوری هستند.
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 .1موضوعات شکلی
الف) درخواست خواهان جهت رد برخی از لوایح شرکتهای زمـزم و درخواسـت خوانـدگان
جهت رد الیحه تکمیلی هزینههای خواهان

در  38اوت  00( 3324مردادماه  )3181خواهان الیحه ای حاوی اظهار نظر راج به الیحـه ثبـت مـورخ اول اوت
 32( 3324مردادماه  )3181شرکتهای زمزم به ثبت رسانده و ضمن آن از دیوان تقاضـا کـرد کـه آن قسـمت از
مطالب مندر در الیحه اول اوت  32( 3324مردادماه  )3181را که به نظر خواهـان «از حیطـه دسـتور مـورخ 2
ژوئن  32( 3324خردادماه  )3181دیـوان خـار » اسـت ،رد کنـد .خواهـان در همـان الیحـه ،همچنـین ادعـای
هزینههایش را تکمیل و هزینهها را تا تاریخ استماع تمدید نمود .وی قبال پیش از استماع ،طـی یادداشـتی حـاوی

خالصه ادعایش ،اجازه تسلیم این الیحه تکمیلی را خواسته بود .زمزم طی اظهـارنظری کـه در  32اکتبـر 3324
( 32مهرماه  )3181راج به الیحه خواهان ثبت کرد ،به این الیحـه اعتـراض کـرده و آن را درخواسـت جدیـدی
جهت «خسارات موهومی»« ،خار از موعد» و فاقد دلیل و مدرک دانست.
ب) درخواستهای مربوط به افزایش نرخ بهره

خواهان در یادداشت خود حاوی خالصه ادعایش پیش از جلسه اسـتماع کـه در  13ژانویـه  33( 3324بهمـنمـاه
 )3180ثبت شد ،نرخ بهره مورد مطالبه نسبت به حسابهای دریافتنی عصاره را از  8به  30درصد افـزایش داده و
از دیوان تقاضا کرد که «در صورت لزوم تجدیدنظر در محاسبه نرخ بهره را بهعنوان متمم ادعـایش تلقـی کنـد».
زمزم در یادداشت خود حاوی خالصه مدافعاتش پیش از جلسـه اسـتماع کـه در  4مـه  34( 3324اردیبهشـتمـاه
 )3181ثبت گردید ،به افزایش نرخ بهره مورد مطالبه اعتراض کرد .در جلسه استماع ،هر دو طرف درخواستهـای
خود را در این رابطه تجدید نمودند و دیوان داوری تصمیم گرفت که عجالتا تصمیم خـود دربـاره قابلیـت پـذیرش
افزایش نرخ بهره را به بعد موکول نماید.
ج) در خواست تعویق تصمیم راجع به تابعیت امریکایی خواهان

در جلسه استماع ،دولت ایران از دیوان داوری درخواست کرد که تصمیم راج به تابعیت امریکایی خواهان را تا بعد
از صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الف» 02به تأخیر اندازد.
د) درخواست تعویق تصمیم راجع به بهره

شرکتهای زمزم در یادداشت خویش حاوی خالصه مدافعاتشان پیش از جلسه استماع و نیز در جلسـه اسـتماع ،از
دیوان تقاضا کردند که تصمیم راج به ادعای بهره را تا پس از صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الف» 33بـه
تعویق اندازد.
هـ) درخواستهای انتصاب کارشناس

شرکتهای زمزم از دیوان داوری تقاضا کردهاند که جهت تعیین موارد زیر کارشناس نصب کند:
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(یک) :قیمت عادله بازار برای عصاره فروخته شده( ،دو) اینکه سفتههای مربو به وامها در دفاتر شرکتهـای
زمزم وام گیرنده منعکس گردیده یا نه ،مگر آنکه خود دیوان تشخیص دهد که اینکار نشـده اسـت( .سـه) ارزش
سهام شرکتهای زمزم در تاریخ انتقال آنها به بنیاد مستضعفان ،مگر آنکه خود دیوان تشخیص دهد که ارزش
سهام در آن موق منفی بوده ،و (چهار) اینکه «دفاتر قانونی و گزارشهای مالی» خواهان برای سالهـای مـالی
 3323و  3322شامل شرایطی ناظر بر اندوختههای مربو به وامها بوده است یا نه.
و) درخواستهای ارائه مدارک

شرکتهای زمزم مدعیاند که خواهان قبال وجوه وام ها را از افراد خانواده ثابت پس گرفتـه اسـت .شـرکتهـای
نامبرده درخواست کردهاند «برای اینکه این موضوع نیز از هر حیث روشـن شـود »...خواهـان «دفـاتر تجـاری و
ترازنامه سالهای  3323تاکنون خود را به دیوان ارائه و به رؤیت خوانده برساند».
شرکتهای زمزم همچنین درخواست کردهاند که خواهان اصل مدارک و اسناد مختلفی کـه رونوشـت آنهـا را
ارائه کرده ،تسلیم نماید.
آنان مضافا خواستهاند که خواهان ترجمه صحیح تعدادی از اسناد تسلیمی خود را ارائه نماید.
دوم) دالیل حکم
 .3موضوعات شکلی
الف) درخواست رد برخی لوایح

دیوان داوری کلیه اسناد تسلیمی طرفین در طول رسیدگیها را میپذیرد؛ چه هیچیک از این مـدارک بـه صـورتی
نبوده که موجب هیچگونه لطمهای شود.
ب) درخواستهای تعویق تصمیمات

دیوان داوری خاطرنشان میسازد که بعد از تاریخی که خواندگان تقاضا کردند تصمیم راج به تابعیت خواهـان تـا
صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الف» 02به تعویق افتد ،این تصمیم صادر شده است (رجوع شود بـه پرونـده
شماره «الف» 02تصمیم شماره 40ـ«الف»02ـ دیـوان عمـومی ( 32ژوییـه  33 /3328تیرمـاه  .)3180بنـابراین،
درخواست خواندگان اکنون منتفی شده است.
دیوان درخواست خواندگان مبنی بر تعویق تصمیم راج به تعلق یا عدم تعلق بهره و مبلغ آن تا پـس از صـدور
رأی دیوان در پرونده شماره «الف» 33را رد می کند .این امر بـا رویـه دیـوان درخصـوص ایـن موضـوع منطبـق
میباشد.
ج) درخواستهای ارائه اسناد و مدارک و نصب کارشناس

دیوان بر این نظر است که ادله کافی بـرای تشـکیل مبنـای تصـمیمگیـری نسـبت بـه هـر دو ادعـای پرداخـت
حسابهای پرداختنی بابت ارسال عصاره و بازپرداخت وامها در پرونده وجود دارد.
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در رابطه با درخواست خواندگان مبنی بر نصب کارشناس برای تعیین ارزش سهام شرکتهای زمزم ،نظر دیوان
این است که خواندگان توضیح یا دلیل کافی جهت این درخواست ارائـه نـدادهانـد .خوانـدگان در تأییـد اظهـارات
خویش مبنی بر اینکه در قبال وام ها مسئول نیستند ،چون مسئولیت احتمالی آنها محدود به ارزش سهامشان در
شرکت های زمزم خواهد بود و ارزش سهام در تاریخ انتقـال بـه بنیـاد مستضـعفان منفـی بـوده ،سـوگندنامهای از
حسابرس مؤسسه حسابداری بنیاد مستضعفان تسلیم نمودند .معذلک این سوگندنامه بسیار کلی که متن انگلیسـی
آن فق یک روز قبل از استماع پرونده حاضر به ثبت رسید ،فق مربو به یکـی از شـرکتهـای زمـزم اسـت و
هیچگونه صورت مالی یا تحلیل ویژهای همراه ندارد .دیوان داوری بر این نظر اسـت کـه ایـن سـند بـرای تأییـد
اظهارات خواندگان کفایت نمی کند و مبنای کافی برای توجیه انتصاب کارشناس به دست نمیدهد .عالوه بر این،
خواندگان این ادعاها را تعقیب نکرده و یا مدارک بیشتری در اثبات آنها ارائـه نـدادهانـد .بـا توجـه بـه مراتـب
پیشگفته ،دیوان لزومی نمیبیند به مسأله ارتبا و مناسبت تعیین ارزش شرکتهای زمزم یا سهام آنها بپردازد.
از این رو ،دیوان بر این نظر است که نیازی به قبول درخواست تعیین کارشناس یا ارائه مدارک بیشتر نیست.
د) ادعای افزایش بهره و متمم ادعای هزینهها

دیوان درخواست های خواهان جهت افزایش نرخ بهرهای که بدوا مطالبه نموده و همچنین به روز در آوردن ادعای
هزینههایش را میپذیرد؛ چه هر دو درخواست فق بر محاسبات مربو به مبالغ تأثیر میگذارد و لذا بـه مـدافعات
خواندگان لطمهای نمیزند.
 .2صالحیت
الف) تابعیت امریکایی خواهان

دیوان داوری با توجه به ادله و مدارک تسلیمی خواهان ،قان شده است که نـامبرده بـر طبـق مـوازین و ضـواب
مندر در فلکسی ـ ون لیسینگ اینک و جمهوری اسالمی ایران ،پرونـده شـماره ( 18دسـتور مـورخ  02دسـامبر
 03/3320آذرماه  )3183و جنرال موتورز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،پرونده شماره ( 34دسـتور
مورخ  03ژانویه  /3321اول بهمنماه  ،)3183در مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت
متحده است (همچنین رجوع شود به :پرونده شماره «الف» ،02تصمیم شماره 40ـ«الف»02ـ دیـوان عمـومی (32
ژوییه  33/3328تیرماه .)3180
ب) مالکیت ادعاها

خواهان ادعای مربو به پرداخت سفتهها را بهعنوان ادعای مستقیم بر مبنای ترتیبات قراردادی خود با ده شرکت
زمزم وامگیرنده ،مطرک میسازد .مالکیت خواهان بر این ادعا مورد اختالف نیست.
در رابطه با ادعای حسابهای دریافتنی ،مسأله فرق میکند .خواهان با طـرک ادعاهـای غیرمسـتقیم از جانـب
شرکتهای فرعی کامال متعلق به خودش ،یعنی پپسیکو ایرلند و پپسیکو پورتوریکـو ،پرداخـت قیمـت عصـاره
پپسیکوال را که فروخته و تحویل شده است ،مطالبه میکند .سوابق و مدارک موجود حاکی اسـت کـه پپسـیکـو
پورتوریکو ،در واق  ،شرکت فرعی کامال متعلق به خواهان است که در ایالت دلهور تأسیس یافته و لذا میتوانسـته
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است رأسا ادعاهای مربو به عصاره تحویل شده را مطرک سازد .بنابراین ،خواهان طبق بند 0ماده هفت بیانیه حل
و فصل دعاوی نمیتوانست این بخش از ادعا را که به پپسیکو پورتوریکو مربـو مـیشـود ،بـه صـورت ادعـای
غیرمستقیم مطرک نماید .لکن در  02مارس  2( 3323فروردینماه  )3102پپسـیکـو پورتوریکـو ،ایـن ادعـا را بـه
خواهان واگذار کرد و لذا خواهان از آن تاریخ ،حق طرک این ادعا را اصالتا به نام خـویش بـه دسـت آورد .ادعـای
مزبور از تاریخ بروز آن تا  02مـارس  2( 3323فـروردینمـاه  )3102از طریـق مالکیـت خواهـان بـر پپسـیکـو
پورتوریکو ،به طور غیرمستقیم ،و از تاریخ  02مارس  2( 3323فروردینماه  )3102به طور مستقیم ،در مالکیـت
خواهان بوده است .بنابراین ،شر استمرار مالکیت ادعا توس اتباع ایاالت متحده ،طبق مفهوم بند  0مـاده هفـت
()2
بیانیه حل و فصل دعاوی ،تحقق یافته است.
آن بخش از ادعا که به عصاره تحویلی توس پپسیکو ایرلند مربو میشود ،از ابتدا بهعنوان ادعای غیرمستقیم
توس خواهان مطرک شده است .از آنجا که پپسیکو ایرلند ،بهعنوان یک شرکت ایرلندی نمیتواند راسـا بـه نـام
خود طرک دعوا نماید ،خواهان میتواند از طریق مالکیت  322درصد شرکت نامبرده ،طبق بند  0ماده هفت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،به طرک این ادعا به صورت غیرمستقیم اقدام نماید.
در تاریخ  02مارس  2( 3323فروردینماه  )3102پپسیکو ایرلند نیز بخشی از ادعای خود بابت قیمـت عصـاره
تحویلی را نیز به خواهان منتقل نمود و بدین ترتیب ،پپسیکو از آن تاریخ مالک مسـتقیم ادعـای منتقلـه گردیـد.
معهذا انتقال مزبور شامل کلیه مبالغ مندر در ادعای حاضر خواهان نمیشد .بنابراین ،بخش نسبتا کوچک ادعا که
مشمول واگذاری پپسیکو ایرلند نبوده ،به عنوان ادعای غیرمستقیم خواهان از جانب شرکت فرعـی ایرلنـدی وی،
نزد دیوان مطرک است.
ج) خواندگان

دیوان داوری قبال نظر داده است که بنیاد مستضعفان دستگاهی است تحت کنترل دولـت ایـران ،و لـذا در حیطـه
صالحیت دیوان قرار دارد (رجوع شود به :هایت اینترنشنال کورپوریشن و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،قـرار
اعدادی شماره 04ـ314ـ ،3صفحات 13ـ 32( 01سپتامبر  08/3320شهریورماه  .)3184گرچه خواندگان منکـر آن
نیستند که بنیاد مستضعفان مالک سهام شرکتهای زمزم است ،با این حال ،مدعیاند که هریک از این شرکتهـا
شرکت تجاری خصوصی است با شخصیت حقوقی جداگانه که بنیاد نسبت به آن فق بـهعنـوان یـک سـهامدار
عادی عمل میکند .دیوان داوری در رابطه با این مسأله مالحظه مینماید که مدیر بنیاد طـی نامـهای بـه تـاریخ
 12( 3102/1/32آوریل  )3323به دادستان کل دادگاه انقالب اسالمی نوشته است که «در (بنـد  )1نامـه شـماره
 021مورخ  33( 02/3/00آوریل  ،)3323آن دادستانی تصمیم دادگاه انقالب اسالمی مبنی بـر مصـادره شـرکت
ثابت پاسال به این بنیاد اعالم گردیده است» .نامه بنیاد چنین ادامه مییابد که «چون به قرار اطالع آقـای حبیـب
ثابت در شرکتهای متعدد ،صاحب سهم و بهعالوه دارای مستغالت متعدد و اموال غیرمنقول نیـز مـیباشـد ،لـذا
 .2رجوع شود به :هارزا و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 010ـ32ـ ،0ص  0 ،31مه  30/3328اردیبهشت ماه « 3180بند  0مـاده هفـت
بیانیه استمرار تابعیت خواهانها را الزم میداند نه استمرار هویت آنان را و استمرار تابعیت را… از تاریخ بروز ادعا تا تاریخ رسمیت یافتن ایـن
بیانیه ( 33ژانویه  03/3323دیماه  )3103الزامی میشمارد».
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متمنی است جوابا مرقوم فرمایید تصمیم مزبور منحصرا مربو به شرکت ثابت پاسال میباشد یا ایـنکـه شـامل
اموال منقول و موجودی نقدی در بانک های داخله وخارجه و اموال غیرمنقول و سـهام شـرکتهـای نـامبرده نیـز
میشود .به عبارت دیگر ،محدوده عمل این بنیاد نسبت به مصادره اموال مشارٌالیه مشروحا تعیین گردد» .در تاریخ
 8مه  38(3323اردیبهشتماه  ،)3102دادستان کل به بنیاد مستضعفان نوشت که «در مورد شرکتهایی که حبیب
ثابت در آن مبلغ ناچیزی داشته و یا به اسم خود او نیست و متعلق به بستگان نزدیک او است تذکر مـیدهـد کـه
آنها هم جزا اموال مصادره شده میباشد و آن بنیاد موظف است به این طریق اقدام نماید» .در  2مـه 32(3323
اردیبهشتماه  ،)3102دادستان کل در پاسخ به نامه مورخ  03آوریل ( 3323نهم اردیبهشتماه  )3102بنیاد تأییـد
کرد که «منظور از همه اموال آقای حبیب ثابت ،کلیه اموال آقای حبیب ثابت و گـروه ثابـت ،و اقـارب درجـه اول
مشارٌالیه [است … ،به هر شکل و صورتی که باشد» .در همان روز ،رئیس کمیته سازمان داراییهـای مصـادره
شده بنیاد مستضعفان ،اطالعیه مصادره صادر و ضمن آن اعالم کرد که «داراییهای متعلق به خانواده ثابت ،بنا به
دستورهای صادر شده ،مصادره گردیده و اداره آن به عهده این سازمان گذارده شده اسـت» .بنیـاد مستضـعفان در
 12مه  3 (3323خردادماه  ،)3102آقای پایانی را بهعنوان مدیر عامل موقت شرکت زمزم تهـران و رئـیس هیـأت
مدیره کلیه شرکتهای زمزم دیگر در ایران منصوب کرد .در 30ژوئن 00( 3323خردادماه  ،)3102آقای پایانی طی
تلکسی به خواهان اطالع داد که «از  12مه  3( 3323خردادماه  )3102و برابـر تصـمیم دادگـاه انقـالب جمـوری
اسالمی ایران ،کلیه دارایی های حبیب ثابت و خانواده وی توس بنیـاد مستضـعفان مصـادره شـده اسـت .در اول
سپتامبر  32( 3323شهریورماه  ،)3102بنیاد مستضعفان آقای طباطبائی را به جای آقـای پایـانی در سـمت وی در
شرکت های زمزم منصوب کرد .آقای طباطبائی در نامه مورخ  30ژانویـه  00( 3322دیمـاه  )3102بـه خواهـان،
ضمن ابراز عالقه گروه زمزم به مذاکره و عقد قرارداد نمایندگی جدید نوشابهسـازی ،اظهـار داشـت کـه «اسـناد
رسمی مؤید تأسیس بنیاد مستضعفان و مصادره کلیه کارخانجات زمزم در ایران به دفتر شما در تهران تحویل شده
است».
دیوان داوری به منظور احراز صالحیت خود ،از اسناد و مدارک یاد شده چنین نتیجهگیری مـیکنـد کـه بنیـاد
مستضعفان در مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،شرکتهای زمزم را تحت کنترل دولت قرار داده
است ( رجوع شود به :فروموست تهران اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکـم شـماره 002ــ12/013ــ،3
صفحه  33 ،03آوریل  00/3328فروردینماه  )3180که ضمن آن دیوان نظر داد که «مالکیـت اکنریـت سـهام و
کنترل هیأت مدیره» ،کنترل در مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را ثابت میکنند.
د) قید استثنای مرجع رسیدگی

قراردادهای موضوع بحث در پرونده حاضر شامل شرای خاصی نیست کـه طبـق آن ،اختالفـات ناشـیه تنهـا بـه
دادگاههای صالحه ایران ارجاع شود .از این رو ،طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصـل دعـاوی ،صـالحیت دیـوان
سلب نشده است.
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هـ) ادعای بازپرداخت وامها

به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،دیوان داوری فق نسبت به ادعاهایی صالحیت رسـیدگی دارد
که در تاریخ 33ژانویه  03(3323دیماه  ،)3103یعنی تاریخ نفاذ بیانیه پابرجا بوده است.
در ده فقره سفتهای که خواهان ادعای خویش بابت کل مبلغ 8,022,222دالر را بر آن اسـتوار مـیسـازد ،قیـد
شده که سررسید آنها  30مه  00( 3320اردیبهشتماه  )3183میباشد ،یعنی شانزده ماه پس از انقضای محدوده
زمانی صالحیت دیوان .بنابراین ،دیوان نسبت به ادعای مبتنی بر عدم پرداخت سفتهها صالحیت نخواهـد داشـت،
مگر آنکه سررسید آنها قانونا حال شده باشد؛ به نحوی که در تاریخ  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103یا قبـل
از آن الزمالتأدیه گردیده باشند .خواهان اظهار میدارد که وی به طور قانونی سررسید سفتهها را حال کرده ،چه از
جمله علل دیگر ،شرکتهای زمزم ،الزامات قرارداد اصلی و قراردادهای وام ،در مورد کنترل کیفیت کاال را رعایـت
نکرده و صورتحسابهای عصاره را طبق قراردادهای مذکور بهموق پرداخت ننمودهاند.
خواهان مدعی است که در نتیجه ،سفتههـا در تـاریخ  12آوریـل ( 3323دهـم اردیبهشـتمـاه  )3102حـال و
الزمالتأدیه گردید و چون وجه آنها پرداخت نشد ،ادعا در تاریخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجـا بـوده
است .از سوی دیگر ،خواندگان از جمله ادعا میکنند که حال کردن سفتهها به نحو قانونی صـورت نگرفتـه و لـذا
دیوان نسبت به هر گونه ادعا بابت سفتهها ،فاقد صالحیت است.
قرارداد اصلی و قراردادهای وام ،حق حال کردن سررسید سفتههـا را در صـورت وقـوع هریـک از چنـد رویـداد
مختلف ،به خواهان داده است .در رابطه با استدالل خواهان مبنی بر اینکه شرکتهای زمزم ضواب الزمه کنترل
کیفیت را نقض کردند ،بند «1ب» قرارداد اصلی مقرر میدارد که خواهان ،چنانچه متقاعد شـود کـه شـرای زیـر
رعایت نشده است ،میتواند سررسید هریک از سفتهها را حال نماید:
ضامنها [شرکتهای زمزم وامگیرنده [ ،شرکتهای زمزم و سهامداران بـرای تضـمین ایـنکـه نوشـابههـای
غیرالکلی پپسیکو که توس کارخانههای مختلف نوشابهسازی تولید میشود بـا کلیـه معیارهـای کنتـرل کیفیـت
پپسی کو مطابقت داشته است و این ضواب بدون تخلف از مقررات مندر در مدرک «ث» حفظ بشود ،فورا اقـدام
خواهند کرد.
به همین نحو ،در هریک از قراردادهای وام تصریح گردیده که در صورتی که وامگیرنده یـا هـر شـرکت زمـزم
دیگری که به کار پپسیکوال در ایران اشتغال دارد از این شر عدول کند که کلیه نوشابههای غیرالکلی پپسیکـو
با کلیه معیارهای کنترل کیفیت پپسیکو بدون هیچ تفاوتی مطابقت داشته باشد ،خواهان حق دارد وامهـا را حـال
کند .ظاهرا غرض از شرای یاد شده حفظ کیفیت و مرغوبیت محصوالت پپسیکو بـوده کـه تحـت نـام تجـاری
بسیار شناخته شدهاش به فروش میرفته است.
ادله و مدارک ،مؤید این ادعای خواهان نیست که نامبرده به علت قصور هریک از شرکتهـای زمـزم در حفـظ
ضواب الزمه کنترل کیفیت ،سفتهها را حال کرده است .خواهان به عنوان مدرک ،نسخ مراسالت متعدد خویش بـا
شرکتهای مختلف زمزم را که ضمن آن ،توجه به مسائل کنترل کیفیت در کارخانههای متعـدد نوشـابهسـازی را
یادآوری کرده و همچنین نسخ مکاتبات و گزارشهای داخی تشکیالت پپسیکو راج به مسایل کنترل کیفیـت را
ارائه نموده است .مراسالت مزبور مربو به دوره بین اوت  3322تا ژوییـه  3322بـوده و حـاوی شـرک مسـائل و
مشکالت ویژه کارخانههای نوشابهسازی و پیشنهاداتی جهت رف آن مشکالت و نیز پیشنهاد خواهان جهت کمک
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به اصالک وض میباشند .آخرین مدرک از این قبیل ،نامهای است به تاریخ  04ژوییـه  0( 3322مردادمـاه )3102
خطاب به ایر ثابت ،شرکت زمزم ،تهران که در آن تأیید شده که جلسهای در همان روز و روز قبل تشکیل شـده
و ضمن آن نمایندگان خواهان و شرکتهای زمزم مسأله کیفیت نوشابههای پپسیکوالی تولیدی در کارخانههای
زمزم را مورد بحث قرار داده و خواهان در آن جلسات موافقت کـرده چهـار نفـر مهنـدس کنتـرل کیفیـت جهـت
برگزاری سمینارهای آموزشی و ارائه کمکهای فنی اعزام دارد .در این نامه ،اظهـار اطمینـان شـده کـه اقـدامات
مشترک یاد شده «منجر به باال رفتن کیفیت و مرغوبیت نوشابه پپسیکوال مطابق بـا توقـ مصـرفکننـدگان در
سراسر دنیا خواهد شد».
تا آنجا که سوابق موجود نزد دیوان نشان میدهد ،به نظر میرسد که اعتماد و اطمینانی کـه خواهـان در نامـه
مورخ  04ژوییه  0( 3322مردادماه  )3102خویش ابراز نموده ،بیجا نبوده است؛ چـه دلیـل و مـدرکی پـس از آن
تاریخ در دست نیست که حاکی از تداوم مشکالت کنترل مرغوبیت باشـد .دیـوان همچنـین ایـن مطلـب را حـایز
اهمیت میداند که خواهان تا سال  ،3323همچنان به فروش عصاره به شرکتهای زمزم ادامه داده ،امـا از سـال
 3323به بعد فق از طریق افتتاک اعتبار اسنادی تأیید شده ،اقدام به این کار کرده است؛ اگـر چـه نـامبرده طبـق
قراردادهای نمایندگی ،این حق را داشت که در صورت مشاهده عدم رعایت ضواب الزمه کنترل کیفیت ،از فروش
عصاره امتناع ورزد.
بدینسان ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان وجود مشکالت کنترل کیفیت در آوریل  3323را اثبات ننموده است و
لذا دلیل مزبور نمیتواند مؤید عمل خواهان در حال کردن سررسیدها باشد.
در رابطه با استدالل خواهان مبنی بر اینکه شرکتهای زمزم صورتحسابهـای عصـاره را بـهموقـ پرداخـت
نکردند ،بند  » «1قرارداد اصلی مقرر مینماید که بند  4مندر در این سند ،یکی از شـرای اجـرا خواهـد بـود و
بدین طریق عدم اجرای شر یاد شده به خواهان حق میدهد سررسید سفتهها را کوتاه کند .بند  4قرارداد اصلی
شامل شرطی است ،مبنی بر اینکه:
«کلیه پرداخت ها بابت عصاره در طول مدت اعتبار این قرارداد ظرف یکصد و هشـتاد ( )322روز پـس از
ورود آن به بندر مقصد صورت خواهد گرفت».
بدینسان ،قصور در پرداخت صورتحساب عصاره به مدتی بیش از  322روز پس از ورود کاال بـه بنـدر مقصـد،
خواهان را در حال کردن سفتهها ذیحق میساخت.
ادله موجود این استدالل خواهان را تأیید میکند که عمل وی در حال کردن سفتهها به علت قصور شرکتهای
زمزم در ایفای شرای مندر در بند  » «1و بند  4قرارداد اصلی ،موجه بوده است.
خواهان بهعنوان مدرک ،نامه مورخ  2ژوئن  32( 3322خردادماه  )3102پپسیکو به ایر  ،حبیب ،و هرمز ثابـت
را ارائه نموده است .در این نامه ،پپسی کو پرداخـت صورتحسـابهـایی را کـه سررسیدشـان  2ژوئـن 32( 3322
خردادماه  )3102بود ،خواستار گردیده و به آقایان ثابت یادآوری کرد که مادام که صورتحسابهـا پرداخـت نشـود،
شرکتهای زمزم ناقض بند  » «1قرارداد اصلی شناخته شده و لذا پپسیکو حق کوتاه کردن سررسید سفتههـا را
خواهد داشت .پپسیکو بهویژه اعالم کرد:
«تخلفی از این نوع بسیار جدی است و تمامی قـرارداد اصـلی و قراردادهـای وام را کـه توسـ شـما و
شرکتهایتان امضا شده ،در معرض مخاطره قرار میدهد».
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نامه با این اخطار پپسیکو خاتمه یافت که چنانچه صورتحسابهـای الزمالتأدیـه آن زمـان وی ظـرف  30روز
پرداخــت نشــود ،وی حقــوق خــویش طبــق قــرارداد اصــلی و قراردادهــای وام را اعمــال خواهــد کــرد .ظــاهرا
صورتحسابهای مزبور پرداخت شد ،زیرا در سوابق موجود اشاره دیگری بدانها نشده و خواهان ادعایی بابت آنها
مطرک نساخته است.
خواهان در نامههای مورخ  02آوریل  13( 3323فروردینماه  )3102خویش که ضمن آنهـا سـفتههـا را حـال
کرد ،بهعنوان مبنای عمل خویش به بند  4قرارداد اصلی استناد کرده است .خواهان عالوه بر اطالع به هر شرکت
زمزم وام گیرنده در مورد تصمیم خویش به کوتاه کردن سررسید سفته مربو به آن شرکت و درخواسـت پرداخـت
آن ،با استناد به بند  ،4پرداخت صورتحسابهایی را که از اوت  3322بال پرداخت مانده بود خواستار شد.
دیوان داوری با توجه به نتیجهگیری خویش در قسمت «1الف» زیر بر این نظر است که هنگامی که خواهـان در
 02آوریل  13( 3323فروردینماه  )3102وامها را حال کرد ،یکایک صورتحسابهای مورد بحث در پرونده حاضر،
بیش از  322روز از تاریخ ورود عصاره به بندر مقصد بالپرداخت مانده بود( (3))3گرچه خواهان دلیل و مدرکی که
حاکی از تاریخ دقیق ورود هر محموله عصاره به بندر مقصد باشد ،ارائه ننموده ،با این حال بهعنوان مدرک برگ
مشخصات صورتحسابها یا مدارک دیگر مربو به هر صورتحساب را که نمایانگر تاریخ حمل هر محموله عصاره
است ،تسلیم نموده است .با فرض اینکه عصاره  12روز پس از تاریخ ارسال به بندر مقصدش در ایران میرسیده،
لذا در تاریخ  02آوریل  13( 3323فروردینماه  )3102بیش از  322روز از ورود کاال به بندر مقصـد مـیگذشـته و
کلیه صورتحسابهای مورد بحث در پرونده حاضر بالپرداخت مانده بوده است.
در واق  ،حتی به فرض اینکه عصاره  82روز پس از تاریخ حمل به بندر مقصدش در ایران رسیده باشد ،بـاز در
تاریخ  02آوریل  13(3323فروردینماه  ،)3102کلیه صورتحسابها به استننای چهار فقره به مـدت بـیش از 322
روز بالپرداخت مانده بوده است .بدینسان ،دیوان نتیجه میگیرد که هنگامی کـه خواهـان در  02آوریـل 3323
( 13فروردینماه  )3102وام ها را حال کرد ،شرکتهای زمزم بندهای ( 1و) و  4و قـرارداد اصـلی را نقـض کـرده
بودند و لذا خواهان ذیحق بود چنین اقدامی به عمل آورد.
باالخره دیوان قان شده است که خواهان طبق شرای قرارداد اصلی در مورد دادن اخطار حـال کـردن وام ،بـه
نحو صحیح عمل کرده است .خواهان بهعنوان مدرک ،یکایک نامههای مورخ  02آوریل  13( 3323فـروردینمـاه
 )3102خویش در مورد حال کردن وامها را تسلیم نموده است .این نامهها خطاب به یکایـک شـرکتهـای زمـزم
وام گیرنده و دارای عنوان قابل توجه آقای ایر ثابت ،رئیس هیأت مدیره هر شرکت بوده و با پسـت سفارشـی بـه
نشانی وی در پاریس و نیویورک ارسال شده است .ادله موجود نزد دیوان حاکی است که نامهایی کـه بـه مقصـد
پاریس بوده در تاریخ  02آوریل  13( 3323فروردینماه  )3102ارسال شده ،ولی مهر پستی نامههـای ارسـالی بـه
نیویورک نامشخص است.

 .3دیوان داوری مالحظه ی نماید که سررسید پرداخت قیمت عصاره طبق بند  4قرارداد اصلی از موعد تعیین شده ای که در قسـمت 1
(الف) ،سه زیر بدان اشاره شده و مبنای محاسبه بهره است ،متفاوت است .در اساس ،سررسید اولی مربو است به تاریخ ورود عصاره،در
حالی که سررسید دوم مربو به تاریخی است که قیمت عصاره الزم التادیه گردید.
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دیوان داوری این فرض را منطقی میداند که نامههای اخیرالذکر نیز در تـاریخی کـه نوشـته شـدهانـد ارسـال
گردیدهاند .خواهان همچنـین بـهعنـوان مـدرک ،یـک تلگـرام تأییـدی کـه آن نیـز مـورخ  02آوریـل13( 3323
فروردینماه  )3102میباشد ارائه داده است.
در این تلگرام که خطاب به ایر ثابت است و به نشانی وی در شهر نیویـورک فرسـتاده شـده ،ذکـر شـده کـه
خواهان تصمیم گرفته است سررسید سفتههای کلیه شرکتهای زمزم وامگیرنده را (که نام یکایک آنها در تلگرام
قید شده) حال نماید و لذا پرداخت مبلغ  8,022,222دالر را خواستار است .خواهان استدالل مـیکنـد کـه وی بـا
دادن اطال عیه واقعی به رئیس هیأت مدیره هر شرکت زمزم ،طبق قانون ذیرب نیویورک کـه بـه موجـب شـرای
خویش از هر لحاظ حاکی بر موافقتنامه های وام بوده ،اطالعیه قانونی الزمـه را بـه هـر شـرکت داده و بنـابراین،
شرای ارسال اطالعیه را که در قراردادهای وام وجود داشته ایفا کرده است.
شرکتهای زمزم ادعا مینمایند که حال کردن وام ها توس خواهان قـانونی نبـوده ،چـه خواهـان طبـق شـرای
قراردادهای وام اطالعیه نداده است .شرکتهای مذکور بهویژه اظهار مینماید که نامههای مورخ  02آوریل 3323
( 12فروردینماه )3102مبنی بر حال کردن وامها به شرکتهای زمزم در ایران فرستاده نشده ،بلکه به ایر ثابـت
در پاریس ارسال گردیده است .نامبردگان همچنین می گویند کـه خواهـان ثابـت نکـرده اسـت کـه ایـر ثابـت،
رسیدهای پستی این نامهها را امضا کرده و نامهها واقعا توسـ شـرکتهـای زمـزم در ایـران دریافـت شـده و در
پاکتهایی که رسید بابت آن داده شده ،جای داشته است.
بند  2هریک از قراردادهای وام مقرر میدارد که چنانچه شرکت وامگیرنده یا هر شرکت دیگر زمزم ،هریـک
از شرای موافقتنامه را نقض کند:
«آنگاه در آن صورت ،مبلغ اصل پرداخت نشده سفته فورا و پس از اخطار کتبی توس پست سفارشی [به
شرکت زمزم وام گیرنده که به وسیله تلکس تأیید شده باشد ،قابل پرداخـت و سررسـید مـیشـود ،بـدون
اینکه نیاز به ارائه تقاضای اعتراض یا اطالعیه دیگری از هر نوع باشد که همگی به این وسـیله صـریحا
اسقا میشود».
همچنین بند 8کلیه قراردادهای وام مقرر میدارد:
«اطالعیه های مربو به وام ،ظرف ده ( )32روز پس از ارسال آنها کتبا و توس پسـت سفارشـی بـرای
طرف دیگر و تأیید آنها به وسیله تلکس اعتبار خواهد یافت».
دیوان داوری بر این نظر است که خواهان شرای مربو به تسلیم اطالعیه را ایفا نموده است .پـیش از هـر
چیز ،شرای یاد شده مقرر نمیدارند که اطالعیه به شرکتهای زمزم در ایران فرستاده شـود .بـهعکـس ،دیـوان
داوری مالحظه مینماید که تحت قوانین نیویورک که حاکم بر موافقتنامههای وام بوده ،اطالعیـه بـه یـک مقـام
اداری عالیرتبه شرکت ،در حکم اطالعیه قانونی به شرکت است (رجوع شود فیالمنل به:
Proc. Law

Schoenbaum v. Firstbrook. 405 F.2d (2d Cir 1968). N.Y. Civ.
Section 311. 1.

دیوان مضافا خاطرنشان می سازد که ایر ثابت ،یعنی شخصی که بهعنوان رئیس هیأت مدیره ،کلیه سفتهها
را امضا کرده ،ظاهرا تا 02آوریل  12( 3323فروردینماه  ،)3102همچنان در سمت رئیس هیأت مدیره هر شرکت
زمزم انجام وظیفه میکرده و لذا به نظر دیوان ،حق دریافت اطالعیه قانونی از جانب هر شرکت را داشته اسـت.
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اولین نشانه موجود در سوابق که حاکی از به دست گرفتن صریح کنترل شرکتهای زمزم توس بنیاد مستضعفان
باشد ،نامه مورخ  8مه  38( 3323اردیبهشتماه  )3102دادستان کل دادگاه انقالب اسالمی به مدیر بنیاد است که
در قسمت  » «0باال بدان اشاره شد.
تا این تاریخ مدرکی در دست نیست که نشان دهد که ایر ثابت از مدیران شرکتهای زمزم نبوده است .در
واق  ،خواندگان ادعا نکرده اند که ایر ثابت در تاریخ 02آوریل  12( 3323فـروردینمـاه  )3102دیگـر از مـدیران
شرکتهای زمزم نبوده است.
قبضهای رسید پستی سفارشی که به عنوان مدرک ارائه شده ،حاکی از تحویل نامهها به نشانیهـای ایـر
ثابت در پاریس و نیویورک بوده و دیوان دلیلی در دست ندارد که شک کند که قبوض رسـید مزبـور ،آنطـور کـه
خواهان اظهار میدارد ،مربو به اطالعیههای حال کردن وام ها بوده است .بنـابراین ،بـا در نظـر گـرفتن تمـامی
سوابق موجود ،دیوان داوری قان شده است که خواهان طبق شرای قراردادهـای وام در مـورد تسـلیم اطالعیـه،
اطالعیه الزم به ایر ثابـت داده و شـخص اخیرالـذکر اطالعیـه را دریافـت نمـوده و حـق داشـته کـه از جانـب
شرکتهای زمزم چنین اطالعیههایی را دریافت کند.
براساس مراتب پیشگفته ،دیوان نتیجه می گیرد که خواهان دالیل کافی جهـت حـال کـردن سررسـید هریـک از
سفتهها داشته و این کار به نحو قانونی در تاریخ  02آوریل  12( 3323فروردینمـاه  )3102صـورت گرفـت و لـذا
سررسید کلیه سفتهها در تاریخ  12آوریل ( 3323دهم اردیبهشتماه  )3102تغییر یافت.
بنابراین ،ادعای خواهان جهت پرداخت سفتهها ،طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،در تاریخ  33ژانویه
 03( 3323دیماه  )3103پابرجا بوده است.
 .1اصل دعوا
الف) ادعا بابت حسابهای دریافتنی

ادعای مطروحه علیه شرکتهای زمزم خریدار بابت قیمت محموالت عصاره ،مبتنی است بر خرید این کاال توس
شرکتهای یاد شده و حمل و تحویل آن به نامبردگان .خواهان از هریـک از شـرکتهـای زمـزم خریـدار ،مبلـغ
پرداخت نشده بابت قیمت محموالت ارسالی به آن شرکت را مطالبه میکند .رویه ارسال عصاره و پرداخـت بابـت
آن ،به ترتیبی که خواهان شرک داده و مورد ایراد شرکتهای زمزم واق نشده ،به شرک زیر بوده است:
هریک از شرکتهای پپسیکو پس از دریافت سفارش خرید از شرکت زمزم ،یک فقره صورتحساب ،یک برات
و اسناد دیگری را تنظیم میکرد .نامبرده بارنامهای را که پس از تحویل عصاره به بندر مبدأ از حمـل کننـده کـاال
دریافت می کرد ،همراه با صورتحساب و برات به بانک کارگزار خود تسلیم و ضمنا بـه وی دسـتور مـیداد کـه آن
اسناد را جهت اعالم قبولی و وصول مبلغ آن به بانک صادرات ارسال نماید.
گرچه خواهان به این براتها بهعنوان مدرک مبالغ مورد ادعا و تاریخهای پرداخت آنها استناد میکند ،بـا ایـن
حال ،ادعایش را نه براساس براتها ،بلکه براساس سفارشات خرید و حمل عصـاره و دریافـت آن توسـ شـرکت
زمزم خریدار استوار میسازد .همانطور که قبال اشاره شد ،در طول رسیدگیهای شـفاهی ،نماینـده شـرکتهـای
زمزم تأیید کرد که در مورد دریافت عصاره اختالفی نیست ،بلکه اختالف فق برسر قیمتی است که باید پرداخـت
شود.
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بنابراین ،انکار قبولی این براتها توس شرکتهای زمزم ربطی به اساس این ادعا ندارد .خواهـان در رابطـه بـا
محموالتی که بهای آن را مطالبه می کند ،رونوشـت سـفارش خریـد ،پـذیرش آن سـفارش ،صورتحسـاب ،بـرات
تنظیمی به نام شرکت زمزم مربوطه ،همراه با دستورات داده شده به بانک اوراق حاوی ریز اقـالم صورتحسـاب و
رونوشت بارنامهها را ارائه نموده است .با اینکه مدارک مذکور در مورد یکایک محمولهها کامل نیست ،م الوصـف
شامل اکنر موارد میشود .خواهان ،به عنوان مدرک دیگر مبالغ مورد ادعا ،استناد بـه نامـههـای مـورخ  02آوریـل
 13( 3323فروردینماه  )3102مینماید که خطاب به شرکتهای زمزم وامگیرنده بوده و به ایر ثابت در پـاریس
فرستاده شده و در آنها مطالبه پرداخت مبالغ الزمالتأدیه جهت محموالت عصاره به عمل آمده است .شرکتهای
زمزم قبولی هرگونه براتی را انکار نموده و اظهار میدارند که نامههای مورخ  02آوریـل  13( 3323فـروردینمـاه
 )3102که به ایر ثابت در پاریس ارسال گردیده ،توس شرکتهای زمزم در ایران دریافت نشـده اسـت .غیـر از
انکار مطالب فوق و طرک ادعای متقابل جهت گرانفروشی ،نامبردگان هیچ یک از جزئیات اسناد و مدارک خواهـان
راج به حسابهای دریافتنی را مورد بحث قرار ندادهاند.
بهعالوه ،مکاتبات موجود حاکی است که شرکتهای زمزم خریدار ،تعهد خود بـه پرداخـت بابـت عصـاره را
قبول کرده بودند .آقای طباطبائی که به شرک مذکور فوق ،درآن زمان نماینده مجاز شرکتهای زمزم بود ،در نامـه
مورخ  30ژانویه  00( 3322دیماه  )3102خطاب به پپسیکو چنین نوشت:
«پیرو مذاکرات ما راج به دیون و بدهیهای فیمابین پپسیکو اینک و شرکتهای نوشـابهسـازی زمـزم
اعالم میدارد :اینجانب ،به عنوان مدیر عامل شرکتهای نوشابهسازی زمزم ،به طور اصولی تعهد شـرکت
زمزم مبنی بر بازپرداخت بخش مربو به عصاره وامها ،به مبلغ تقریبی  1.0میلیون دالر را میپذیرم».
دیوان داوری بر این نظر است که نامه مزبور بهعنوان یک مکاتبه عادی تجاری مبنی بـر تصـدیق وضـعیت
فعلی حسابهای قابل قبول بوده است و برخالف آنچه که شرکتهای زمزم استدالل مـیکننـد پیشـنهاد حـل و
()4
فصل نیست که دیوان باید آن را نادیده بگیرد.
دیوان داوری ،براساس این مدرک و اسناد حسابهای دریافتنی که در باال شرک آن رفت ،متقاعد شده است
که شرکتهای پپسیکو ،به شرک مذکور در ادعا ،به شرکتهای زمزم عصاره فروخته و تحویل دادهاند .عـالوه بـر
این ،دیوان نتیجه میگیرد که شرکتهای زمزم خریدار به قدر کافی راج به این ادعایشان توضیح نداده ویـا آن
را ثابت نکردهاند که به هر صورت نمیتوانستند به دلیل اینکه دسـتور اجرایـی شـماره 30322ریاسـت جمهـوری
ایاالت متحده ،از نظر دسترسی به دالر امریکا شرای فورس ماژوری ایجاد کرده بوده ،وجهی بابت عصاره پرداخت
نمایند.

 .4به عکس ،دیوان بر این نظر است که صورتجلسه مورخ  8سپتامبر  30( 3323شهریورماه  )3182و نامه بعدی مـورخ  34اکتبـر 3323
( 00مهرماه  )3182خواهان ،که هر دو توس شرکتهای زمزم ارائه گردیده ،حاوی شرای مذاکرات حل و فصـل بـوده و لـذا بـه عنـوان
مدرک قابل قبول نیست.
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یک) قیمت عصاره

دیوان داوری هیچ دلیل و مدرکی در پرونده نیافته که گرانفروشی توس خواهـان را ثابـت کنـد .دیـوان مالحظـه
مینماید که سالها قیمت  132دالر بابت هر واحد ،مورد قبـول شـرکتهـای زمـزم بـوده اسـت .هنگـامی کـه
شرکت های خریدار ،پس از انقالب اسالمی تحت مدیریت جدید قرار گرفتند ،ظـاهرا اصـراری وجـود داشـت کـه
قیمت هر واحد به 300دالر کاهش یابد .این واقعیت که خواهان در آن وقت قیمت را کاهش داد ،دال بر آن نیست
که قیمت قبلی ،قیمت عادله بازار نبوده است .دیوان داوری این توضیح پپسیکو را میپذیرد که وی این تصـمیم
تجاری را به خاطر این اتخاذ کرد که کاالی خود را عجالتا به قیمت نازلتری بفروشد ،زیرا شق دیگر در اوضـاع و
احوال جاری آ ن زمان از دست دادن بازاری بود که در طول مدتی طوالنی ایجاد کرده بود .دیـوان همچنـین ایـن
استدالل خواندگان را متقاعدکننده نمی یابد که این واقعیت که در صورتحسابهای تنظیمی بابت فروشهای بعـد
از انقالب به قیمت 300دالر برای هر واحد ،ذکر شده است کـه قیمـت 300دالر معـادل «ارزش عادلـه صـادراتی
بازار» است ،حاکی از آن است که رقم  132دالر در فروشهای قبلی ،در حکم گرانفروشـی بـوده اسـت .عبـارات
مندر در صورتحسابهای حاوی رقم 300دالر ،صحیح و مبین تغییر شرای بازار در هنگام وقـوع آن فـروشهـا
بوده است .باالخره دیوان در تأیید این ادعاها که خواهان دست به اعمـال تجـاری غیـر منصـفانهای زده ،اصـول
انصاف تجاری بینالمللی را نقض کرده ویا بالجهت دارا شده است ،هیچگونه دلیل و مدرکی در سوابق موجود نزد
خویش نمییابد.
دو ) مبالغ الزمالت دیه بابت عصاره

از مراتب باال این نتیجه حاصل میشود که قیمتهای عصارهای که در صورتحسابهای خواهان و بـراتهـا قیـد
شده ،غیرمعقول نبوده و مبین مبالغی است که واقعا الزمالتأدیه میباشد .خواهان شرک تفکیکی زیر را در مورد کل
قیمت محموالت ارسالی به هر شرکت زمزم خریدار ،ارائه کرده است:
زمزم آذربایجان
زمزم شرق تهران
زمزم اصفهان
زمزم گرگان
زمزم کرمانشاه
زمزم خوزستان
زمزم مشهد
زمزم رشت
زمزم شیراز
زمزم تهران
جم

دالر
042.222
دالر
032.222
دالر
304.222
دالر
13.222
دالر
300.222
دالر
132.222
دالر
328.222
دالر
042.222
دالر
002.222
 3.023.222دالر
 1.142.222دالر
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سه ) بهره

خواهان بهره مبالغ دریافتنی باال را از تاریخ سررسید مشخص آنها مطالبه مـینمایـد .در قراردادهـای نماینـدگی،
پرداخت بالفاصله به محض تحویل ،یا طبق شرای دیگری که خواهان مشخص نماید مقرر گردیده است .گرچه
براتها و قراردادهای نمایندگی حاوی شرطی در مورد بهره نیست ،معهذا دیوان ،طبق رویه عمل خود ،دلیلی برای
عدم پرداخت بهره نمیبیند .دیوان همچنین بر این نظر است که سررسیدهای تعیین شده باید اعمال گردند .دیوان
داوری حکم به پرداخت بهره ساده به خواهان به نرخ 32درصد در سال را منطقی مییابـد .لـذا بهـره قیمـت هـر
محموله ،به نرخ 32درصد در سال از سررسید آن تا  33مه  03( 3323اردیبهشتماه  )3102که روز ماقبل آخـرین
سررسید است ،محاسبه خواهد شد .از تاریخ 02مه  12( 3323اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی کـه کـارگزار امـانی
دستور پرداخت از حساب تأمینی را به بانک امین بدهد ،مبلغ بهره بـه نـرخ 32درصـد در سـال بابـت کـل اصـل
الزمالتأدیه توس هر شرکت زمزم محاسبه میگردد.
ب) ادعای بازپرداخت وامها

خواهان بابت وامهای اعطایی به شرکتهای زمزم وامگیرنده ،از هریک مبلـغ  802,222دالر (جمعـا 8,022,222
دالر) خواستار است .همانطور که در قسمت «0هـ» باال اشاره شد ،دیوان داوری نتیجه گرفته است کـه خواهـان
جهت حال کردن وامها در تاریخ  02آوریل  12( 3323فروردینماه  )3102طبق قرارداد اصـلی دلیـل داشـته و در
تاریخ یاد شده صحیحا اقدام به این کار کرده و لذا کلیه سفتهها در تاریخ  12آوریـل ( 3323دهـم اردیبهشـتمـاه
 )3102حال والزمالتأدیه گردیده است .عالوه بر این ،اختالفی نیست که مبلغ هر سفته  802,222دالر بوده است.
معذلک شرکتهای زمزم اظهار میدارند که حتی به فرض قانونی بودن عمل حال کردن و رعایت شرای قـرارداد
اصلی و قراردادهای وام ،ادعای بازپرداخت وامها باید مردود شناخته شود .استدالل اصلی شرکتهـای زمـزم ایـن
است که وامها در واق وام شخصی به خانواده ثابت بوده و نه وام به شرکتهای زمزم وامگیرنده و لذا هیچیـک از
خواندگان مسئول بازپرداخت آنها نیستند .شرکتهای زمزم استداللهای متعددی را اقامه میکننـد کـه بنـا بـه
اظهار ایشان منجر به این نتیجهگیری میشود که وامهای مورد بحث برای استفاده شخصی خـانواده ثابـت بـوده
است .نامبردگان بهویژه مدعیاند که نص و روک قرارداد اصلی حـاکی از ماهیـت شخصـی وامهـا اسـت و افـراد
خانواده ثابت اجازه و اختیاری از جانب شرکتها جهت عقد قراردادهای یاد شده نداشتهاند .حبیـب ،ایـر و هرمـز
ثابت قرارداد اصلی را فق بهعنوان ضامن امضا کردند و نـه از جانـب شـرکتهـا .وامهـا در دفـاتر شـرکتهـای
وامگیرنده ثبت نشده ،عواید وام هرگز به دست شرکتها نرسیده ،بلکه به شرکت زمزم مرکزی پرداخت شـده کـه
خوانده پرونده حاضر نیست و در سال 3322منحل گردیده ،طبق قرارداد اصلی ،قسـمتهـایی از وجـوه وام بـه دو
شرکت دیگر متعلق به افراد خانواده ثابت جهت پرداخت برخی دیون منتقل شده و بـاالخره ایـنکـه خواهـان ،بـه
منظور استرداد وامها نامبردگان را در دادگاه ایاالت متحده تحت تعقیـب قـرار داد ،لکـن بعـدا بـا موافقـت ایشـان
دعوایش را پس گرفت .بنا به اظهار شرکتهای زمزم ،مجموعه استدالالت مزبور ،داللت بـر وجـود توطئـه بـین
پپسیکو و افراد خانواده ثابت دارد.
خواهان استدالل میکند که وامها صرفا به شرکتهای زمزم وامگیرنـده داده شـده اسـت .نـامبرده بـهعنـوان
مدرک ،تعدادی تلکـس بـه تـاریخهـایی در فاصـله 02مـارس  2( 3322فـروردینمـاه  )3108و 38ژوئـن 3322
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(08خردادماه  )3108ارائه نموده که حاکی است هیأت مدیره هریک از شرکتهای زمزم تصویبنامههایی صادر کرد
که به شرکتها اجازه تحصیل وام از خواهان ،و به ایر ثابت ،بهعنوان رئـیس هیـأت مـدیره هـر شـرکت اجـازه
امضای قراردادهای وام از جانب هر شرکت را میداد .بهویژه خواهان تلکسی بـه تـاریخ 04مـه1( 3322خردادمـاه
 )3108از جانب مشاور حقوقی پپسیکو به مشاور منطقهای پپسیکو ارائه نموده کـه در آن قیـد شـده کـه چنـین
تصویبنامه امضا شده توس کلیه شرکتها همراه با قراردادهای امضا شده و سایر مدارک ذیرب به نحـو مقتضـی
دریافت گردید .تلکسهای مذکور همچنین حاکی است که تصویبنامهها و سایر اسناد و مدارک ،در ژوئـن 3322در
صندوق خواهان در تهران نگهداری میشد .معهذا خواهان اظهار میدارد که از زمان انقالب اسالمی به بعد به این
اسناد دسترسی نداشته است .عالوه بر این ،خواهان استدالل میکند که وامها به شرکتهای زمزم وامگیرنده اعطا
شده که متعهدین اصلی بودند و طبق قوانین ذیرب نیویورک ،جبیب ،ایر و هرمز ثابت فق با قبول تعهد ثـانوی
وامها را تضمین کردند .بهعالوه ،خواهان سوگندنامهای از جانب شریک و مدیر سابق کوپرزاند لیبراند ایران تسلیم
نموده ،مبنی براینکه وام در دفاتر یکی از شرکتهایی که توس مؤسسـه مزبـور حسابرسـی شـد ،یعنـی شـرکت
نوشابهسازی زمزم شرق تهران ،ثبت گردیده و وی از اعطای وام مشابهی به سـایر شـرکتهـای زمـزم بـه مبلـغ
کل 8,022,222دالر آگاهی داشته است .خواهان مضافا اسناد متعددی تسلیم نموده حاکی از ایـنکـه از  1ژوئـن
 3322تا دوم اوت 30( 3322خرداد تا33مردادماه  )3108نامبرده جمعا مبلغ  8,022,222دالر از حساب خویش در
درسدنربنک نیویورک به حساب بانک صادرات ایران نزد چیسمنهاتن بنک منتقـل سـاخته و بـه بانـک صـادرات
دستور داده که مبلغ مذکور را به طور متساوی در حسابهایی که مشخصا برای هر شرکت وامگیرنده زمزم تعیـین
شده واریز نماید.
خواهان همچنین اظهار میدارد که هیچ وامی به شرکت زمزم مرکزی اعطا نشده و هیچ مدرکی دال بـر وجـود
چنین وامی ارائه نشده و به هر صورت ،شرکت زمزم مرکزی خوانده پرونده حاضر نیست .خواهان استدالل میکند
که مصرف قسمتهایی از وجوه وام جهت پرداخت دیون شرکتهای زمزم وامگیرنده به دو شرکتی که نیز متعلـق
به افراد خانواده ثابت بودند ،در قراردادها پیشبینی شده و بههیچوجه به وامها جنبه وامهـای شخصـی نمـیدهـد.
باالخره در رابطه با دعوای مطروحه خواهان علیه اعضای خانواده ثابت در ایاالت متحده ،خواهـان اظهـار مـیدارد
که علت استرداد این دعوا این بود که نامبرده متوجه شد که از افراد خـانواده ثابـت دارایـیای در ایـاالت متحـده
موجود نیست و امضای ایشان برای تحصیل قرار خاتمه دعوا ،بدون لطمه بـه حقـوق طـرفین ،الزم بـود .معهـذا
خواهان با طرک دعوا علیه ضامنین وامها ،از حق خود در تعقیب ده شرکت زمـزم وامگیرنـده بـهعنـوان متعهـدین
اصلی وامها صرفنظر نکرده است.
دیوان داوری بر مبنای ادله مشروحه فوق و سوابق پرونده نتیجه میگیرد کـه وامهـای خواهـان بـه هریـک از
شرکتهای زمزم وامگیرنده ،واقعا به شرکتهای یاد شده داده شده است .دیوان ادله و مدارک کافی در تأیید این
ادعا در دست ندارد که وامهای مورد بحث ،که حسب ظاهر اسناد ،وامهای شرکتهـایی بـوده ،در واقـ وامهـای
شخصی به اعضای خانواده ثابت میباشد.
عالوه بر این ،دیوان دلیل و مدرکی در تأیید ادعای وجود توطئه بین خواهان و اعضای خانواده ثابت در رابطه با
وامهای مذکور در دست ندارد.
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شرکتهای زمزم همچنین استدالل میکنند که قراردادهای وام دارای نواقص فنی اسـت و لـذا آنـان مسـئول
بازپرداخت وامها نیستند .شرکتهای یاد شده بهویژه استدالل مینمایند که نمیتوانند متعهـد بـه ایـن قراردادهـا
شناخته شوند ،زیرا قراردادها ،برخالف اساسنامههای شرکتها ،به جای اینکه به امضـای دو شـخص دارای حـق
امضا برسد فق به امضای یکی از مدیران رسیده و نیز فاقـد اجـازه و اختیـارالزم از جانـب هیـأت مـدیره و مهـر
شرکتها است .شرکتهای زمزم مضافا استدالل مینمایند که سفتهها فق بـه امضـای ایـر ثابـت ،بـهعنـوان
شخص وی ،رسیده و طبق «کنوانسیون مورخ 2ژوئن 32( 3312خردادماه ()3123ژنو در مورد قانون) واحد ناظر بر
بروات و سفتهها» فق علیه شخص وی میتوان طرک دعوا نمود .و باالخره شرکتهای زمزم اظهار میدارند کـه
سفتهها واخواست نشده بودند.
خواهان منکر آن است که در انعقاد قراردادها نواقص فنی وجود داشته است .همانطور کـه در بـاال شـرک داده
شد ،خواهان بهعنوان مدرک ،تعدادی تلکس تسلیم داشته ،مبنی بر اینکه هیأت مدیره هر شرکت وام را تصـویب
کرده و به ایر ثابت اجازه و اختیار امضای قراردادها را از جانب آن شرکت تفویض نموده است .خواهان اسـتدالل
میکند که حتی اگر چنین تأیید و اجازهای صادر نشده بود ،طبق قوانین نیویورک و همچنین قوانین ایران و اصول
کلی حقوقی ،ایر ثابت برای متعهد ساختن شرکتها دارای اجازه آشکار بوده است .خواهان همچنـین اسـتدالل
میکند که فقدان مهر شرکتهای زمزم در این قراردادها ،طبق قوانین نیویورک و قوانین اکنر کشورهای امروزی،
موضوع بیربطی است .در رابطه با کنوانسیون ژنو ،خواهان متذکر میشود که کنوانسیون یاد شده ،نه توس ایران
و نه توس ایاالت متحده ،هیچکدام تصویب نشده ،لذا قابل استناد نبوده و ارتبـاطی بـه موضـوع نـدارد .خواهـان
همچنین خاطر نشان میسازد که بند  2قراردادهای وام که شرک آن در باال رفت ،صریحا نیـاز بـه «ارائـه تقاضـا،
اعتراض یا هر نوع اطالعیه دیگری» ،پس از حال شدن سفتهها را ساق ساخته اسـت .بـاالخره طبـق اسـتدالل
خواهان ،حتی اگر در عقد قراردادهای مورد بحث نواقص فنی وجود داشته ،باز شرکتهای زمزم طبق نظریه تنفیذ
متعهد وامها شناخته میشوند؛ چه شرکتهای مزبور وامها را پذیرفته و از آنها منتف گردیدهاند.
دیوان داوری قان شده است که قراردادها اسنادی صحیح و قانونا قابل اجرا میباشند .خواندگان ادله و مـدارک
کافی ارائه ندادهاند که نشان دهد قراردادهای مذکور به نحو نادرستی منعقد شده ویا به هـر نحـو دیگـر از لحـاظ
تحریر ویا اجرا باطل بوده است.
حتی اگر در انعقاد قراردادها چنین نواقصی وجود داشته ،شرکتهای زمزم بـا دریافـت و انتفـاع از وجـوه وام در
واق  ،قراردادها را تنفیذ کردهاند (رجوع شود به :یامروی و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 02ــ42ــ،1
ص 2( 31ژوئن  32/3321خردادماه «( )3180هم یک اصل کلی حقوقی و هم اصل مندر در مـود  042و 042
قانون مدنی ایران مشعر بر این است که اگر قراردادی به وکالت از جانب یک طرف توس شخص دیگری منعقـد
گردد و طرف مزبور با فعل خود ،بعدا بدان رضایت دهد ،دیگر نمی تواند منکر اعتبار و نفاذ آن قرارداد شود .از ایـن
رو ،دیوان دفاع مزبور را مردود میشناسد»).
برمبنای مراتب باال و سوابق پرونده ،دیوان داوری مدافعات خواندگان در رابطه با اصل دعـوای خواهـان جهـت
استرداد وامها را مردود میشناسد .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که خواهان اسـتحقاق بازپرداخـت اصـل وام بـه
مبلغ  802,222دالر از هر شرکت زمزم وامگیرنده را دارد.
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دیوان همچنین مقرر میدارد که از تاریخ صدور این حکم ،خواهان متعهد است اصل سفتهای را که ایـر ثابـت
در تاریخ  30مه  00( 3322اردیبهشتماه  )3108از جانب هر شرکت زمزم وامگیرنـده امضـا نمـوده ،بـه شـرکت
مربوطه تحویل دهد.
یک) بهره

خواهان نسبت به اصل پرداخت نشده وامها خواستار بهره به نرخی است که در بند  4هریک از قراردادهای وام
(5
مقرر شده است .بند  4چنین مقرر میدارد:

())5

«نرخ بهره جریمهای»

هر بخش از اصل این وام که به هنگام سررسید پرداخت نشود ،صرفنظر از اینکه وام در سررسید مقرر یـا در اثـر
حال کردن و یا به نحو دیگری قابل پرداخت شده باشد ،از تاریخ سررسید تا زمانی که کامال تأدیـه شـود مشـمول
سالی سه ( )1درصد بهره مازاد بر نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی لندن [لیبور برای سپردههای سه ماهـه خواهـد
بود و این بهره در فواصل سه ماهه پرداخت خواهد شد .بهره براساس سی ( )12روز در ماه در هر دورهای کـه بـه
آن تعلق میگیرد تقسیم و بر عامل سیصد و شصت ( )182روز محاسبه خواهد شد».
دیوان داوری ،صدور حکم بهره به نرخ قراردادی یاد شده را منطقی مییابد (رجوع شود به :سیلوانیا تکنیکـال
سیستمز اینک و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ ،3ص( 13انگلیسـی) 02( ،ژوئـن 8/3320
تیرماه  .)3184دیوان همچنین خاطرنشان میسازد که خواندگان استداللی مبنی بر عدم اعمـال نـرخ مزبـور ارائـه
ندادهاند.
نظر دیوان این است که بهره باید از تاریخی که این وامها حال و قابل استرداد شـدند ،یعنـی  12آوریـل 3323
( 32اردیبهشتماه  )3102تا تاریخ حکم حاضر محاسبه شود.
برای تعیین مبلغ بهره متعلقه به هر وام ،طبق شرای قراردادهای وام ،الزم است اول نرخ پیشنهادی بین بانکی
لندن (لیبور) ) (Liborدر مورد سپرده های سه ماهه را اعمال کرد .چنین به نظر میرسید که هر بانکی کـه نـرخ
لیبور را پیشنهاد میکند ،خود آن را تعیین نموده و معموال به طور روزانه اعالم میکند .گرچه نرخهای مورد عمـل
توس بانک های مختلف در یک زمان واحد ،ظاهرا مشابه است ،با این حال ،ممکن است تفاوتهای نسبتا جزئـی
بین نرخ های بانک ها در یک روز معین وجود داشته باشد .از این رو ،برای محاسبه کامال دقیق بهره بر مبنای نرخ
لیبور ،الزم است بدانیم بانکی که نرخ بهره آن باید اعمال شود کدام است .لکن قـراردادهـای وام پرونـده حاضـر،
بانکی را که نرخ آن باید مورد عمل قرار گیرد مشخص نمیسازد .ادله و مدارک موجود نزد دیوان حاوی نرخهـای
پیشنهاد شده تا سه ماه آخر منتهی به قبل از جلسه استماع است ،لکن این مدارک فق ناظر بر یک بانک اسـت و
دلیل و مدرکی نیست که طرفین درخصوص اعمال نرخ این بانک خاص توافق کرده باشند .در مورد مـدت زمـان

 .5دیوان داوری مالحظه مینماید که بر طبق بند  1هریک از قراردادهای وام «به ایـن وام بهـره تعلـق خواهـد گرفـت ،مگـر آنکـه در
سررسید معین پرداخت نشود و یا طبق شرای مندر در این سند وام حال گردد».
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پس از جلسه استماع پرونده ،طرفین هیچگونه نرخی به دیوان ارائه نداده و هیچ مطلبی راج به بانکی که نرخ آن
باید اعمال شود ،نگفتهاند.
بنابراین ،از آنجا که ادله و مدارک برای محاسبه میزان دقیق بهره متعلقه به هر وام کافی نیسـت ،لـذا دیـوان
صدور حکم به پرداخت بهره را با محاسبه بر مبنای نرخهای لیبوری که به صالحدید خود انتخـاب کنـد ،منطقـی
میداند (رجوع شود به :ایکانامی فورمز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 00ـ380ــ 3ص
( 00انگلیسی) ( 34ژوئن 04/3321خردادماه  .)3180چاپ مجدد در  3 Iran-U.S. C.T.R. 42, 53بر اساس
فوق ،دیوان نتیجه میگیرد بهرهای که بابت هر وام از تاریخ  12آوریل ( 3323دهم اردیبهشتماه  )3102تا تـاریخ
حکم حاضر باید پرداخت شود مبلغ  202,222دالر است.
 .4ادعای متقابل

با توجه به این نتیجهگیری که خواهان در مورد قیمتهای خود بابت عصاره تحویلی به شرکتهای زمزم اجحـاف
نکرده ،دیوان برای ادعای شرکتهای زمزم جهت بازپرداخت اضافه دریافتیهای ادعایی مبنایی نمییابد .نظـر بـه
این نتیجهگیری ،دیوان لزومی به پرداختن به مسائل صالحیتی در رابطه با ادعای متقابـل نمـیبینـد .لـذا دیـوان
ادعای متقابل را مردود میشمارد.
 .1ادعاهای علیه دولت جمهوری اسالمی ایران و بنیاد مستضعفان

با توجه به این نتیجهگیری که ده شرکت زمزم خریدار ،متعهد پرداخت قیمت عصاره و ده شرکت زمزم وامگیرنـده
متعهد بازپرداخت وام ها هستند ،و نظر به این واقعیت که تعهدات مزبور با پرداخت از محل حساب تـأمینی مفتـوک
طبق بیانیه های الجزیره ایفا خواهد شد ،ضرورتی ندارد که دیوان تصمیمی در این مورد اتخاذ نماید که آیـا دولـت
جمهوری اسالمی ایران و بنیاد مستضعفان نیز مسئول هستند یا نه.
 .3هزینهها

دیوان بر این نظر است که شرکتهای زمزم باید جمعا مبلغ  00,222دالر امریکا بابت هزینههـای معقـول داوری
به خواهان بپردازند.
سوم) حکم

به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم آذربایجان ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و ششصد و سی و سه هزار
و یکصد و پنجاه و یک دالر امریکا و هفتاد و هشت سنت ( 3.811.303/22دالر) به خواهان ،پپسیکـو ،بپـردازد.
این مبلغ مشتمل است بر( :یک) مبلغ  042,222دالر بابت اصل ادعای مربو به حسابهای دریافتنی به اضـافه
 30,303/22دالر بهره ساده لغایت  33مه  03( 3323اردیبهشتماه  )3102و (دو) مبلغ  802,222دالر بابت اصل
ادعای مربو به بازپرداخت وام به اضافه  202,222دالر بهره .خوانده شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم آذربایجـان
مضافا متعهد است بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسـبت بـه مبلـغ  042,222دالر ،از
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تاریخ  02مه  12( 3323اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تـأمینی
بابت ادعای مربو به حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
ب) خوانده ،شرکت نوشابه سازی زمزم شرق تهران ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و پانصد و نود و یک هزار
و هفتصد و بیست و دو دالر امریکا و بیست سنت ( 3,033,200/02دالر) به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد .این مبلـغ
مشتمل است بر( :یک) مبلغ  032,222دالر بابـت اصـل ادعـای مربـو بـه حسـابهـای دریـافتنی بـه اضـافه
 4,200/02دالر بهره ساده لغایت  33مه  03( 3323اردیبهشتماه  )3102و (دو) مبلغ  802,222دالر بابت اصل
ادعای مربو به بازپرداخت وام به اضافه  202,222دالر بهره .خوانده ،شرکت نوشابهسـازی زمـزم شـرق تهـران،
مضافا متعهد است بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسبت بـه مبلـغ  032,222دالر ،از
تاریخ  02مه  12( 3323اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تـأمینی
بابت ادعای مربو به حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم اصفهان ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و چهارصد و نود و چهار هـزار
دالر امریکا ( 3,434,222دالر) به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد .این مبلغ مشتمل اسـت بـر( :یـک) مبلـغ 304,222
دالر بابت اصل ادعای مربو به حسابهای دریافتنی ،و (دو) مبلغ  802,222دالر بابت اصـل ادعـای مربـو بـه
بازپرداخت وام به اضافه  202,222دالر بهره .خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم اصفهان ،مضافا متعهد است بهـره
ساده به نرخ  32درصد درسال (بر مبنای  180روز) نسـبت بـه مبلـغ  304,222دالر ،از تـاریخ  02مـه 12(3323
اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تأمینی بابت ادعـای مربـو بـه
حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
د) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم گرگان ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و چهارصد و یک هزار و ششصد
و شصت و دو دالر امریکا و چهل و هفت سنت ( 3,423,880/42دالر) به خواهان ،پپسیکو ،بپـردازد .ایـن مبلـغ
مشتمل بابت بر( :یک) مبلغ  13,222دالر بابت اصل ادعای مربو به حسابهای دریـافتنی بـه اضـافه 880/42
دالر بهره ساده لغایت  33مه  03( 3323اردیبهشتمـاه  ،)3102و (دو) مبلـغ  802,222دالر بابـت اصـل ادعـای
مربو به بازپرداخت وام به اضافه  202,222دالر بهره .خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم گرگان ،مضـافا متعهـد
است بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسـبت بـه مبلـغ  13,222دالر ،از تـاریخ  02مـه
 12( 3323اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تأمینی بابـت ادعـای
مربو به حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
هـ) خوانده ،شرکت نوشابهسازی کرمان ،متعهد است مبلغ یـک میلیـون و سیصـد و هفتـاد هـزار دالر امریکـا
( 3,122,222دالر تمام) بابت ادعای مربو به بازپرداخت وام به خواهـان ،پپسـیکـو ،بپـردازد .ایـن رقـم شـامل
 80.222دالر اصل به اضافه  202,222دالر بهره است.
و) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم کرمانشاه ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست و نه هـزار و
هشتصد و هفت دالر امریکا و هفده سنت ( 3,003,222/32دالر) به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد .این مبلغ مشـتمل
است بر( :یک) مبلغ  300,222دالر بابت اصل ادعای مربو به حسابهای دریـافتنی بـه اضـافه  4,222/32دالر
بهره ساده لغایت  33مه  03( 3323اردیبهشتماه  ،)3102و (دو) مبلغ  802,222دالر بابت اصل ادعای مربو بـه
بازپرداخت وام به اضافه  202,222دالر بهره .خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم کرمانشـاه ،مضـافا متعهـد اسـت
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بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسبت به مبلغ  300,222دالر ،از تـاریخ  02مـه 3323
( 12اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تأمینی بابت ادعـای مربـو
به حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
ز) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم خوزستان ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار
و ده دالر امریکا و نود و شش سنت ( 3,820,232/38دالر) به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد .این مبلغ مشتمل اسـت
بر( :یک) مبلغ  132,222دالر بابت اصل ادعای مربو به حسابهای دریافتنی بـه اضـافه  0,232/38دالر بهـره
ساده لغایت  33مه  03( 3323اردیبهشتماه  ،)3102و (دو) مبلغ  802,222دالر بابـت اصـل ادعـای مربـو بـه
بازپرداخت وام به اضافه  202,222دالر بهره .خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم خوزستان ،مضـافا متعهـد اسـت
بهره ساده به نرخ  32درصـد در سـال (بـر مبنـای  180روز) نسـبت بـه مبلـغ  132,222دالر ،از تـاریخ  02مـه
 12(3323اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تأمینی بابـت ادعـای
مربو به حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
ک) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم مشهد ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و پانصـد و شصـت و دو هـزار و
چهار صد و سی و هفت دالر امریکا وهشتاد و دو سنت ( 3,080,412/20دالر) به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد .این
مبلغ مشتمل است بر( :یک) مبلغ 328,222دالر بابت اصل ادعای مربو بـه حسـابهـای دریـافتنی ،بـه اضـافه
 8,412/20دالر بهره ساده لغایت  33مه  03( 3323اردیبهشتماه  ،)3102و (دو) مبلغ  802,222دالر بابت اصـل
ادعای مربو به بازپرداخت وام به اضافه  202,222دالر بهره .خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم مشـهد ،مضـافا
متعهد است بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسبت به مبلغ  328,222دالر ،از تاریخ 02
مه  12( 3323اردیبهشت ماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخـت از محـل حسـاب تـأمینی بابـت
ادعای مربو به حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم رشت ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار و
چهارصد و نود و پنج دالر امریکا و سی و چهار سنت ( 3,802,430/14دالر) به خواهان ،پپسیکـو ،بپـردازد .ایـن
مبلغ مشتمل است بر( :یک) مبلغ 042,222دالر بابت اصل ادعای مربو بـه حسـابهـای دریـافتنی بـه اضـافه
 3,430/14دالر بهره ساده لغایت  33مه  03(3323اردیبهشتماه  ،)3102و (دو) مبلغ  802,222دالر بابـت اصـل
ادعای مربو به بازپرداخت وام به اضافه  202,222دالر بهره .خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمـزم رشـت ،مضـافا
متعهد است بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسبت به مبلغ  042,222دالر ،از تاریخ 02
مه  12( 3323اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخـت از محـل حسـاب تـأمینی بابـت
ادعای مربو به حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
ی) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم شیراز ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و نهصد و چهل و شـش هـزار و
نهصد و هفتاد و سه دالر امریکا و شصت و نه سنت ( 3,348,321/83دالر) به خواهان ،پپسیکـو ،بپـردازد .ایـن
مبلغ مشتمل است بر( :یک) مبلغ 002,222دالر بابت اصل ادعای مربو بـه حسـابهـای دریـافتنی بـه اضـافه
 32,321/83دالر بهره ساده لغایت  33مه  03(3323اردیبهشتماه  ،)3102و (دو) مبلغ  802,222دالر بابت اصل
ادعای مربو به بازپرداخت وام به اضافه  202.222دالر بهره .خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمـزم شـیراز ،مضـافا
متعهد است بهره ساده به نرخ  32درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسبت به مبلغ  002,222دالر ،از تاریخ 02
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مه  12( 3323اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محـل حسـاب تـأمینی بابـت
ادعای مربو به حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
ک) خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم تهران ،متعهد است که مبلغ یک میلیون و سیصـد و سـی و نـه هـزار و
یکصد و شصت و شش دالر امریکا و هشتاد و چهار سنت ( 3,113,388/24دالر) به خواهان ،پپسیکـو ،بپـردازد.
این مبلغ شامل رقم  3,023,222دالر بابت اصل محکومٌبه به اضافه  82,388/24دالر بهره ساده لغایت  33مه
 03( 3323اردیبهشتماه  )3102میباشد .خوانده ،شرکت نوشابهسازی زمزم تهران ،مضافا متعهد است بهره ساده
به نرخ 32درصد در سال (بـر مبنـای  180روز) نسـبت بـه مبلـغ  3,023,222دالر ،از تـاریخ  02مـه 12( 3323
اردیبهشتماه  )3102تا تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حساب تأمینی بابت ادعـای مربـو بـه
حسابهای دریافتنی را به بانک امین بدهد ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازد.
ل) خواندگان ،شرکت نوشابهسـازی زمـزم آذربایجـان ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم شـرق تهـران ،شـرکت
نوشابهسازی زمزم اصفهان ،شرکت نوشابهسازی زمزم گرگـان ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم کرمانشـاه ،شـرکت
نوشابهسازی زمزم خوزستان ،شرکت نوشـابهسـازی زمـزم مشـهد ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم رشـت ،شـرکت
نوشابه سازی زمزم شیراز و شرکت نوشابهسازی زمـزم تهـران ،متعهدنـد مبلـغ بیسـت و پـنج هـزار دالر امریکـا
( 00,222دالر امریکا) بابت هزینههای داوری ،به خواهان ،پپسیکو ،بپردازند.
م) تعهدات فوق با پرداخت از محل حساب تأمینی مفتوک طبق بند  2بیانیه مورخ  33ژانویه  03( 3323دیمـاه
 )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
ن) به خواهان ،پپسیکو ،این دستور داده میشود که اصل سفتههای امضا شده توس هریک از خواندگان زیر را
که نسخ آن بهعنوان ضمائم شماره  01تا  10دادخواسـت در تـاریخ  1نـوامبر  30( 3323آبـانمـاه  )3182توسـ
خواهان در پرونده حاضر به ثبت رسید ،در دفتر دیوان تودی نماید تا از طریق نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
به هریک از خواندگان (شرکت نوشابهسازی زمزم آذربایجان ،شرکت نوشابهسـازی زمـزم شـرق تهـران ،شـرکت
نوشابهسازی زمزم اصفهان ،شرکت نوشابهسازی زمزم گرگـان ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم کرمانشـاه ،شـرکت
نوشابهسازی زمزم خوزستان ،شرکت نوشـابهسـازی زمـزم مشـهد ،شـرکت نوشـابهسـازی زمـزم رشـت ،شـرکت
نوشابه سازی زمزم شیراز و شرکت نوشابهسازی زمزم تهران) تحویل گردد ویا اینکه توضیح قان کنندهای راجـ
به دلیل عدم امکان تودی اصل سفتهها به دیوان ارائه دهد.
س) ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
ع) بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی در رابطه با ادعای حسابهای دریافتنی جمعا بـه مبلـغ
 1,423,402/02دالر امریکا به اضافه بهره ساده متعلقه به نرخ  32درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسـبت بـه
اصل مبالغ محکومٌبه مذکور در پاراگرافهای باال ،از تاریخ  02مه  12( 3323اردیبهشـتمـاه  ،)3102بـه ریاسـت
دیوان داوری تسلیم میشود .ابالغ در مورد ادعای بازپرداخت اصل و بهره وامها ،جمعا به مبلغ  31,222,222دالر،
پس از تأیید دیوان داوری مبنی بر تودی سفتههای مذکور در پاراگراف «ن» بـاال نـزد دفتـر دیـوان ویـا دریافـت
توضیح قان کننده مورد اشاره در همان پاراگراف ،بر حسب مورد ،انجام خواهد شد.
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الهه ،به تاریخ یازدهم اکتبر  3383برابر با  33مهرماه 3131
گونار الگرگرن ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
کورشحسین عاملی
نظریه مخالف
هوارد ام .هولتزمن

با حکم کامال موافقم .معذلک در مورد اینکـه فقـ  00,222دالر بابـت هزینـههـا و فقـ  32درصـد بهـره بـه
حسابهای دریافتنی مورد حکم واق شده ،موافقت من صرفا به لحاظ حصول اکنریت است (رجوع شود به :نظریه
جداگانه اینجانب در سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک و جمهوری اسالمی ایـران ،حکـم شـماره 322ــ 84ــ02( 3
ژوئن  2 / 3320تیرماه .)3184

پرونده شماره 327ـ شعبه سه
حکم شماره 243ـ327ـ3
خواهان :فیوتورا تریدین

اینکورپوریتد

خوانده :شرکت ملی نفت ایران
به تاریخ  3131/8/8ثبت شد
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای آلن گلمب ،آقای مارک هپگود وکالی خواهان
از جانب خوانده :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران

آقای نوذر دبیران ،مشاور حقوقی نماینده راب
آقای محمد حبیبی ،مشاور شرکت ملی نفت ایران
آقای اللهیار موری ،وکیل و نماینده شرکت ملی نفت ایران
همچنین :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب دولت ایاالت متحده امریکا
 .3ادعای پرونده حاضر بدوا از چهار فقره سفارش ناشی می شد که حسب ادعا توس شرکت ملی نفت ایـران
(شرکت نفت) جهت خرید برخی وسایل الکتریکی ،از جمله کابل برق ،به خواهان ،فیوتورا تریـدینگ اینکورپوریتـد
(فیوتورا) ،داده شده است .نظر به این که فیوتورا بخش هـای دیگـر ادعـا را مسـترد کـرده ،مسـأله مـورد اخـتالف
باقیمانده ،به سفارش کابل برق مربو میشود .فیوتورا اظهار میدارد که کابلها توس شرکت نفت سـفارش داده
شده و برای شرکت نفت تولید گردیده و به نحو مقتضی به وی تحویل داده شده است .شـرکت نفـت منکـر ایـن
مطلب است .فیوتورا مدعی است که شرکت نفت کماکان ملزم است بهای این کابل ها را به فیوتورا بپـردازد ،زیـرا
فیوتورا نتوانسته بهای آنها را از طریق اعتبار اسنادی که بدان منظور گشایش یافته بود ،دریافت نمایـد .خواهـان
ادعای خود را به نحو دیگری نیز مطرک کرده ،به فرضیه دارا شدن غیرعادالنه استناد میکند .مسأله مورد اختالف
دیگر در این پرونده تأثیر حکمی است که دادگاه ایاالت متحده علیه بنک آو آمریکا (حکم) صادر کرده است .ایـن
حکم را فیوتورا در تاریخ  03سپتامبر  2(3321مهرماه  )3180با استناد به امتناع بنـک آو آمریکـا از پرداخـت وجـه
اعتبار اسنادی مزبور ،تحصیل نمود.
اول) موضوعات شکلی

 .2در  30ژانویه  00( 3320دیماه  )3182فیوتورا دادخواست خود را علیه شرکت نفت به ثبت رساند .پس از تبادل
لوایح کتبی که در  8دسامبر  30( 3324آذرماه  )3181خاتمـه یافـت ،جلسـه اسـتماعی در تـاریخ  1فوریـه 3328
(34بهمنماه  )3184در دیوان برگزار شد.
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 .1در طول جریان رسیدگی ،خواهـان ادعـایش را اصـالک نمـود .در ادعـای اولیـه ،خواهـان پرداخـت وجـه
سفارش هایی را که حسب ادعا توس شرکت نفت به موجب چهار فقره پرفورما به شماره های الف 424/تا د424 /
داده شده بود ،مطالبه نمود )1(.در مورد اقالم مندر در پروفرومای شماره ب ،424 /خواهان طی لـوایح کتبـیاش
تصدیق کرد که مبلغ  23.222دالر امریکا بابت کل بهای ترانسفورمر مورد بحث دریافـت کـرده اسـت .در جلسـه
استماع ،خواهان مضافا اعالم کرد که آن قسمت از ادعا را که بـهعنـوان ادعـای پرداخـت مبلـغ  38.042/42دالر
امریکا بابت دوازده دستگاه تابلوی کنترل روشنایی و توزی و پنج تن سیم لخت هـادی مسـی( )2توصـیف شـده،
مسترد مینماید .از آنجا که خوانده اعتراضی به این مسأله نکرده است ،لذا دیوان این پرونده را در حـدی کـه بـه
سه بخش یادشده ادعا مربو می شود ،مختومه اعالم می نماید .بالنتیجه ،ادعای باقیمانـده منحصـرا بـه سـفارش
ادعایی کابلهای برق مربو میشود.
 .4در تاریخ  12ژانویه  32(3328بهمنماه )3184خواهان تعدادی لوایح جدید ،از جمله مدارک مستندی تسلیم
و از دیوان تقاضا کرد که آنها را مورد مالحظه قرار دهد .خواهـان در جلسـه اسـتماع توضـیح داد کـه مطالـب و
مدارک مزبور همچنین حاوی واقعیات مربو به حکم (صادره از دادگاه ایاالت متحده) است.
 .1شرکت نفت اظهار داشت که مدارک خواهان فق به شرطی میتواند پذیرفته شود که فرصت پاسـخگویی
بدانها به شرکت نفت داده شود.
 .3دیوان مالحظه می نماید که خواهان دلیلی در توضیح یا توجیه تأخیر در ثبت این مدارک ارائه نکرده است.
خواهان از سال  3321از واقعیات و ادله و مدارک مورد استناد اطالع و بدان ها دسترسی داشته است .دیوان داوری
دلیلی نمی بیند که با صدور دستور تسلیم مدارک جدید توس طرفین ،موجب اطاله جریان رسیدگی شود .دیـوان از
نظر رعایت موازین انصاف و مساوات بین طرفین ،مدارکی را که علیرغم اعتراض طرف دیگر بـا تـأخیر بـه ثبـت
رسیده بهطور معمول نمیپذیرد .گرچه دیوان دلیلی برای عدول از این قاعده در اینجا نمیبیند ،با این حال ،بر این
نظر است که به واقعیات مورد استناد خواهان در ارتبا با حکم صادره توس ایاالت متحـده بایـد توجـه مقتضـی
بهعمل آید .دلیل این امر نیز این است که خواهان ضمن مطالبی که شفاها در جلسه استماع عنوان کـرد ،صـراحتا
به حکم مزبور اشاره نمود و باید تصمیم گرفته شود که آیا حکم یاد شده تأثیری در حق خواهان در تعقیب ادعـای
خویش در این دیوان می گذارد یا خیر .در نتیجه ،دیوان مطالب تسلیمی خواهان را سوای آنچـه کـه بـه واقعیـات
مربو به حکم تحصیلی توس فیوتورا علیه بانک آو امریکا ارتبا مییابد ،رد میکند.
 .7در جلسه استماع ،خواهان بهعنوان مبنـای دیگـری جهـت طـرک ادعـای خـویش بـه فرضـیه دارا شـدن
غیرعادالنه استناد کرد .شرکت نفت به این مطلب اعتراض و استدالل کرد که ادعایی بـر مبنـای ایـن فرضـیه در
دادخواست عنوان نشده و طرک بعدی آن در حکم ادعای جدیدی است که دیرتر از موعد تسلیم شده است .دیـوان

 .1طبق پروفورمای شماره «الف» 424تابلوهای کنترل ضد آب به قیمـت  020.313دالر امریکـا ،طبـق پروفورمـای شـماره «ب»،424
دستگاههای مبدل (ترانسفورماتور) به قیمت  21.018دالر امریکا ،طبق پروفورمای شماره « » 424سیم هادی مسـی بـه بهـای 34.422
دالر امریکا و طبق پروفورمای شماره «د» 424مقداری کابل برق معین به بهای  123.230دالر امریکا عرضه شده بود .بدین ترتیب ،کـل
قیمت این پروفورماها  240.020دالر امریکا بود.
 .2عین شرای مندر در پروفورماهای شماره «الف» 424و « »424.
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نمی تواند استدالل شرکت نفت را بپذیرد ،زیرا به هر صورت ،خود را مقید بـه فرضـیه هـای حقـوقی مـورد اسـتناد
طرفین نمیداند.
دوم) صالحیت

 .8بر مبنای ادله و مدارک تسلیمی ،دیوان متقاعد شده است که فیوتورا تبعه ایاالت متحده در مفهوم بنـد  3مـاده
دو و بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است .عالوه بر ایـن ،دیـوان قـبال در پرونـده فیوتـورا تریـدینگ
اینکورپوریتد و سازمان آب و برق خوزستان (حکم شماره 322ـ100ـ ،1صفحات 2ــ ،8انگلیسـی ،مـورخ  33اوت
 02 ،3320مردادماه  )3184بر مبنای ادله و مدارکی که اساسا مشابه مدارک مورد استناد در پرونـده حاضـر اسـت،
رأی داده است که فیوتورا تبعه ایاالت متحده میباشد.
 .3این مطلب مورد اختالف نیست که شرکت نفت ،واحد تحت کنترل ایران بـوده و لـذا دعـوای مطـروک در
دیوان ،در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی ،متوجه او است.
 .31شرکت نفت در مقام دفاع میگوید که دعوای مطروک در این پرونده متوجـه او نیسـت و طـرف مربوطـه
دعوا ،یک واحد ایرانی دیگر موسوم به گسترش مسکن (گسترش مسکن) است .این دفاع با توجه به ارتبا آن بـا
ماهیت دعوا بعدا مورد رسیدگی واق خواهد شد.
 .33در رابطه با صالحیت نسبت به موضوع دعوا ،دیوان بر این نظر است که ادعا در مفهـوم بنـد  3مـاده دو
بیانیه حل و فصل دعاوی ،از دین یا قرارداد فیمابین ناشی شده است.
 .32به سایر موضوعات مربو به صالحیت همراه با ماهیت دعوا رسیدگی خواهد شد.
سوم) ماهیت دعوا
الف) ادعای مربوط به قرارداد
یک) شرح واقعیات

 .31در سال  3328شرکت نفت تصمیم گرفت یک پروژه خانهسازی در شهرستان اصـفهان واقـ در ایـران اجـرا
نماید (پروژه خانه سازی) و برای انجام این منظور قراردادی به شماره سی سی ( 202قـرارداد سـی سـی  )202بـا
گسترش مسکن منعقد ساخت .برای اجرای این پروژه ،شرکت نفت یک فقره اعتبار اسـنادی شـماره 22234ــ24
مورخ  2اوت  32(3328مردادماه  )3100را توس بانک مرکزی به نف گسترش مسکن و به حساب شـرکت نفـت
(اعتبار اسنادی) افتتاک کرد .مبلغ اعتبار اسنادی  8.224.400دالر امریکا بود.
 .34به دنبال ارسال یک فقره پرفورمـای شـماره د  424 /مـورخ  32اوت  33(3322مردادمـاه  ،)3102یـک
شرکت ایرانی موسوم به «نوردون» ،پیشنهادی برای فروش مقداری کابل برق معین (کابلها) به گسترش مسکن
تسلیم نمود .در پرفورمای یادشده که  82روز اعتبار داشت ،مبلغ  123.230دالر امریکا بابت کابلها اعالمبها شـده
و به عالوه ذکر شده بود که قیمتها به دالر امریکا و بر مبنای سی اند اف (قیمت  +هزینه حمل) بنـدر شـاهپور/
خرمشهر و مدت تحویل  1تا  1/0ماه می باشد .در نامه ضمیمه پرفورمای مـذکور (و سـه پرفورمـای دیگـری کـه
اکنون دیگر مورد اختالف نیستند) همچنین قید شده بود که پرداخت بها باید با افتتاک اعتبـار اسـنادی غیـر قابـل
برگشت به میزان صد درصد ارزش سفارش ،در وجه فیوتورا صورت گیرد.
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 .31ظاهرا پرفورمای یاد شده بعدا جهت تصویب برای شرکت نفت ارسال شد .شـرکت نفـت قبـول دارد کـه
پیشنهادهایی از قبیل آنچه که در پرفورمای مورد بحث اعالم شده ،مـیبایسـت (از نظـر مناسـب بـودن قیمـت و
مطابقت با مشخصات) به تأیید شرکت نفت میرسید .شرکت نفت طـی نامـه مـورخ  02اکتبـر  8(3322آبـانمـاه
 )3102به امضای آقای فروز دولو و با عنوان موضوع :پروژه خانهسازی شرکت ملی نفت ایـران و قـرارداد شـماره
سی سی  202ـ وسایل برقی کارگاه شماره  3اصفهان (تقاضای واردات شماره  ،)032به گسترس مسـکن اطـالع
داد کــه پرفورمــای شــماره د 424/مــورخ  33( 22/2/32مردادمــاه  )3102صــادره از شــرکت نــوردون در تــاریخ
 01( 3102/2/3اکتبر  )3322به تصویب مدیریت شرکت ملی نفت ایران رسید و بدین وسیله از شما تقاضا می شود
نسبت به سفارش اقدام و نتیجه را به این دفتر اعالم فرمایید (نامه قبولی).
 .33گسترش مسکن طی نامه مورخ  2نوامبر  32( 3322آبان ماه  )3102به نوردون ،نسخهای از نامـه قبـولی
شرکت نفت را ارسال و اعالم داشت که برابر دستور مشتری ،اکنون قادریم پرفورمای مـذکور در بـاال (بـه شـماره
 424/3220مورخ  32اوت  )3322را قبول نموده و نسبت به انتقال اعتبار اسنادی به آن شرکت اقدام نماییم…».
 .37در تاریخ  02نوامبر 03( 3322آبان ماه  )3102نوردون سفارش خریدی به امضای آقای ب /خسـروی کـه
حاوی فهرست کابل ها با مشخصاتی مشابه مشخصات مندر در پرفورما بود (سفارش خرید) برای فیوتـورا ارسـال
داشت .در سفارش خرید عبارات زیر قید شده است:
نام و نشانی فروشنده :فیوتورا تریدینگ اینک ،صندوق پستی  ،002وینچستر ،ماساچوستس 3232
ایاالت متحده امریکا  ...شماره سفارش ما :د .424/تحویل :تحویل باید ظرف دو ماه از تـاریخ ایـن سـفارش
انجام گیرد.
 .38به نظر می رسد که گسترش مسکن  02درصد بهای سفارشاتی از قبیل سفارش موضوع پرفورما را قـبال
میپرداخت و اعتبار اسنادی ،طبق شرای خود ،فق  22درصد ارزش سفارشهـا را شـامل مـی شـد .کـل قیمـت
پرفورمای مورد بحث و سه فقره پرفورمای دیگری (که اکنون دیگر مورد اختالف نیسـت)  240.020دالر امریکـا
بود .دلیل و مدرکی مبنی بر این که  02درصد پیش پرداخت ،یعنی مبلغ  342.408/42دالر امریکا چه موقـ تأدیـه
ویا دریافت شده ،در دست نیست ،لکن فیوتورا دریافت آن را تصدیق میکند .ذیال تأثیر پیشپرداختهای دریـافتی
توس فیوتورا بر مبلغ استحقاقی وی مجددا مورد بحث قرار خواهد گرفت (رجوع شود به :پاراگراف  02زیر).
 .33در تاریخ  32می  02(3323اردیبهشتماه  )3102فیوتورا اعالمیـهای بـه شـماره /24/22234کیـو .کیوــ
 403001از بنک آو امریکاـ نیویورک دریافت کرد که ضمن آن به وی اطالع داده شده بـود کـه اعتبـار اسـنادی
شماره  24/22234در وجه شرکت گسترش مسکن و به حساب شرکت ملی نفت ایران ،تهران ،اکنون بـرای شـما
ارسال میشود .به موجب این اعتبار اسنادی حداکنر مبلغ  031.200/82دالر در قبال ارائه بـروات دیـداری توسـ
شما و در وجه ما ،همـراه بـا اسـناد و مـدارک نـامبرده زیـر ،بابـت  22درصـد ارزش پرفورمـای اجناسـی کـه در
صورتحساب بهعنوان  ...کابل ،سی اند اف بندر شاهپور مشخص شده است ،در اختیار شما قرار خواهد گرفـت .در
اعالمیه همچنین شر شده بود که کابلها حداکنر تا نهم ژوییه  32(3323تیرماه )3102حمل خواهند شد .تـاریخ
انقضای اعتبار  32اکتبر  32( 3323مهرماه  )3102تعیین شده بود؛ لکـن در  2ژوئـن  32( 3323خردادمـاه )3102
بنک آو امریکا به فیوتورا اطالع داد که اعتبار اسنادی اصالک و تاریخ های حمل و انقضا تا اول دسـامبر 32( 3323
آذرماه  )3102تمدید شده است.
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 .21بدوا نوردون طی نامه ای به تاریخ  8سپتامبر  30( 3322شهریورماه  )3102به شرکت نفت ،یعنی یک ماه
پس از تسلیم پرفورما ،یک شرکت ایتالیایی موسوم به آلفاکاوی را بهعنوان سازنده کابل معرفی کرده بـود ...لکـن
کابل ها سرانجام توس یک شرکت اسپانیایی موسوم به جنرال کیبل سیت اس .ا .آو بارسلونا (سیت) تولید شد .در
پنجم اکتبر  31( 3323مهرماه  )3102فیوتورا طی تلکسی به گسترش مسکن اطالع داد که کابل هـا آمـاده حمـل
است؛ لکن تنها بندر قابل دسترسی در ایران ،بندر خرمشـهر اسـت .در یـازدهم اکتبـر  33( 3323مهرمـاه )3102
گسترش مسکن با تلکس پاسخ داد که اعتبار اسنادی اصالک گردیده و حمل به خرمشهر مجاز است.
 .23ظاهرا پیش از حمل کابلها ،فیوتورا ترتیبی داد که کابلها توس شـرکت رابـرت دبلیـو .هانـت کـامپنی
انجینیرز مورد آزمایش واق شوند .مدرک این آزمایش ،گواهی شماره  8220مـورخ دوم اکتبـر  32( 3323مهرمـاه
 )3102میباشد.
 .22فیوتورا با تلکس به گسترش مسکن اطالع داد که کابل ها در تاریخ  30اکتبر 02( 3323مهرمـاه )3102
از بندر بارسلون به خرمشهر حمل شده و انتظار میرود که روز  08اکتبر  4( 3323آبان ماه  )3102به بندر یادشـده
وارد شود .در  38اکتبر  04( 3323مهرماه  )3102طی تلکسی به گسترش مسکن اطالع داده شد که نـام کشـتی،
آرا مرمر پی آر ال  01است.
 .21طبق اسناد حمل تسلیمی ،از جمله بارنامه ای به تاریخ  33اکتبر  33(3323مهرماه ( )3102که شـماره آن
در نسخهای که به دیوان تسلیم شده ناخوانا است) (بارنامه)  42حلقه سـیم مسـی ،طبـق مشخصـات زیـر توسـ
خطو کشتیرانی ملی آریا از بارسلونا به خرمشهر حمل شده است:
بانک مرکزی ایران ،اعتبار اسنادی شماره  ،24/22234شرکت ملـی نفـت ایـران ـ تهـران ،سـفارش شـماره
د ،0230/424/پرفورمای شماره د ،424 /شماره تعرفه گمرکی ایران 20/33
در بارنامه همچنین نام و نشانی گیرنده چنین ذکر شده است :شرکت ملی نفت ایران پی /سـی تـی ا دی ئـی
فیوتورا تریدینگ (صندوق پستی  )002وینچستر ،ام آ  3232ـ ایاالت متحده امریکا .نام کشتی ،آریا مرمـر پـی آر
ال .01
 .24از سوابق امر چنین برمیآید که کابل ها در واق به خرمشهر وارد شد .معهذا طرفین در مـورد تـاریخ ورود
اختالف دارند.
 .21در تاریخ  3نوامبر  32( 3323آبان ماه  )3102فیوتورا صورتحسـاب شـماره ( 424/8204صورتحسـاب) را
بابت سفارش شماره  /424د 0230/که از جمله ،حاوی مشخصات زیر بود ،برای شرکت نفت ایران ارسال داشت:
خریدار:
شرکت ملی نفت ایران
تهران ـ ایران
پروژه شماره د 424 /.شرکت نفت
گیرنده:
بانک مرکزی ایارن
تهران ـ ایران
اعتبار اسنادی شماره 24/22234

432



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

شرکت ملی نفت ایران
سفارش شماره د424./
 002.423دالر امریکا
کل قیمت سی اند اف خرمشهر
 324.222دالر امریکا
کسر میشود 02 :درصد پیشپرداخت دریافتی
 438.103دالر امریکا
مبلغ برات بابت  22درصد بقیه بهای صورتحساب
 .23در همان روز ،یعنی  3نوامبر  32(3323آبان ماه  )3102فیوتورا یک فقره برات دیداری شماره 424/8204
حاوی شماره رفرانس کیو .کیو  403401بنک آو امریکا را به منظور برداشـت مبلـغ  438.103دالر امریکـا بابـت
اعتبار اسنادی شماره  24/22234بانک مرکزی ایران ،به بنک آو امریکا ،شـعبه نیویـورک تسـلیم کـرد .در بـرات
همچنین قید شده بود :قیمت دریافتی و هزینهها به حساب شرکت ملی نفت ایران.
 .27به نظر می رسد که پرداخت وجه اعتبار اسنادی بدوا به علت دستور مورخ  34نوامبر 01( 3323آبـان مـاه
 )3102ریاست جمهوری امریکا مبنی بر انسداد داراییهای ایران در ایاالت متحده با مان مواجـه شـد؛ لکـن بعـدا
بنک آو امریکا به فیوتورا اطالع داد که:
علیرغم تسلیم جـواز شـماره آی ــ  324مـورخ  33دسـامبر  02( 3323آذرمـاه  )3102فـدرال رزرو بنـک آو
نیویورک توس شما ،به علت توقیف داراییهای بانک مرکزی ایران ،تهران در دفتر ما ،قادر نیسـتیم وجـه الزم را
به شما بپردازیم.
 .28فیوتورا راج به این موضوع مستقیما از شرکت نفت استفسار و در تـاریخ  32دسـامبر  02( 3323آذرمـاه
 )3102پاسخی طی تلکس از نامبرده دریافت کرد ،بدین مضمون :ما … .نسـخه ای از تلکـس شـماره  33مـورخ
 03( 23/30/30آذرماه  )3102شما راج به پروژه فوقالذکر را جهت اقدام مقتضی به بخش مهندسی و سـاختمان
شرکت نفت فرستاده و ضمنا از ایشان تقاضا کردهایم که نتیجه را به شما اطالع دهند… بعدا خواهان که نتوانسته
بود از طریق اعتبار اسنادی در ایاالت متحده پول خود را دریافت کند ،بر آن شد که وجه اعتبار اسنادی را از طریق
بانک ملی ایران در هامبورگ ،واق در آلمان وصول نماید .طرفین موافقت دارند که فیوتورا حداکنر تا ژوییه 3322
از دریافت وجه اعتبار اسنادی محروم شده بود .اختالفی در این مورد نیست که فیوتورا به طریقه دیگری نیز مبلـغ
صورتحساب را دریافت نکرده است.
دو) اظهارات طرفین

 .23براساس مراتب پیشگفته ،فیوتورا مدعی است که قرارداد بین وی و شرکت نفت منعقـد شـده اسـت .شـرکت
نفت کابلها را به فیوتورا سفارش داده ،فیوتورا موجبات تولید کابلها را طبق مشخصات مورد نظـر شـرکت نفـت
فراهم آورده و کابلها به نحو مقتضی به شرکت نفـت تحویـل داده شـده اسـت .فیوتـورا تصـدیق مـی کنـد کـه
پیش پرداختی معادل  02درصد صورتحساب قیمت کابل ها دریافت کرده است و اکنون پرداخـت  22درصـد بقیـه،
یعنی  438.103دالر امریکا را توس شرکت نفت مطالبه می نماید .فیوتورا همچنین بهره متعلقه به این مبلغ را بـه
نرخ تجاری که حسب ادعا  30درصد است و نیز هزینههای داوری را خواستار است.
 .11دفاع شرکت نفت اساسا این است که قراردادی در مورد کابل ها منعقد نشده و اگر قراردادی هـم در کـار
بوده ،طرفین آن فیوتورا و شرکت نفت نبودهاند .شرکت نفت اظهار میدارد که اگر قراردادی هم منعقد شده ،طرف
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خریدار ،گسترش مسکن بوده و نه شرکت نفت که بدین ترتیب ،ادعـای حاضـر خـار از صـالحیت دیـوان قـرار
می گیرد و طرف فروشنده نیز نوردون بوده و نه فیوتورا که بدین ترتیب نیز ادعا غیر قابل طرک میگـردد .شـرکت
نفت مدعی است که به هر صورت ،فیوتورا قرارداد ادعایی را علیالخصوص به علت عدم تحویل به موق کابل هـا
نقض کرده است.
 .13فیوتورا اظهار می دارد که اعتبار اسنادی بهخودیخـود در حکـم قـراردادی بـین طـرفین اسـت .نـامبرده
استدالل میکند که به هر صورت ،اعتبار اسنادی همراه با کلیه ادله و مدارک تسلیمی دیگـر ،وجـود قـرارداد بـین
فیوتورا و شرکت نفت را اثبات مینماید .در رابطه با مدارک تسلیمی ،فیوتورا استدالل میکند :که اظهار وی مبنـی
بر اینکه از طریق کارگزار ایرانی خود ،یعنی نوردون اقدام کرده … صرفا یک امر منطقی است و هیچ مـدرکی از
جهت اثبات این واقعیت وجود نداشته ویا ضروری نیست .در رابطه با توجه دعوا به خوانده ،فیوتورا معتقد است کـه
گسترش مسکن در معامله مورد بحث در این پرونده ،بهعنوان عامل شرکت نفت عمل کرده اسـت .حسـب ادعـا،
گسترش مسکن فق موظف بود تشریفات مناقصه را از جانب شرکت نفت انجام دهـد و لـذا قراردادهـای منعقـده
توس گسترش مسکن نسبت به شرکت نفت تعهدآور بوده است .طبق اظهار خواهـان ،دلیـل ایـن امـر ،اوال ایـن
واقعیت است که شرکت نفت طرفی بوده که موجبات گشایش اعتبار اسنادی را که بعدا قسمتی از وجه آن جهـت
پرداخت بهای کابل ها به فیوتورا منتقل شد ،فراهم آورد و ثانیا مکاتبات دیگری کـه بـهعنـوان مـدرک در پرونـده
حاضر ارائه گردیده ،توس شرکت نفت به عمل آمده است .بنابراین ،طرف متعاقد واقعی ،شرکت نفـت اسـت ،نـه
گسترش مسکن.
 .12در رابطه با مالکیت ادعا ،شرکت نفت بهویژه استدالل میکند که تنها طرفی که وی میشناسد ،نـوردون
است و فیوتورا فق بهعنوان دالل نوردون وارد معامله شد .بنابراین ،مالک واقعی ادعا نوردون است و نـه فیوتـورا.
شرکت نفت به نامه مورخ  8(3103/0/38می  )3322به امضای نوردون و خطاب به شرکت نفت استناد میکند که
عنوان زیر را دارد:
شرکت ملی نفت ایران ،سرپرست پروژههای ساختمانی ،قابل توجه جناب آقای فـروز دولـو ،موضـوع :قـرارداد
شماره  CC 757پروژه ساختمانی شرکت ملی نفت ایران.
نامه حاوی شرک معامله مورد بحث در پرونده حاضر است و در آن ،نوردون از فیوتورا بهعنوان دالل امریکـایی
نوردون یاد کرده و از جمله چنین نوشته است:
«در این موق  ،شرکت نوردون جهت تسری در کارها و خورد نکـردن اعتبـار اسـنادی تصـمیم گرفـت فقـ
درخواست یک فقره اعتبار اسنادی بنماید یا به عبارت دیگر یک اعتبار اسنادی برای هر چهـار قلـم( )3بـاز گـردد.
برای این کار شرکتی را بهعنوان دالل خود به نام شرکت فیوتورا در امریکا انتخـاب نمـود و از شـرکت گسـترش
مسکن درخواست کرد که اعتبار اسنادی چهار قلم به نام فتورا فرستاده شود .گسترش مسـکن کـه دارنـده اعتبـار
اسنادی اصلی شرکت بوده به بانک خود (بنک آو امریکا) دستور داد آن قسمت از اعتبار اسنادی مربو به ما برای
شرکت فیوتورا فرستاده شود.
 ...چون چهار کمپانی سازنده فق نوردون را میشناسند و سفارش اولیه را از نوردون دریافت کرده انـد اکنـون
 .3یعنی اقالم مذکور در چهار فقره فاکتور به شمارههای الف تا د (رجوع شود به پانویس شماره  3باال).
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دائما جهت تحویل اجناس به شرکت نوردون فشار میآوردند.»...
 .11شرکت نفت مضافا انکار میکند که گسترش مسکن عامل وی بوده است .نامبرده اظهار میدارد که طبق
قرارداد سی سی  ،202گسترش مسکن پیمانکار مستقلی بود که ملزم بود اقالم مختلفی را که میبایست تهیه شود
به مناقصه گذارده یا استعالم کند .پیشنهادهای دریافتی سپس به تصویب شرکت نفـت مـیرسـید و متعاقـب آن،
گسترش مسکن که بهعنوان پیمانکار طرک خانه سازی ،شناخته می شـد ،سـفارشهـای مربوطـه را بـه سـازندگان
مختلف میداد .شرکت نفت مدعی است که علت نام بردن از وی فق تسهیل امـور تـرخیص گمرکـی ،گشـایش
اعتبار اسنادی و امور مشابه بود .بدینسان ،شرکت نفت نتیجه میگیرد کـه گسـترش مسـکن طـرف متعاقـد هـر
قراردادی است که برای طرک خانهسازی منعقد شده است.
 .14در رابطه با اجرای قرارداد ادعایی ،فیوتورا اظهار می دارد که وی قرارداد را به طور کامل طبـق شـرای آن
اجرا کرده است؛ لکن شرکت نفت با عدم تضمین پرداخت قیمت صورتحساب کابل ها به فیوتـورا ،خـواه از طریـق
تمدید اعتبار اسنادی و خواه از طرق دیگر ،قرارداد را نقض کرده است.
 .11از سوی دیگر ،شرکت نفت ادعا میکند که اگر قراردادی هم در کار بوده ،فیوتورا بهویژه به دالیل زیر آن
را نقض کرده است:
()3جایگزین ساختن «سیت» به جای سازنده معرفی شده قبلی ،بدون آگاهی یا موافقت شرکت نفت؛
 )0عدم ترتیب آزمایش بهموق کابلهایی که قرار بود ارسال شود؛
 )1عدم تحویل کابلها تا اکتبر .3322
شرکت نفت مضافا مدعی است که فیوتورا یا نوردون هیچگاه به وی اطالع ندادند که کابلها در حـال حمـل
بوده و وارد خواهند شد و قرار است که از اسپانیا حمل شوند و نه از ایتالیا.
 .13در رابطه با اولین تخلف ادعایی ،شرکت نفت میگوید که نوردون متعهد بود که ترتیب تولید کابـل هـا را
توس شرکت ایتالیایی آلفاکاوی که بدوا معرفی شده بود ،بدهد.
شرکت نفت به نامه مورخ  8سپتامبر 30( 3322شهریورماه  )3102نوردون به گسترش مسکن استناد می کنـد
که ضمن آن ،نوردون اعالم کرده بود که پیرو اعالم بهای شماره  424/3020مـورخ  32اوت  33(3322مردادمـاه
 )3102ما ،لطفا توجه فرمایید که نام سازندگان وسایل عرضه شده …،کابلها ،آلفاکاوی ...است.
 .17فیوتورا در پاسخ اظهار میدارد که نه در پرفورما و نه در سفارش خرید و نه حتی در اعتبار اسنادی ،اسمی
از سازنده برده نشده و موافقتنامه ادعایی نیز متضمن تعهدی به خرید از سازنده معینی نبوده است .فیوتـورا مضـافا
ادعا میکند که در آن زمان ،قیمتهای «سیت» از قیمتهای آلفاکاوی نازلتر بود و بـه هـر صـورت ،اجناسـی از
قبیل کابل ،منل کابل های مورد اختالف در این پرونده ،منلی ( )Fungibleهستند .بنابراین ،اگر کابل هـا مطـابق
با مشخصات قرارداد باشد ،اینکه کدام سازنده آن را تولید کرده ،برای خریدار مسأله مهمی نیست.
 .18در رابطه با دومین تخلف ادعایی ،شرکت نفت میگوید که کابل ها میبایست پیش از حمل مورد آزمایش
واق می شدند و این کار انجام نشده است .در نتیجه ،حمل کابل ها مجاز نبوده است .شرکت نفت به شر منـدر
در اعتبار اسنادی صادره توس خود به نف گسترش مسکن اشاره می کنـد کـه در آن قیـد شـده اسـت کـه ارائـه
مدارکی از جمله مدرک زیر الزامی است:
 .0گواهی آزمایش صادره توس آر .دبلیو هانت کامپنی ،در شش نسخه.

حکم شماره 213ـ324ـ3



432

 .13فیوتورا پاسخ میدهد که گرچه آزمایش کابلها طبق شرای قرارداد الزامی نبود ،با این حال ،این اجنـاس
در دوم اکتبر  32(3323مهرماه  )3102مورد آزمایش واق شد (رجوع شود به :پاراگراف  03باال) .در مـورد گـواهی
آزمایش کابلها ،فیوتورا به نامه مورخ  32آوریل  03(3323فروردینماه  )3102خطاب به بانک مرکزی ایران ،اداره
معامالت ارزی ،استناد می کند که از طرف شرکت ملی نفت ایران امضا شده و عنوان آن ،اعتبـار اسـنادی شـماره
 24/22234میباشد .در نامه مزبور ضمن مطالبی قید شده است که:
 .4در مورد اعتبار اسنادی که قرار است تا پایان دسامبر  32( 3323دی ماه )3102تمدید شود ،شر مربو بـه
آزمایش و تسلیم گواهی مربو از شرکت هانت را حذف نمایید.
 .41در مورد تخلف ادعایی سوم ،شرکت نفت اظهار می دارد که برخالف تاریخ مورد انتظار طبق اسناد حمـل،
کابل ها حدود ده ماه پس از تاریخی که خواهان ادعا می کند ،یعنی در حوالی  34اوت  01( 3322مردادماه ،)3103
توس فیوتورا از اسپانیا ارسال و در  30سپتامبر  03( 3322شهریورماه  )3103به بندر خرمشهر واصل شد .شـرکت
نفت به نامه مورخ ( 03/2/32اول نوامبر  )3322گسترش مسکن خطاب به وزارت نفت ،آقای فروز دولو ،سرپرست
پروژه ـ پروژههای ساختمانی ـ مهندسی و ساختمان استناد میکند که در آن از جمله چنین آمده است:
موضوع :طرکهای خانه و آپارتمانسازی ـ پیمان سی سی  202سفارش  4قلـم وسـایل برقـی (ترانسـفورمر،
کابل ،تابلو ،سیم مسی) مربو به اعتبار کلی  24/22234و اعتبار فرعی کیو ،کیو2403401
مابقی  1قلم کاال که قرار بود در نیمه دوم سال  3323حمل گردد به علت بلوکه کـردن حسـابهـا در بانـک
امریکا و عدم پرداخت بهای اجناس به ذینف تاکنون از مبدأ حمل نشده است.
لکن پس از دریافت نامه شماره  32111/2823/32مورخ  03/8/00آن شرکت که در آن به ورود مقداری کابل
ساخت کارخانه سیت و تخلیه آنها در یکی از انبارهای شرکت نفت در گمرک خرمشهر اشاره شده بود ،بالفاصـله
به شرکت ترانلوـ اکسپرس اطالع داده شد تا موضوع را سریعا بررسی و نتیجه را اعالم نمایند .شرکت مزبور نیز از
طریق نمایندگی خود درخرمشهر ،پیگیری الزم را انجام و طی نامـه شـماره  041مـورخ  03/2/33ورود و تخلیـه
محمولهای در محوطه شرکت نفت در بندر خرمشهر با مشخصات زیر را به این شرکت گزارش نموده است:
مشخصات محموله رسیده:
« .3نوع و مقدار کاال 42 :رول کابل به وزن  300.020کیلو
 .0نام کشتی و شماره بارنامه :ایران مرمر سفر 01ـ بارنامهای اداری 330و بارنامه دریایی 02
 .1تاریخ ورود و تخلیه( 3103/8/03 :خرمشهر)
 .4مبدأ حمل کاال :وینچستر امریکاـ از کارخانه جنرال کابل (سیت)
 .0عالمت :بانک مرکزی ایران برای شرکت ملّی نفت ـ شماره اعتبار 24/22234
از طرفی چون این شرکت برای ترخیص محموله مزبور هیچگونه اسنادی در دست نـدارد ،لـذا موضـوع را بـه
اطالع آقای معینی ـ مدیر عامل شرکت نوردون و راب شرکت فیوتورا در ایران ـ رسانیده و از نامبرده تقاضا گردید
چنانچه اطالعاتی در این مورد داشته باشند در اختیار این شرکت قرار دهند؛ ولی ایشان از موضوع حمـل و تخلیـه
این محموله اظهار بیاطالعی نمودند.
علیهذا با در نظر گرفتن نکات فوق ،به پیوست کپی نامه شماره  041مورخ  03/2/33شرکت ترانلو ـ اکسپرس
در رابطه با ورود و تخلیه محموله اشاره شده در محوطه شرکت نفت در گمرک خرمشهر را جهت اطالع و هرگونه
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اقدام ارسال [این نامه در این پرونده بهعنوان مدرک ارائه نشده است و ضمنا به استحضار میرساند همان طور که
در نامه ترانلو ـ اکسپرس آمده ،تحقیقات انجام شده قبل از وقـوع جنـگ اخیـر و تعطیـل اداره گمـرک خرمشـهر
صورت گرفته و در حال حاضر ،امکان هیچگونه اقدامی وجود ندارد.
شرکت گسترش مسکن»
 .43فیوتورا برای اثبات این مطلب که کابل ها در واق  ،پیش از تاریخ اول دسـامبر  32( 3323آذرمـاه )3102
حمل شده ،به اسناد حمل تسلیمی و برای اثبات ورود کابل ها به بندر خرمشهر ،به نامه مورخ اول نوامبر 32(3322
آبانماه  )3103مورد استناد شرکت نفت در باال (رجوع شود به :پاراگراف  )42استناد میکند.
 .42باالخره فیوتورا خاطرنشان می سازد که شرکت نفـت ،نـه در زمـان ارائـه صورتحسـاب و نـه در جریـان
رسیدگی حاضر ،به قیمت صورتحساب ایراد نگرفته است .وی مدعی است کـه بـه هـر صـورت ،اخـتالف قیمـت
( 342.828دالر امریکا) بین پرفورما و صورتحساب شماره  424/8204ناشی از افزایش سری هزینههای تولید بوده
که پیش از دریافت نامه قبولی و نامه مورخ  2نوامبر  32( 3322آبان ماه  )3102گسترش مسکن (رجوع شـود بـه:
پاراگراف  38باال) ،اما بعد از انقضای  82روز مدت اعتبار پرفورما ،واق شده است .در نتیجه ،فیوتورا میگویـد کـه
وی مقید به قیمت پیشنهادی نبوده و اکنون استحقاق دریافت مبلغ صورتحساب را دارد .فیوتورا استدالل مـی کنـد
که چون شرکت نفت بدون اعتراض ،مبلغ  23.222دالر امریکا منـدر در صورتحسـاب ترانسـفورمرها را کـه بـه
همین صورت سفارش داده شده بود ،پرداخت کرده ،لذا ولـو ایـن کـه چنـین قیمتـی از بهـای منـدر در پرفورمـا
( 21.012دالر) بیشتر بوده ،صحیح بودن بهای صورتحساب را پذیرفته است.
سه) نتیجهگیریهای دیوان

 .41دیوان داوری بدوا متذکر میشود که خواهان ادعا نکرده و مدارک نیز نشان نمیدهـد کـه سـند واحـدی کـه
حاوی کلیه قیود و شرای قرارداد ادعایی فیمابین نامبرده و شرکت نفت باشد ،وجود داشته است.
 .44دیوان مضافا این استدالل خواهان را مورد مالحظه قرار می دهد که اعتبـار اسـنادی فـینفسـه در حکـم
قراردادی است بین شرکت نفت و فیوتورا و تعهد ادعایی شرکت نفت به پرداخت ،از چنین قراردادی ناشی میشود.
دیوان داوری با این استدالل موافق نیست .اعتبار اسنادی بنا به ماهیت خود ،یک وسیله پرداخت است بابت تعهـد
ناشی از قراردادی که پیش از افتتاک یا در رابطه با افتتاک اعتبار اسنادی منعقد شده باشد .عالوه بر این ،ولو این کـه
بتوان اعتبار اسنادی را بهعنوان دلیل وجود یک قرارداد اصلی و بعضی قیود و شرای اصلی قراردادی مورد استفاده
قرار داد ،با این حال برای اینکه بتواند بهتنهایی قرارداد مبنایی که در این پرونده مورد ادعا است محسـوب شـود،
سندی بسیار نارسا و ناقص است.
 .41خواهان بهعنوان دلیل و مدرک دیگر ،به پرفورما استناد می کند که به طور قط و یقین ،پیشنهادی اسـت
که در تاریخ  32اوت  33( 3322مردادماه  )3102جهت فروش کابل ارائه شده است .معذلک تاریخ نامه قبولی 02
اکتبر  8(3322آبان ماه  )3102است و در واق  ،بعد از انقضای مدت  82روز اعتبار پیشنهاد ،واصل شده اسـت .لـذا
دیوان نتیجه میگیرد که هیچگونه قراردادی براساس پرفورما و نامه قبولی ایجاد نشده است .موضـ فیوتـورا نیـز
همین است ،زیرا نامبرده بهعنوان دلیل حق تغییر قیمت پیشنهادی ،به انقضای مدت پیشـنهاد منـدر در پرفورمـا
استناد میکند.
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 .43بدینسان ،دیوان باید بر مبنای مدارک و سوابق موجود تعیین کند که آیا میتوان با استناد به نحوه عمل
طرفین ،وجود قراردادی را استنبا کرد یا خیر.
 .47دیوان باید ابتدا تعیین نماید که طرفین چنین قرارداد ادعایی ،چه کسانی بودهاند؟
طبق اظهار فیوتورا که شرکت نفت بدان معتـرض اسـت ،نـوردون دالل فیوتـورا بـوده اسـت .دیـوان داوری
مالحظه مینماید که اگرچه شرکت نفت از ابتدای جریان رسیدگی حاضر به این ادعای فیوتورا ایراد گرفته ،معهـذا
خواهان صریحا از ارائه هرگونه قرارداد کارگزاری بین فیوتورا و نوردون خودداری ورزیـده اسـت .دیـوان براسـاس
سوابق موجود نزد خود ،با این اظهار خواهان مخالف است که رابطه کارگزاری نوردون با فیوتـورا امـری بـدیهی و
منطقی است .معهذا دیوان بر این نظر است که غالب ادله و مدارک ،مؤید اظهار فیوتورا است .نخسـت ایـنکـه از
فیوتورا بهعنوان ذینف اعتبار اسنادی نام برده شده است .بهعالوه ،در نامه مـورخ اول نـوامبر  32( 3322آبـان مـاه
 )3103گسترش مسکن به وزارت نفت ،گسترش مسکن به نوردون بهعنوان واسطه فیوتورا در ایران اشاره میکند.
باالخره این واقعیت که نوردون صادرکننده پرفورما و نیز سفارش خرید بوده ،بیش تر مؤید استدالل خواهان اسـت
تا نافی آن .در نتیجه ،دیوان نتیجه میگیرد که نوردون در معامله مورد بحث در این پرونده ،به نماینـدگی فیوتـورا
اقدام کرده است ،بنابراین ،از آنجا که فیوتورا مالک ادعا است ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعا را دارد.
 .48شرکت نفت مضافا انکار می کند که وی طرف هرگونه قراردادی با فیوتـورا بـوده اسـت .نـامبرده اظهـار
میدارد که گسترش مسکن بهعنوان پیمانکار مستقل عمل کرده است و نه بهعنوان عامـل شـرکت نفـت .دیـوان
داوری بر این نظر است که رابطه حقوقی بین شرکت نفت و گسترش مسکن را نمی توان با سوابق موجود به طـور
وضوک تعیین کرد .همانطور که در پرونده فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد و سـازمان آب و بـرق خوزسـتان (حکـم
شماره 322ـ100ـ ،1ص  33 ،32اوت  02 / 3320مردادماه  )3184خاطرنشان گردیده:
از نظر حقوقی مابین یک عامل و یک پیمانکار مستقل نمی توان صرفا از روی شـیوه کـار آن مؤسسـه تمـایز
قائل شد .یک عامل ممکن است با نهایت استقالل عمل کند ،در حالی که اگر ترتیبات قراردادی نسبتا پیچیـده ای
در میان باشد ،چهبسا یک پیمانکار مستقل از مؤسسهای که بدان خدمت میکند ،قابل تمیز نباشد.
معهذا دیوان بر این نظر است که مدارک تسلیمی به دیوان برای تأیید ادعای خواهان ،مبنی براین که شـرکت
نفت ذینف اصلی در طرف دیگر قرارداد است ،کفایت نموده و بار تسلیم ادله معارض را بر دوش شرکت نفت قـرار
می دهد؛ لکن دیوان داوری مالحظه می نماید که شرکت نفت ،قرارداد شماره سـی سـی  202را کـه حسـب ادعـا
دیوان را قادر میساخت موقعیت گسترش مسکن را در برابر شرکت نفت تعیین نماید ،تسلیم نکرده اسـت .از ایـن
رو ،دیوان نتیجه میگیرد که خوانده از عهده ارائه دلیل برنیامده و براساس مراتـب فـوق ،دیـوان ایـن اسـتدالل
خواهان را که دعوای پرونده حاضر متوجه شرکت نفت است و نه گسترش مسکن میپذیرد .بالنتیجه ،خدشهای به
صالحیت دیوان وارد نشده است.
 .43راج به شرای خود قرارداد ادعایی ،نظر دیوان این است که مدارک موجود نزد دیوان ،وجود توافق بـین
طرفین در رابطه با قیمت فروش کابل ها را به نحو قاطعی مدلل نمی سازد .معهذا دیوان مالحظه می نماید که ایـن
سوابق و مدارک حاوی هیچگونه ایراد و اعتراض قبلی از جانب شرکت نفت نسبت به اختالف قابل توجهی که بین
قیمت پیشنهادی و قیمت مندر در صورتحساب وجود دارد ،نیست .بهعالوه ،شـرکت نفـت در هـیچ مرحلـه ای از
جریان رسیدگی حاضر ،ایرادی به افزایش قیمت نگرفته و حتی ادعا نکرده که قیمت صورتحساب معقـول نیسـت.
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بهعالوه ،در وضعیت مشابهی ،شرکت نفت بهای مندر درصورتحساب ترانسفورمرها را که از قیمـت پرفورماهـای
اولیه بیشتر بود ،پرداخت کرد .براساس مراتب پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که از نحوه رفتار شرکت نفت منطقا
میتوان چنین استنبا کرد که قیمت مندر در صورتحساب را تلویحا پذیرفته است.
 .11دیوان داوری مالحظه مینماید که خواهان کلیه قیود و شرای قرارداد ادعایی را یکایک ذکر نکرده است.
دیوان نتیجه گرفته است که پرفورما ،نامه قبولی و اعتبار اسنادی ،از جمله اصالحیههای آنها ،بهخودیخود اسـناد
تشکیلدهنده قرارداد به شمار نمی روند .معهذا این اسناد بر قیود و شرای اساسی یک قـرارداد فـیمـابین طـرفین
داللت می کنند .دیوان بر این نظر است که به هر صورت ،قرارداد فیمابین طرفین شامل شرایطی از جمله شـرای
زیر بوده است:
الف) فیوتورا متعهد بود کابلها را طبق مشخصات و فهرست مندر در پرفورما برای شرکت نفت تهیه نماید.
ب) فیوتورا می بایست تا اول دسامبر  32(3323آذرماه  )3102ترتیب حمل کاالها را براساس سی اند اف بنـدر
شاهپور یا خرمشهر میداد.
) قیمت فروش  002.423دالر امریکا بود.
د) شرای پرداخت بدین قرار بود که  02درصد بهای فروش می بایست پیشاپیش تأدیـه و  22درصـد بقیـه بـا
صدور براتی در قبال اعتبار اسنادی و طبق شرای مندر در آن پرداخت شود.
 .13براساس مراتب پیشگفته ،دیوان نتیجه میگیرد که اگرچه طرفین مقید به هیچگونه قرارداد کتبی نبودهاند،
با این حال ،هر دو به نحوی رفتار کردهاند که قراردادی جهت فروش و خرید کابلها بین ایشـان بـه وجـود آمـده
است.
 .12طرفین راج به این که برخی قیود و شرای دیگر نیز قسمتی از قرارداد را تشکیل میداده یـا نمـی داده و
اینکه یکی از طرفین ،آن را نقض کرده یا نکرده ،اختالفنظر دارند.
 .11بنا به اظهار شرکت نفت ،که فیوتورا بدان معترض است ،فیوتورا بـا جـایگزین سـاختن سـیت بـه جـای
سازنده ای که بدوا برای تولید کابل ها تعیین شده بود ،یعنی الفاکاوی ،یکی از شرو قرارداد را نقض کـرده اسـت.
معهذا دیوان معتقد است که حتی اگر جایگزینی سیت با آلفاکاوی نقض قرارداد توس فیوتورا تلقی شـود ،شـرکت
نفت ادعا نکرده که این مورد تخلف قراردادی باعث ورود خسارتی شده باشد .نظـر دیـوان ایـن اسـت کـه چنـین
تخلفی به هر صورت از نظر ماهیت آنچنان مهم نبوده که شرکت نفت را از تعهدات قـراردادی خـویش معـاف و
مبرا سازد.
 .14دیوان با این ادعای شرکت نفت که آزمایش کابلها پیش از حمل ،جـزا شـرو قـرارداد بـوده ،مخـالف
است .گرچه اعتبار اسنادی اولیه ای که شرکت نفت به نف گسترش مسکن افتتاک کرد ،حاوی چنین الزامی بود ،بـا
این حال ،این مطلب مدلل گردیده که شر مزبور توس شرکت نفت حذف شد و لـذا قسـمتی از قیـود و شـرای
قراردادی فیمابین شرکت نفت و فیوتورا را تشکیل نمی داد .به هر تقدیر ،ادله و مدارک تسلیمی ثابت می کند کـه
کابلها در واق  ،طبق اعتبار اسنادی اولیه به نحو مقرر مورد آزمایش واق شدند.
 .11باالخره شرکت نفت مدعی است که کابل ها بهموق حمل نگردیده ویا وی آن را دریافـت نکـرده اسـت.
دیوان داوری دریافته است که شرای حمل بدین ترتیب بوده که اجناس براسـاس سـی انـد اف بنـدر شـاهپور یـا
خرمشهر تا اول دسامبر  32( 3323آذرماه  )3102واصل گردد .دیوان متذکر میشود که تاریخ بارنامهای که حـاکی
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از حمل کابلها است ،یازده اکتبر  33( 3323مهرماه  )3102است که مدتها قبل از تاریخ مقرر برای حمل ،یعنـی
اول دسامبر  32( 3323آذرماه  )3102می باشد .عالوه بر این ،شر سی اند اف بدان معنا است که فروشـنده بایـد
هزینه ها و کرایه الزم جهت حمل کاالها به مقصد تعیین شده را بپردازد؛ لکن پس از آنکه کاالهـا در بنـدر مبـدأ
وارد کشتی شدند ،ریسک تلف شدن یا ورود خسارت به کاال از فروشنده به خریدار منتقل میگـردد .اسـناد حمـل
حاکی است که کابلها جهت حمل توس مؤسسه حمل قبول شد و کرایه تا مقصد خرمشهر قبال پرداخت گردیـد.
اگرچه این مطلب برای دیوان محرز است که شرکت نفت عمال قادر نشد از کابل ها استفاده کند ،زیرا که کابل هـا
ده ماه پس از حمل در بندر خرمشهر تخلیه گردید و مقامات شرکت نفت در تهران از ورود آنها به خرمشهر پیش
از درگیر شدن خرمشهر در جنگ بین ایران وعراق ،مطل نبودند ،با این حال ،ایـن واقعیـات بـا توجـه بـه قیـود و
شرای قرارداد فروش ،شرکت نفت را از تعهد خویش به پرداخت مبرا نمینماید.
 .13در خاتمه ،به نظر دیوان ،شرکت نفت موافقت کرد که کابلها را از فیوتورا بخرد .کابلها طبق مشخصات
تولید و به شرک مقرر در قرارداد برای شرکت نفت ارسال گردید.
از این رو ،فیوتورا شرای قرارداد را ایفا نمود و بالنتیجه ،طبق قـرارداد ،اسـتحقاق دریافـت مبلـغ تأدیـه نشـده
صورتحساب ،یعنی  438.103دالر امریکا را دارد.
 .17هیچیک از طرفین استدالل نکرده است که غیر از رقم  324.222دالر تخصیصی بـه کابـل هـا از محـل
 342.408/42دالر (یا  02درصد) پیش پرداختی که بدوا بابت چهار نوع کاال (از جمل کابل ها) تأدیه شده بود ،بایـد
از رقم  002.423دالر مندر در صورتحسـاب ،رقمـی دیگـر نیـز کسـر شـود .یـک مبلـغ  32.238دالر دیگـر از
پیش پرداخت یاد شده به فروش ترانسفورمر اختصاص یافته اسـت .بـدینسـان ،مبلـغ  08.082/42دالر امریکـا از
پیشپرداخت مذکور باقی میماند .هیچیک از طرفین راج به این رقم اظهارنظری نکرده است ،لکن بـا توجـه بـه
رأی دیوان در این پرونده (رجوع شود به :پاراگراف  80زیر) ،دیوان لزومی به اتخاذ تصمیم راجـ بـه ایـن مسـأله
نمی بیند که آیا رقم 08.082/42دالر باقیمانده از پیش پرداختی که خواهان دریافت کرده ،میتواند تأثیری در مبلـغ
استحقاقی خواهان در این پرونده بگذارد یا نه؟
ب) دارا شدن غیرعادالنه

 .18بهعنوان مبنای دیگر ادعا ،فیوتورا به فرضیه دارا شدن غیرعادالنه استناد می کند .نتیجهگیری دیوان در مـورد
مبنای قراردادی ادعای حاضر ،تکلیف این مبنای ثانی ادعا را معلوم ساخته است.
ج) استرداد خواسته از بنک آو امریکا
یک) واقعیات

 .13از لوایح تسلیمی در جریان رسیدگی چنین برمیآید کـه در  8آوریـل  32(3320فـروردینمـاه  )3183فیوتـورا
دعوایی علیه بنک آو امریکا در یک دادگاه ایاالت متحده اقامه کرد .در دعوای مزبور فیوتورا مدعی شده است کـه
بنک آو امریکا پیش از تاریخ  34نوامبر  01( 3323آبانماه  )3102از بانک مرکزی بهعنوان بانک صادرکننده ویا از
خوانده بهعنوان طرف حساب ،اجازه نگرفته که در قبال ارائه اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار اسـنادی توسـ
فیوتورا ،وجه اعتبار اسنادی را به وی بپردازد و بدینسان مرتکب سهلانگاری و مسامحه شده است .در تـاریخ 03
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سپتامبر 2( 3321مهرماه  )3180حکمی به نف خواهان جهت پرداخت عین مبلغ مورد ادعـای فیوتـورا در پرونـده
حاضر ،یعنی  438.103دالر امریکا ،همراه با بهره متعلقه صادره گردید .بنک آو امریکا در هفـتم اکتبـر 30( 3321
مهرماه  )3180مبلغ حکم را پرداخت کرد.
دو) اظهارات طرفین

 .31فیوتورا مدعی است که حق دارد نزد دیوان طرک دعوا کند ،به این دلیل که میتوان برای خواسته واحدی ،دو
دعوا به طور همزمان یا متوالی مطرک کرد؛ مشرو بر آنکه دو دعوای مورد بحث ،بر دو سبب متفاوت استوار باشد
که بنا به اظهار وی ،چنین امری در اینجا مصداق مییابد .معهذا فیوتورا اعتراف میکند که غیرمنصفانه است یک
خواسته دو بار وصول شود .فیوتورا مدعی است که چنانچه در دعوای مطروک نزد دیوان ،حاکم شـناخته شـود ،بـه
موجب قانون حاکم و طبق توافقش با بنک آو امریکا ،موظف است مبلغ دریافتی را حداکنر تا رقمـی کـه بنـک آو
امریکا در اجرای حکم دادگاه ایاالت متحده پرداخت نموده ،به بانک یادشده منتقل نماید .هر مبلغ دریـافتی مـازاد
بر آن ،بالمناصفه بین فیوتورا و بنک آو امریکا تقسیم خواهد شد .باالخره فیوتورا اظهار میدارد که چنانچه دیـوان
رأیی غیر از پرداخت مبلغ ادعا صادر کند ،موجب خواهد شد که خوانده غیرعادالنه دارا گردد ،زیرا این واقعیت کـه
فیوتورا توانسته پول خود را از شخص ثالنی بگیرد ،خوانده را از تعهد پرداخت قیمت کاالیی که مطابق قراردادش با
فیوتورا دریافت نموده ،معاف نمیسازد.
 .33شرکت نفت با استناد به این که به هر حال ،فیوتورا نمیتواند مجاز باشد خواسته واحدی را دوبـار وصـول
کند ،به ادعا ایراد میگیرد.
سه) نتیجهگیری

 .32دیوان داوری کال با این ادعای فیوتورا موافق است که صاحب دعوا حق دارد دعوایی را بـر مبنـای دو سـبب
متفاوت تعقیب کند و لو این که خواسته یکی باشد .در مورد حاضر ،دعوای مطروک علیه بنک آو امریکـا اساسـا بـر
قرارداد منعقد با شرکت نفت یا اعتبار اسنادی استوار نبوده ،بلکه دعوایی است مبتنی بـر اهمـال و قصـور بنـک آو
امریکا در اجرای وظایفش نسبت به فیوتورا .معذلک دعوای تقصیر مزبور ناشی از اوضاع و احوالی است که هـم از
نظر ماهوی و هم از لحاظ حقوقی به پرونده حاضر مربو می شود .دعوای مطرو ک علیه بنک آو امریکا گرچه نـه
منحصرا لکن به میزان زیادی بر این واقعیت مبتنی بود که در هنگام صدور حکم (دادگاه ایاالت متحـده) ،فیوتـورا
نتوانسته بود از طریق اعتبار اسنادی یا به طریقه دیگری ،پول خود را از شرکت نفت وصول کند .به عبارت دیگـر،
چنانچه فیوتورا پیش از رسیدگی به دعوایش علیه بنک آو آمریکا ،در این دیوان حاکم شناخته میشد ،حکمی کـه
بابت ادعای خود در این دیوان تحصیل مینمود ،به هر حال ،از میزان زیـان وی مـیکاسـت .معهـذا در اوضـاع و
احوال حاضر ،نظر دیوان این است که گرچه حکمی که فیوتورا تحصیل کرده ،بـه تعهـدات شـرکت نفـت خاتمـه
نمیدهد ،با این حال ،عمال بدان معنا است که فیوتورا متحمل خسارتی نشده است .لـذا دیـوان بـه موجـب اصـل
«( »actio non datur non damnificatoکسی که متضرر نشده ،حق طرک دعوا ندارد) نتیجه میگیـرد کـه
فیوتورا دیگر سببی جهت طرک دعوا در جریان رسیدگی حاضر ندارد .اگر هم نامبرده در هنگام ثبت ادعـای حاضـر
در دیوان ،سببی برای طرک دعوا میداشت ،چنین سببی با رویدادهای بعدی منتفی گردید .عالوه بر ایـن ،فیوتـورا
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معترف است و دیوان نیز با این مطلب موافق است که منصفانه نیست فیوتورا مجاز شناخته شود خواسـته خـود را
هم به موجب ادعای حاضر و هم طبق حکم (دادگاه ایاالت متحده) وصول کند.
 .31فیوتورا راج به این که چرا هنوز حق استرداد خواسـته ادعـای مطـروک در دیـوان را دارد ،دو دلیـل ذکـر
میکند .استدالل اول وی این است که توفیق وی در این دیوان منجر به وصول مضاعف خواسته نخواهد شد ،زیرا
وی هم به موجب قانون حاکم و هم طبق قرارداد موظف است مبلغ وصولی را (تا رقمی که در اجرای حکم دادگاه
ایاالت متحده پرداخت شده) به بنک آو امریکا منتقل نماید .دیوان نمیتواند استدالل فیوتورا را بپذیرد .قط نظر از
این واقعیت که مدرک قرارداد ادعایی با بنک آو امریکا موجود نیست و صرفنظر از این واقعیت که فیوتورا تعهدات
قانونی ادعایی خویش در قبال بنک آو امریکا را ثابت نکرده ،دیوان بر این نظر است که فرضیه فیوتورا ایـن تـأثیر
متضاد و غیر قابل قبول را به دنبال خواهد داشت که بنک آو امریکا غیرعادالنه دارا می شود .بنک آو امریکـا حـق
ندارد خساراتی را که ملزم بوده طبق حکم یک دادگاه صالح ایاالت متحده به فیوتورا پرداخت کند ،از کس دیگری
مسترد نماید و حق دریافت مبلغ اعتبار اسنادی که پرداخت نکرده را نیز نـدارد .بـه هـر صـورت ،بـه نظـر دیـوان
نمی توان حساب تضمینی را برای دارا کردن غیرعادالنه یک شرکت امریکایی که طرف دعـوای مطـروک در ایـن
دیوان نیز نمیباشد ،مورد استفاده قرار داد.
 .34استدالل دوم فیوتورا مبنی بر این که رد ادعای وی در این دیوان منجر به دارا شدن غیرعادالنـه شـرکت
نفت خواهد شد و لذا فیوتورا مستحق خواسته مورد ادعا است ،متقاعدکننده نمیباشد .استدالل مزبور بـیش تـر بـه
مسائل اخالقی مربو می شود تا به اعمال اصل دارا شدن غیرعادالنه و مالحظه مسائل اخالقی به وضوک خار از
حیطه وظایف این دیوان است .راج به فرضیه دارا شدن غیرعادالنه ،دیوان داوری خاطرنشان می سازد که با توجه
به وضعیت فعلی امر ،فیوتورا متحمل خسارتی نشده و این واقعیت فینفسه وی را از استناد موفقیتآمیز به فرضـیه
مزبور ممنوع میسازد .مضافا دیوان ذکر این مطلب را نیز بیمناسبت نمیدانـد کـه شـرکت نفـت هـیچگـاه واقعـا
فایدهای از کابلها نبرده است.
 .31براساس مراتب پیشگفته و علیرغم این نتیجهگیری دیوان که شرکت نفت طبق قرارداد ،مسئول پرداخت
بهای کابل ها به فیوتورا است ،دیوان داوری نمی تواند حکم به پرداخت چنین مبلغی بـه نفـ فیوتـورا بدهـد؛ زیـرا
فیوتورا سببی برای طرک دعوا در پرونده حاضر ندارد .در نتیجه ،دیوان ادعای فیوتورا را مردود میشناسد.
چهارم) هزینهها

 .33هریک از طرفین باید هزینههای داوری خود را متحمل گردد.
پنجم) حکم

 .37به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
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الف) ادعای فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد مردود شناخته میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای داوری خود را متحمل گردد.
الهه ،به تاریخ  11اکتبر  3383برابر با  8آبانماه 3131
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
بهنام خدا
چارلز ان .براوئر
نظر مخالف

پرویز انصاری معین
نظر موافق

پرونده شماره 247ـ شعبه ي یک
حکم شماره 247ـ247ـ1
خواهانها :هنری اف .تایکمن ،اینکورپوریتد و کارنگی فاوندری اند ماشین کامپنی
خوانده :شرکت شیشه همدان
به تاریخ 3131/8/23
حکم

حاضران
از طرف خواهانها :آقای ریچارد جی .کوتاربا ،آقای تامس ا .برت ،وکالی دعاوی

آقای آرچی ال .مک اینتایر ،آقـای گـری ام .لوکـاس ،آقـای جیمـز ام .ورالـدی ،نماینـدگان هنـری اف .تـایکمن
اینکورپوریتد
از طرف خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران
اقای اسداهلل نوری ،مشاور حقوقی نماینده راب
آقای حسن غالمی ،دستیار نماینده راب
دکتر جواد واحدی ،وکیل شرکت شیشه همدان
آقای فتح اله خلیلی ،نماینده شرکت شیشه همدان
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده راب دولت ایاالت متحده امریکا
یک) مقدمه
الف) سابقه امر

 .3در چهاردهم ژانویه  04( 3320دیماه  )3182خواهانها ،هنری اف .تایکمن اینکورپوریتد (تـایکمن) وکـارنگی
فاوندری اند ماشین کامپین (کارنگی) ،ادعایی علیه خوانده ،شرکت شیشه همدان (شیشه همدان) در دیوان ثبـت و
مبلغ  3.213.410/20دالر امریکا مطالبه نمودند .خواهانها حسب ادعا مبلغ مزبور را به موجب قراردادی طلبکارند
که در رابطه با احداث یک کارخانه شیشه سازی در همدان ،ایران در  33ژوئن  03(3322خـردا دمـاه  )3108بـین
تایکمن و شیشهسازی همدان منعقد شده است .نامبردگان بهره و هزینه نیز ادعا کردهاند .قـرارداد دوم جداگانـهای
نیز در همان تاریخ برای انجام کارهای مهندسی همان پروژه بین کارنگی و شیشه همدان منعقد گردید.
 .2شیشه همدان در  08نوامبر  0(3320آذرماه  )3183دفاعیهای ثبت نمود و برخی از عناصر ادعا را پذیرفت و
مسئولیت در قبال مابقی را انکار کرد .شیشه همدان تعدادی ادعای متقابل نیـز طـرک نمـوده و مـدعی شـده کـه
خواهانها در اجرای تعهدات مختلف قراردادی خود قصور کردهاند .یکی از ادعاهای متقابـل ،ناشـی از قـرارداد بـا
کارنگی بود و شیشه همدان بر آن است که خواهانها منفردا و متضامنا بابت کلیه آنها مسئولند.
 .1جلسه استماع مقدماتی پرونده در  33ژانویه  03( 3324دیماه  )3180تشکیل گردید کـه طـی آن ،دولـت
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جمهوری اسالمی ایران تقاضا کرد که بهعنوان یک خوانده به دعوا ملحق گردد .پـس از تبـادل لـوایح و مـدارک
بیشتر بین طرفین ،یک استماع شفاهی در  30دسامبر  03( 3320آذرماه  )3184تشکیل گردید.
ب) واقعیات و اظهارات طرفین

 .4شیشه همدان در  33ژوئن  03( 3322خردادماه  )3108دو فقره قرارداد منعقد کرد .قرارداد اول برای تهیه مواد،
تجهیزات و ماشینآالت الزم برای یک کارخانه کامل شیشهسازی و احداث آن در همدان طبق مشخصات معـین
با تایکمن منعقدگردید .قرارداد ،یک قرارداد اصالحی( turnkeyپروژه کامل آماده برای بهرهبرداری) و قرار بود که
کارخانه در موق تکمیل ظرفیت تولید 322 ،تن متریک شیشه در روز را داشته باشد .یک پیشـنهاد  28صـفحهای
که تایکمن تهیه کرده بود ،به قرارداد الحاق و مقرر گردیده بود که بهای قرارداد به مبلغ  00.322.012دالر طبـق
برنامه پرداختهای قراردادی پرداخت شود .بند (او) قرارداد در ارتبا با فورسماژور مقرر میداشت که :اگـر آغـاز،
پیشرفت یا تکمیل کار به خاطر دالیل زیر به تأخیر افتـد )1 ... « :بالیـای آسـمانی ،سـیل ،شـورش ،گـرد و بـاد،
اعتصابات ،بیماریهای همهگیر ،اقدامات دشمن جامعه ،جنگ یا انقالب» ،در ایـن صـورت ،دو طـرف (مشـتری و
عرضه کننده) فورا گرد هم خواهند آمد و در مورد اقدامات بیش تری که باید به عمل آیـد از جملـه لغـو قـرارداد و
غیره ،تصمیم خواهند گرفت.
 .1قرارداد دوم ،قراردادی جداگانه و مربو به کارهای مهندسی پروژه بود که اجرای آن را کـارنگی بـه مبلـغ
 022.222دالر بر عهده گرفته بود .کار موضوع قرارداد دوم انجام گردید و بهـای آن تمامـا پرداخـت شـد و هـیچ
بخشی از ادعای حاضر ،ارتباطی با آن قرارداد ندارد.
 .3تایکمن کار قرارداد اول را آغاز کرد و حسب ادعا قسمت اعظم طراحی و تعهدات تدارکی را انجام داد .مواد
تحویل و ساختمان شروع شد؛ لکن طبق ادعای تایکمن در اواخر سال  3322جو ناآرام و از هم گسیخته موجود در
ایران ،ادامه کار را غیرممکن ساخت .از این رو ،آقای آرچی ال .مک اینتایر طی تلکسی که در  2نوامبر 38( 3322
آبانماه  )3102به شیشه همدان مخابره کرد ،متذکر شد:
«حالت فورسماژور به صورتی که در پاراگراف او ـ  1قراردادمـان در مـورد تهیـه مـواد و تجهیـزات قیـد
گردیده ،در ایران وجود دارد .آن پاراگراف مقرر میدارد که ما باید برای اخذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی
الزم درباره قرارداد بالفاصله گرد هم آییم .کجا و چه موق مایلید مالقات کنیم؟»
 .7مضافاّ تایکمن ادعا میکند که چون شیشه همدان برای اخذ ویزای ورود کارمنـدان امریکـایی وی کـه در
روی پروژه کار میکردند ،ترتیب الزم را نداد ،آنها نتوانستند در  3323پس از تعطیالت کریسمس به محل پروژه
مراجعت کنند و نیز در تخلیه تجهیزات و حمل آنها به محل پروژه مشکالت فراوانی به وجود آمد.
 .8در نیمه اول سال  ، 3323برای حل مشکالت مداوم ،مذاکراتی بین طرفین به عمل آمد .تایکمن یـک نفـر
کارمند به نام آقای جان افکاری در پروژه نگاه داشت .نامبرده حتیالمقدور بر ساختمان پـروژه نظـارت مـیکـرد و
گهگاه دستورهایی می خواست و پیشرفت کار را طی این مدت به وسیله تلفن به تایکمن گزارش میداد .عالوه بـر
آن ،تایکمن تماس خود را با آقای نادر ثروت شرمینی ،مدیر عامل شیشه همدان ،حفظ کرد.
 .3در  00ژوئن  4( 3323تیرماه  )3102آقای شرمینی برای شرکت در جلسـهای در محـل کـار تـایکمن بـه
ایاالت متحده رفت .در آن جا ایشان و مقامات تایکمن موضوعات گوناگون مربو به پیشرفت قـرارداد را از جملـه
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تهیه ویزا ،بازپرداخت مبلغ ـ 131.003/دالری که بهعنوان ودیعه کسر شده بود ،تمدید اعتبارات اسـنادی جـاری و
گشایش اعتبارات اسنادی جدید برای تضمین ادامه پروژه را بررسی کردند .موضوع تا آنجا پیش رفت که تایکمن
در اوت  3323برای اسکان تعداد معدودی از کارمندان خود که انتظار میرفت مجددا به ایران برگردند ،ملکی را در
ایران اجاره کرد.
 .31جلسه دیگری در  08سپتامبر 4( 3323مهرماه  )3102در همدان تشکیل شد .از طـرف تـایکمن ،آقایـان
مک اینتایر ،جان رافائلی و گری لوکاس برای شرکت در آن جلسه به ایران سفر کردند .فرماندار همدان نیز در این
جلسه حضور یافت و به مطبوعات اطالع داد که هشتاد درصد کارخانه شیشهسازی تکمیل شده و شیشـه همـدان
مبلغ  4.222.222دالر به تایکمن بدهکار است .متعاقب آن جلسه ،تایکمن کوشش کرد که موادی را کـه در بنـدر
بالتیمور نگاه داشته شده بود به ایران ارسال نماید ،لکن این امر بعد از توقیف اتباع امریکا در نـوامبر  3323میسـر
نگردید و بعد از آن ،اوضاع رو به وخامت گذاشت.
 .33باالخره آقای شرمینی در  02دسامبر  03(3323آذرماه  )3102در جلسه دیگری در محل کار تـایکمن در
ایاالت متحده شرکت نمود .وی در آن جلسه اذعان کرد که مراجعت کارمندان تـایکمن بـه ایـران بـرای تکمیـل
ساختمان کارخانه شیشه سازی غیرممکن است و طرق دیگری مورد بحث قرار گرفت که اساسا متضمن طرکهایی
برای تکمیل پروژه با استفاده از پیمانکاران سوئدی یا آلمانی بود که در آنها تایکمن نقش مشاور را داشـته باشـد.
ایفای تعهدات مالی شیشه همدان به تایکمن نیز بررسـی شـد .شـرک ایـن مـذاکرات در نامـه مـورخ  03دسـامبر
 13(3323آذرماه  )3102آقای مک اینتایر به آقای شرمینی در گردیده و تایکمن بدان بهعنوان مدرکی کـه طـی
آن شیشه همدان به تایکمن دستور متوقف کردن کار را داده ،استناد میکند.
 .32تایکمن ادعا می کند که وی در تعقیب این ترتیبات برای فراهم آوردن وسایل تکمیـل سـاختمان توسـ
پیمانکاران سوئدی و آلمانی ،کوششهایی به عمل آورده است؛ لکن مدعی است که شیشه همدان همکاری نکرد
و به ویژه برای آزاد کردن ودیعه و پرداخت وجوه دیگری که تا آن زمان به تایکمن بدهکار بـود هـیچ اقـدامی بـه
عمل نیاورد .سرانجام تایکمن قرارداد را طی تلکسی در  30می  00(3322اردیبهشتماه  )3103فسخ نمود .تلکس
مزبور خطاب به آقای سیروس نیک نفس ،مدیرعامل جدید شیشه همدان و به شرک زیر بود:
«لطفا این تلکس را بهعنوان فسخ رسمی قرارداد ذکر شده در عنوان این تلکس از طرف هنری اف .تـایکمن
اینکورپوریتد تلقی بفرمایید .فسخ این قرارداد در زمان حاضر به دالیل متعددی کـه در ذیـل ذکـر شـده ،ولـی نـه
محدود به آنها ،عاقالنه و توجیهپذیر به نظر می رسد:
اول ،انقالب و عواقب سیاسی ناشی از آن در ایران باعث شده که شرکت ما نتوانـد ایـن پـروژه را بـه اتمـام
رساند .بهعنوان منال ،اوضاع سیاسی کنونی در کشور شما ورود کاالهای ضروری و تردد کارمندان و تکنسینها را
به محل کار غیرممکن ساخته است .علیرغم شرای نامساعد سیاسی ،سعی ما بر این بوده است که پـروژه را طـی
دو سال گذشته به اتمام رسانیم؛ ولی همانطور که استحضار دارید این یک امر امکانپذیر نبوده است.
دوم ،با مواجه شدن با انقالب بارها سعی کردیم به شرای مربو به فورسماژور قـرارداد اسـتناد کنـیم ،ولـی
شرکت شیشهسازی همدان کوششهای توأم با حسننیت ما در این رابطه را قرین موفقیت نکرده است.
سوم ،قصور و امتناع مستمر شرکت شما در پرداخت فوری و تسویه صورتحسـابهـای معوقـه طبـق شـرو
قرارداد ،نقض قرارداد می باشد .دیون پرداخت نشده شما به شرکت ما تا تاریخ این تلکـس بـیش از  322.222دالر
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میباشد و تقاضا میشود که هر چه زودتر صورتحسابهای معوقه را پرداخت نمایید.
بنابراین قرارداد رسما فسخ می شود و فرض بر این است که شما در مورد پرداخت صورتحسابهای معوقه این
شرکت با ما تماس خواهید گرفت».
 .31در جلسهای که بعدا در ششم و هفتم اوت  30(3322و  38مردادماه  )3103در فرانکفورت تشـکیل شـد،
آقای نیک نفس از تایکمن خواست صورتحساب مبالغی را که طبق قرارداد طلبکار اسـت ،کتبـا تسـلیم نمایـد .در
پاسخ به این درخواست ،آقای مک اینتـایر نامـهای در  32اوت  02( 3322مردادمـاه  )3103نوشـت و طـی آن در
هشت جدول ،کلیه صورتحسابهای معوقه را تشریح کرد .جم مبلغ مورد ادعا  3.213.410/20دالر بـود .از نامـه
مزبور بهعنوان مبنای محاسبه مبلغ مورد ادعای تایکمن در پرونده حاضر استفاده میشود.
 .34آقای نیک نفس وصول آن نامه را اعالم و طی تلکـس مـورخ  0سـپتامبر 33( 3322شـهریورماه )3103
درباره برخی از مطالبات به تفصیل اظهارنظر کرد .متعاقب آن سعی شد که تکمیل پروژه به یـک شـرکت اتریشـی
واگذار شود و برای این منظور تلکس های دیگری مبادله گردید؛ لکن با شروع جنگ با عراق ایـن اقـدام هـم بـه
نتیجهای نرسید.
 .31شیشه همدان طی رسیدگیهای حاضر انکار کرده است که اوال به مفهوم بند  1ماده هفت بیانیـه حـل و
فصل دعاوی« ،سازمان  ،تشکیالت یا واحد تحت کنترل دولت ایران یا هریـک از تقسـیمات سیاسـی آن» اسـت.
تایکمن اظهار می دارد که شیشه همدان تحت کنترل دولت ایران است ،زیرا به بانک اعتبارات که خود یک واحـد
دولتی است ،تعلق دارد و بنابراین در حیطه صالحیت دیوان قرار میگیرد.
 .33دولت ایران رسما درخواست نموده که بهعنوان خوانده پرونده در دعـوای حاضـر شـرکت جویـد و بـدان
ترتیب در موقعیتی قرار گیرد که بتواند نظرات خود را در مورد کنترل بر شیشه همدان ابراز نماید.
 .37در مورد ماهیت ادعا ،شیشه همدان عمدتا توصیفی را که تایکمن از وقای منجر به فسـخ قـرارداد کـرده،
قبول ندارد و صدور دستور به تایکمن برای توقف کار را تکذیب میکند و در عین حال که معترف به وجود شرای
فورسماژور است ،میگوید که آن شرای  ،بیش از پنج ماه ادامه نداشته و مدعی است که بالعکس تایکمن به میل
خود پروژه را رها ساخت .شیشه همدان نسبت به برخی از عوامل ادعـا بـه شـرک منـدر در نامـه مـورخ  32اوت
 02(3322مردادماه  )3103معترض است.
 .38شیشه همدان چندین ادعای متقابل ناشی از اجـرای قـرارداد توسـ تـایکمن علیـه آن شـرکت طـرک و
خواستههای زیر را مطالبه میکند:
یک) مبلغ  322.220.032ریال بابت جبران هزینه تهیه مجدد اجناسی که در بندر بالتیمور (کاالهای بـالتیمور)
نگهداری شده و تایکمن بعدا آنها را فروخته است.
دو) خسارت غیرمشخصی بابت تأخیر تایکمن در تحویل دادن کارخانه .شیشـه همـدان از دیـوان تقاضـا دارد
کارشناسی برای ارزیابی این خسارت نصب کند.
سه) مبلغ  3.402.020ریال بابت هزینه ماشینآالتی که حسب ادعـا در راه خسـارت دیـده و شیشـه همـدان
نتوانسته خسارت وارده را از بیمه وصول کند.
چهار) مبلغی در حدود  313.222.222ریال بابت هزینه رف اشتباهات طراحی و ساختمانی که تایکمن مسـبب
آنها بوده است.
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پنج) مبلغ  2.222.222ریال بابت خسارت ناشی از قصور کارنگی در تحویل نقشههای اجرایی که طبق قرارداد
مهندسی باید تهیه میکرد و
شش) خسارت غیرم شخصی ناشی از استفاده از آجر نامرغوب توس تایکمن در ساختمان کوره که باید توس
کارشناس ارزیابی شود.
تایکمن کلیه ادعاهای متقابل را رد میکند.
سه) دالیل صدور حکم
الف) موضوعات شکلی

 .33در مراحل اولیه رسیدگی به این پرونده ،دولت ایران تقاضا کرد بهعنوان یک خوانده به دعوا ملحـق گـردد تـا
بتواند نظرات خود را درباره موضوع صالحیت دیوان نسبت به شیشه همدان بیان کند .با اینکه در جلسه اسـتماع،
ذکری از این موضوع به میان نیامد ،فرض دیوان بر این است که چون درخواست مزبور رسما مسترد نشده ،هنـوز
به قوت خود باقی است .دیوان معتقد است که با توجه به موضعی که دولت ایران به موجب ماده  30قواعد دیـوان
دارد ،الحاق وی بهعنوان خوانده پرونده ای مانند پرونده حاضر ،ضروری نمیباشد .بـه موجـب تبصـره  0مـاده 30
دیوان میتواند پس از حصول اطمینان از اینکه اظهاریه یکی از دو دولت ،یا تحت شـرای خاصـی ،هـر شـخص
دیگری که طرف داوری در پرونده خاصی نباشد احتماال میتواند به انجام وظایف دیوان یاری دهد ،به چنین دولت
یا شخصی اجازه دهد که با ارائه اظهاریههای شفاهی یا کتبی به دیوان کمک کند.
 .21با توجه به موقعیتی که برای اظهار حقایق به دولت ایران داده شده و با توجه به اینکه به نظر نمیرسـد
که دولت ایران خوانده قهری یا واقعی ادعایی باشد که علیه واحد مشخصی ،یعنی شیشه همدان ،طرک شده و این
واحد حق دارد در مورد صالحیت دیوان استدالالت خود را ابراز کند ،دیوان با الحاق دولت ایـران بـهعنـوان یـک
خوانده موافق نیست.
 .23مسأله شکلی دیگری از ثبت سندی تحت عنوان مدارک معارض خوانده در  30نوامبر  04( 3320آبانماه
 )3184و اعتراض خواهان به آن در  00نوامبر  34( 3320آذرماه  )3184مطرک میباشد .دیوان طی دسـتور مـورخ
 32می  02( 3320اردیبهشتماه  )3184خود مقرر داشت هریک از طرفین کلیه مدارک کتبـی خـود را تـا  0اوت
 34(3320مردادماه  )3184و کلیه مدارک مستند معارض را تا  4اکتبر  30( 3320مهرماه  )3184بـه ثبـت رسـاند.
تایکمن مدارک خـود را در  0اوت  34( 3320مردادمـاه  )3184بـه ثبـت رسـاند .در  30اوت  04(3320مردادمـاه
 )3184دیوان در پاسخ به تقاضای تسلیمی از طرف شیشه همدان ،مهلت ثبت مـدارک خوانـده را تـا  12سـپتامبر
 2( 3320مهرماه  )3184و مهلت ثبت مدارک «معارض با مدارک تسـلیمی قبلـی» هریـک از طـرفین را تـا 30
نوامبر  03( 3320آذرماه  ،) 3184تمدید کرد .در دستور مزبور خاطرنشان شده بود که بـا توجـه بـه نزدیـک بـودن
تاریخ تعیینشده برای تشکیل جلسه استماع ،یعنی  30دسامبر  03( 3320آذرماه  )3184مهلت مقرر تمدید نخواهد
گردید .با این حال ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران در  12سـپتامبر 2( 3320مهرمـاه  )3184تقاضـای
تمدید مجدد مهلت کرد و دیوان طی دستور مورخ  4اکتبر  30(3320مهرماه  )3184خود تکرار کرد که بـا تمدیـد
مجدد مهلت موافقت نمی کند و اضافه نمود :معهذا چنانچه خوانده ادله و مدارک مزبور را قبل از جلسه استماع بـه
ثبت رساند ،دیوان بعد از جلسه استماع با در نظر گرفتن امکان خواهانهـا جهـت بررسـی آنهـا و تسـلیم ادلـه و
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مدارک معارض ،در مورد قبول یا عدم قبول ادله و مدارک مزبور تصمیم خواهد گرفت .تاریخ ثبت مدارک معـارض
خوانده که  30نوامبر  03( 3320آبانماه  )3184بود ،تغییر نیافت.
 .22در هشتم اکتبر 38( 3320مهرماه  )3184شیشه همدان یک مجلد از مدارک مستند خود را به ثبت رساند.
جلد دوم و حجیم تری تحت عنوان مدارک مستند معارض خوانده در  33نوامبر  02(3320آبانماه  )3184و مجلـد
تجدیدنظر شدهای ،با نشانه جهت یافتن هریک از پیوستها ،در  30نوامبر  04(3320آبانماه  )3184به ثبت رسید.
مجلد مزبور حاوی اسنادی بود که کامال ترجمه نشده و در برخی موارد ناخوانا بود .این مجلد است که اکنون تحت
بررسی میباشد.
 .21با بررسی محتویات مجلد مزبور به نظر نمیرسد که آن مجلد ،مشمول تعریف «معارضـی» شـود کـه در
پاسخ به مدارک مشخصی قبال به ثبت رسیده است .مجلد مزبور عمدتا مرکب از مطالب جدیدی است که در تأیید
دفاعیه و ادعاهای متقابل شیشه همدان ارائه شده و ظاهرا به هیچیک از اسنادی که تایکمن تسلیم کرده ،ارتباطی
ندارد .پذیرش چنین سندی در زمانی چنان نزدیک به تاریخ استماع عمال طـرف مقابـل را از امکـان بررسـی و رد
قسمت اعظم مطالب جدید محروم میسازد .بنابراین ،دیوان سند مذکور را بهعنوان مدرک نمیپذیرد.
ب) صالحیت

 .24هر دو خواهان ،مدارک کافی ارائه دادهاند که دیوان را در مورد تابعیت امریکایی آنها به مفهوم بند یک مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی متقاعد میسازد.
مسألهای که باقی میماند این است که آیا شیشه همدان به مفهوم بند سه ماده هفت (بیانیه مزبـور) کـه
 .21
ایران را از لحاظ صالحیت دیوان به شرک زیر تعریف میکند ،یک خوانده واقعی میباشد یا خیر:
(ایران) یعنی دولت ایران و هر نوع سازمان فرعی سیاسی ایران و هر نوع مؤسسه ،واحد و تشکیالتی که بـه
وسیله دولت ایران ویا سازمانهای سیاسی فرعی آن کنترل میشود.
()1
تایکمن همواره ادعا کرده که شیشه همدان ،شرکتی است که اکنریت سهام آن متعلق بـه بانـک اعتبـارت
است که بهنوبهخود حتی قبل از ملی کردن کلیه بانکها به موجب تصویبنامه ژوئن  3323یک واحد دولتـی بـوده
است .شیشه همدان بدوا در مالکیت دولت بودن را انکار میکرد؛ لکن در پاسخ به دستور مورخ  0فوریه 31( 3324
بهمنماه  ) 3180دیوان ،صورت اسامی سهامداران و سایر مدارک شرکتی مؤید این مطلب را که بانـک اعتبـارات،
اکنریت سهام ،یعنی در حدود  80درصد آن را در دست داشته و رئیس هیئت مدیره شرکت در کلیه اوقـات ذیـرب
منصوب آن بانک بوده ،به عنوان قسمتی از پاسخ خود به جوابیه خواهان ،به ثبت رساند .بنـابراین ،دیـوان متقاعـد
گردیده که شیشه همدان مشمول صالحیت دیوان است.
 .23تنها مسأله صالحیتی دیگر که در پرونده حاضر مطرک است این است که آیا ادعای متقابل شیشه همدان
با وجود آنکه هیچ بخشی از خود ادعا به قرارداد با کارنگی ارتبا ندارد ،علیه کارنگی قابل طـرک اسـت یـا خیـر.
خواهانها استدالل میکنند که بخش ذیرب ادعای متقابل از حیطه صالحیت دیوان خار است؛ زیرا به قراردادی
 .1این بانک که به بانک اعتبار صنعتی معروف است ،در  2ژوئن  32(3323خردادماه  )3102با سه بانک دیگر ادغـام و بانـک صـنعت و
معدن نامیده شد.
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غیر از قرارداد منشأ ادعا مبتنی است .خواهانها توضیح میدهند که اسم کارنگی تنها به خاطر روشن شدن قضـایا
به عنوان خواهان ذکر شده است.
 .27همان طور که ذکر شد ،قراردادهای منعقده بین شیشه همدان از یک طرف و تایکمن و کارنگی از طـرف
دیگر ،جدا بوده و متمایز از یکدیگرند .شیشه همدان هیج مبنایی معین نکرده کـه براسـاس آن بتـوان یکـی از دو
خواهان نامبرده را منفردا و متضامنا مسئول قراردادی شناخت که طرف آن نبوده است .بنابراین ،شیشه همدان باید
ثابت نماید که برای صالحیت نسبت به ادعای متقابل وی علیه کارنگی ،مبنای مستقلی وجود دارد.
 .28بند یک ماده  0بیانیه حل و فصل دعاوی به دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای اتباع ایـاالت متحـده
علیه ایران و همچنین هرگونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشامدی که مبنـای ادعـای آن
تبعه باشد را تفویض کرده است .بنابراین ،موضوع مهم برای تعیین صالحیت رسیدگی بـه ادعاهـای متقابـل ایـن
است که آیا ادعای ذیربطی وجود دارد یا خیر ،نه اینکه آیا خوانده متقابل مفروضی به عنوان خواهان نام برده شده
یا نشده است (رجوع شود به :کامپیوتر ساینسـز کورپوریشـن و جمهـوری اسـالمی ایـران ،ص  ،08حکـم شـماره
003ـ80ـ ،3مورخ  38آوریل  02 ،3328فروردینماه  :3180ادعایی که از لحاظ صالحیت معتبر نیست ،نمـیتوانـد
سبب ایجاد ادعای متقابل معتبری شود) .کارنگی هرگز ادعایی در این پرونده طرک نکـرده و چـون ادعـایی وجـود
ندارد که براساس آن دیو ان بتواند صالیت رسیدگی به ادعای متقابل شیشه همدان علیه کارنگی را مبتنـی سـازد،
لذا ادعای متقابل باید به دلیل فقد صالحیت رد شود.
ج) ماهیت

 .23دیوان باید بدوا اثرات نسبی فورسماژور و نقض تعهدات قراردادی از ناحیه هریک از طرفین طی مدت قبل از
نامه مورخه  30مه  00( 3322اردیبهشتماه  )3103تایکمن را که رسما به قرارداد خاتمه داد ،بررسی نماید.
 .11تایکمن ادعا کرده است که قبل از آنکه وی طی تلکـس مـورخ  2نـوامبر  8( 3322آذرمـاه  )3102بـه
فورسماژور استناد کند ،شیشه همدان حداقل در سه مورد قرارداد را نقض کرده بود .تایکمن قصور شیشه همـدان
در افتتاک اعتبار اسنادی مقرر در بند «ز» قرارداد جهت پرداخت مطالبات تهیهکنندگان مواد و آزاد نکردن وجـوهی
که طبق ضمانتنامه حسن انجام کار مقرر در بند «و» قرارداد بهعنوان ودیعه برداشـت شـده و نیـز عـدم پرداخـت
صورتحساب تسلیمی بابت خدمات نظارت بر ساختمان را ذکر کرده است .شیشه همدان این موض را اتخاذ کـرده
که با اینکه استناد به فورسماژور در نوامبر  3322صحیح بوده ،ولی پنج ماه بعد ،حالت فورسماژور دیگـر وجـود
نداشت و از آن پس تایکمن خود با ترک پروژه بدون رضایت (کارفرما) قرارداد را نقض کرده است .توصیف رابطـه
حقوقی موجود بین طرفین به صورت فورسماژور یا نقض قرارداد میتواند در شرای معینی تعیینکننده اسـتحقاق
طرفین نسبت به مبلغ مورد ادعا باشد.
 .13مطلبی که طرفین در آن اشتراک نظر دارند این است که تا نوامبر  3322حالت فورسماژور به وجود آمده
بود و این حالت حداقل به مدت پنج ماه ادامه داشت و طی آن مدت ،مان میشد که طرفین تمامی قرارداد را اجرا
کنند .پس از آن ،با آنکه تایکمن موفق نشد کارکنان خارجی خود را مجددا در محل کارخانه مستقر کند ،معـذلک
مذاکرات بین طرفین به منظور کوشش در رف بن بست از طریق تکمیل کار بـه دسـت پیمانکـاران غیرامریکـایی
ادامه یافت.
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 .12ولی وض حاکم در فاصله بین پایان پنج ماه دوره مسلم فورسماژور و فسخ قرارداد که سـرانجام در مـه
 3322صورت گرفت یا حداقل تا نوامبر 3323را نمیتوان بهسهولت توصیف کرد .مسلما زمـانی رسـید کـه حالـت
فورس ماژور دیگر وجود نداشت که در مجموع مان انجام قرارداد شود و هر دو طرف امیدوار بودند کـه بـا فـراهم
کردن وسایل تکمیل کارخانه ،رابطه خود را تا حصول نتیجه موفقیتآمیز حفظ کنند؛ لکن هنوز هریـک از طـرفین
در مقابل ادعای خاص نقض قرارداد ،میتوانست وجود فورسماژور را در ارتبا با تعهـد معینـی کـه مطـرک بـود،
اثبات نماید.
 .11ظاهرا شیشه همدان حداقل در مورد پرداخت تعهداتش ،قرارداد را بهطور مداوم نقض نموده و سعی نکرده
که با استناد به فورسماژور خود را معذور دارد .موعد دو فقره اعتبار اسنادی مقـرر در بنـد «ب» قـرارداد ،منقضـی
گردید و قریب به یک سال از موعد انقضای یکی از آنها سپری شد .تا هنگام مالقات طرفین در سـپتامبر ،3323
شیشه همدان پرداخت اقسا به تایکمن را مدتها به تعویق انداخته بود .بهعالوه ،با اینکه طرفین اصوال توافـق
کردند که اعتبار اسنادی جدیدی گشایش یابد تا کار نصب و ساختمان مرحله دو قرارداد انجـام گیـرد ،ولـی عمـال
چنین اعتبار اسنادی هرگز توس شیشه همدان گشایش نیافت.
 .14بر مبنای این یافته ها است که دیوان به بررسی ادعاهای مربوطه طرفین خواهد پرداخت .ادعای تـایکمن
در نامه مورخ  32اوت  02(3322مردادماه  )3103به آقای نیک نفس ،مدیر عامل جدید شیشه همدان بـهتفصـیل
ذکر شده بود .عنوان نامه صورتحساب نهایی سی ـ  3330بود و همانطور که اشاره شد ،بنا بـه درخواسـت آقـای
نیک نفس تسلیم گردید .صورتحساب به هشت جدول تقسیم شده که هریک مربو به صورتحسـاب جداگانـهای
بوده و کال تمامی هزینههای قراردادی از جمله مقداری را که شیشه همدان قبال پرداخته بـود ،در بـر مـیگرفـت.
اقالم پرداخت نشده صورتحساب به ترتیب با توجه به اظهارات طرفین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول  .3پیشپرداخت

 .11تایکمن بابت ایـن قلـم کـه شـامل صورتحسـاب صـادره در ژوئـن  3322بـه مبلـغ  3.022.222دالر بابـت
پیشپرداخت قر اردادی است ،ادعایی نکرده است .شیشه همدان مبلغ مزبور را پرداخته و در حال حاضر از این بابت
طلبی وجود ندارد.
جدول  .2مواد

 .13همین طور تایکمن بابت مواد و تجهیزات و کرایه حمل دریایی ادعایی نکرده است غیر از مبالغه ودیعه کـه در
جدول  4مورد بررسی قرار گرفته .شیشه همدان کلیه این قبیل صورتحسابها را پرداخته است.
جدول  .1کرایه حمل در ایران

 .17تایکمن تحت این عنوان ،بابت سه فقره صورتحساب معوق جمعا به مبلغ ـ 33.322/دالر ادعا نموده و شیشه
همدان پذیرفته که این مبلغ را بدهکار است.
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جدول  .4ودیعه

 .18ادعــای تــایکمن در جــدول  4جمعــا بــه مبلــغ  833.822دالر اســت کــه شــامل ودیعــهای اســت کــه از
صورتحسابهای مربو به حمل مواد مذکور در جدول  0کسر شده است .در بند «و» قرارداد پیشبینی شـده بـود
که برای تضمین عرضه مواد و ماشینآالت ،مبـالغی بـهعنـوان ودیعـه کسـر و بـهطـور کلـی پـس از راهانـدازی
رضایتبخش کارخانه مسترد گردد .در این زمینه ،نامه مـورخ  32اوت  02(3322مردادمـاه  )3103تـایکمن حـاکی
است که:
«از آنجایی که ما قادر به تکمیل کارخانه براساس مفاد قرارداد نیستیم و چون که روی زمـان الزم بـرای
تکمیل کارخانه کنترلی نداریم ،انتظار داریم کلیه ودیعههای ما بازگردانده شود».
موض تایکمن در رسیدگی حاضر نیز همین است.
 .13شیشه همدان بدهکاری خود بابت مبلغ  0.420دالر از ودیعه را تصدیق میکند؛ ولی بـه ایـن دلیـل کـه
برخی از اقالم هرگز تحویل نشده و تایکمن نیز هرگز کارخانه را تکمیل نکرده ،خود را بابت مابقی ودیعه بـدهکار
نمی داند .شیشه همدان تنها به استحقاق تایکمن به دریافت مبالغ ودیعه معترض است و در مـورد محاسـبه آنهـا
حرفی ندارد.
 .41مبالغ ودیعه از صورتحسابهای موادی کسر شده که در جدول  0تشریح شده است .همانطور کـه دیـده
شد ،شیشه همدان مابقی صورتحسابها را پرداخته است .چون این صورتحسابها مربو به خدماتی بود که قـبال
انجام شده بود و چون تایکمن حق دارد یا براساس تئوری خسارت ناشی از نقض قرارداد یا بـهعنـوان قسـمتی از
صورتحساب نهایی بعد از فسخ قرارداد به دلیل فورسماژور ،بابت خدمات گذشته خود حـقالزحمـه دریافـت کنـد،
دیوان مبنایی نمییابد که براساس آن ،شیشه همدان کماکان بتواند این ودیعهها را نگه دارد .بنابراین ،تمامی مبلغ
مورد ادعا باید پرداخت شود.
جدول .1کارهای مهندسی

 .43تایکمن تحت این عنوان ،ادعایی نکرده است .وی در نامـه مـورخ  32اوت  02(3322مردادمـاه  )3103خـود
پرداخت مبلغ 022.222دالر را که کل مبلغ الزمالتادیه بابت قرارداد مهندسی منعقده بین شیشه همدان و کـارنگی
میباشد ،تکرار و متذکر میگردد که در گواهیهای تکمیل کار که مؤید صورتحسابهای قرارداد ساختمان اسـت،
این مبلغ پرداخت شده است.
جدول  .3ساختمان

 .42تایکمن ادعا میکند که مبالغ پرداخت نشده تحت این قلم جمعا بالغ بر  3.240.221دالر است که شامل پـنج
صورتحساب مربو به جنبههای مختلف کارهای ساختمانی انجام شده میباشد .این صورتحسابها قسمت عمـده
اختالف بین طرفین را تشکیل میدهد.
الف) صورتحسابهای شماره 3384ـ7144

 .41دو صورتحساب اول به شمارههای  8324مـورخ  33سـپتامبر  02( 3322شـهریورماه  )3102و شـماره 2244
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مورخ  32اکتبر  32(3322مهرماه  )3102با گواهی پایان کاری که به امضا و تصویب شیشه همدان رسـیده ،مـورد
تأیید قرار گرفته و در قابل پرداخت بودن آن بحنی نیست .مانده صورتحساب اول  43دالر اسـت و مبلـغ 30.103
دالر مربو به صورتحساب دوم میباشد که پرداخت نشده است.
ب) صورتحساب شماره 7273

 .44صورتحساب سوم به شماره  2023و به تاریخ  02ژوئن  8(3323تیرماه  )3102به مبلـغ  002.104دالر بابـت
خدمات نصب کارخانه است که تایکمن تا دسامبر  3322انجام داده بود .در مورد این صورتحسـاب ،یـک گـواهی
تکمیل کار به تاریخ  02ژوئن 8(3323تیرماه  )3102و به امضای آقای آرچی ال .مـک اینتـایر از طـرف تـایکمن
صادر شده؛ لکن هرگز به امضای شیشه همدان نرسید .شیشه همدان در رد مسـئولیت بـرای پرداخـت مبلـغ ایـن
صورتحساب به فقدان چنین امضایی در گواهی مزبور استناد میکند.
 .41با اینکه طرفین تصدیق میکنند که روش عادیشان در مـورد هـر صورتحسـاب آن بـوده کـه پـس از
تصویب و امضای گواهی پایان کار توس طرفین ،صورتحساب پرداخت شود ،اما در خود قرارداد هـیچ شـرطی در
این باره وجود ندارد .بنابراین ،دیوان باید معلوم کند که آیا عدم امضای گواهی شماره  0توس شیشه همدان واقعا
به علت عدم رضایت از کار انجام شده ،بوده یا آن که عدم امضا واجد آنچنان اهمیتی نبوده است.
 .43در میان مدارک ،چیزی حاکی از آن که شیشه همدان از نقض کار یا ناتمام ماندن آن شکایت ،یـا قصـد
خود را مبنی بر عدم پرداخت صورتحساب به دلیل اشتباه بودن یا هر دلیل دیگر اعالم کرده باشد ،وجود ندارد.
در نبود چنین مدرکی دیوان صرف ا باید تعیـین کنـد کـه آیـا تـایکمن از عهـده اثبـات ایـنکـه کـار موضـوع
صورتحساب را انجام داده و بنابراین استحقاق وصول وجـه آن را بـه دسـت آورده ،برآمـده اسـت یـا خیـر .در آن
صورت ،شیشه همدان ملزم به تصویب و امضای گواهی پایان کار میشد و مـیتوانسـت بـه عـدم امضـای خـود
بهعنوان دفاع از ادعای مطروک استناد کند .غیر از خود صورتحساب ،مدرک انجام کار به صورت شـهادتنامه آقـای
آرچی ال .مک اینتایر ،نایب رئیس اجرایی وقت تایکمن وجود دارد که طبق اظهار وی ،ارزش خدمات انجام شـده
مربو به نصب که شرک آن در گواهی پایان کار ذکر شده صحیح بود و هرگز مورد اعتراض قـرار نگرفتـه اسـت.
وی فقدان امضای شیشه همدان را ناشی از ضعف قدرت مالی آن برای پرداختهای الزم در زمان تسلیم گـواهی
میداند و نه اعتراض شیشه همدان به کیفیت کار انجام شده .این امر با عباراتی که آقای مک اینتایر در نامه مورخ
 32اوت  02(3322مردادماه  )3103خود به کار برده ،مطابقت دارد .وی در آن نامه مینویسد :با اینکه گواهی بـه
آقای شرمینی داده شده بود ،ما (تایکمن) صورتحسابی را ضمیمه این سند نکردیم و نیز از وی نخواستیم که سـند
مزبور را امضا کند؛ چرا که در آن زمان ،هیچ پولی بین ایران و ایاالت متحده امریکا رد و بدل نمیشـد و پرداخـت
غیرممکن بود.
براین اساس و با توجه به کلیه مدارک ،نظر دیوان این است که تایکمن استحقاق خود را برای دریافـت مبلـغ
 002.114دالر مورد بحث ثابت کرده و صرف فقـدان امضـای شیشـه همـدان در گـواهی ،دفـاعی در مقابـل آن
محسوب نمیشود.
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ج) صورتحساب شماره 7713

 .47صورتحساب چهارم موضوع جدول  ،8صورتحساب شـماره  2223مـورخ  34اوت  01(3322مردادمـاه )3103
است که مربو به کارهای نظـارت در محـل و بـه مبلـغ  313.032دالر اسـت .ایـن صورتحسـاب بـه حقـوق و
هزینه های آقای افکاری ،تنها کارمند باقیمانده تایکمن در محل ،بابت مـدت بـین  8دسـامبر  3322تـا 12نـوامبر
 30(3323آذرماه 3102تا  3آذرماه  )3102مربو است .در آن زمان ،به مبلغ صورتحسـاب هـیچ اعتراضـی نشـد؛
هرچند که در این مورد نیز گواهی پایان کار مربو  ،یعنی گواهی شماره  8به امضای شیشه همدان نرسیده است.
 .48شیشه همدان مدعی است که صورتحساب ،مربو به دوره بعد از متوقف شـدن کـار پـروژه اسـت و بـه
درخواستی به منظور کسب اطالعات بیش تر برای اثبات این صورتحساب اشاره میکند که طـی تلکـس مـورخ 0
سپتامبر  33( 3322شهریورماه  )3103به تایکمن مخابره کرده است .مدرکی دال براینکه تایکمن هرگز اطالعات
د رخواستی را ارسال داشته ،وجود ندارد .با توجه به این ایراد که در آن موق مطرک شده و با فقدان هر نوع مدرکی
دال بر رف آن ،دیوان نمیتواند صرف صورتحساب و گواهی پایان کار امضا نشدهای را بهعنوان مدرک کافی برای
اثبات این عنصر ادعا بپذیرد .بنابراین ،ادعای مبتنی بر صورتحساب نظارت در محل ساختمان رد میشود.
د) صورتحساب شماره 7712

 .43صورتحساب پنجم موضوع جدول  ،8صورتحساب شماره  2220است که آن نیـز در تـاریخ 34اوت 01(3322
مردادماه  )3103صادر گردیده و در آن ،مابه التفاوت دستمزد طبق فرمول قراردادی از شیشه همدان مطالبـه شـده
است .این تعدیل که مبلغ آن  023.283دالر می باشد ،ناشی از کاهش مورد توافق در تعداد نفراتی بود که تایکمن
تأمین میکرد .تایکمن این ادعا را به صورت دیگر ،ولی با استناد به نظریههای اشتقاقی جبران خسـارت مطـرک و
مبلغ  823.203دالر مطالبه میکند.
 .11منشأ هزینه تعدیل مذکور ،یکی از شرو مندر در پیشنهاد تایکمن است که در جلسه سپتامبر  3323که
طی آن قرار شد کار ساختمان مجددا آغاز شود ،تأیید و جزئی از قرارداد بین شیشه همـدان و تـایکمن گردیـد .در
روش قیمتگذاری انتخابی شیشه همدان که جزا قرارداد شده ،مقرر گردیده که در صـورتی کـه کارفرمـا بخواهـد
تعداد افراد یا ساعات کار آنها را افزایش یا کاهش دهد ،این تغییرات به نرخ  0.222دالر بـرای هـر نفـر ـ هفتـه
صورت خواهد گرفت .طبق اظهار تایکمن ،این ماده که حاصل مذاکرات طرفین بود ،ناشی از اذعان نامبردگان بـه
این واقعیت بود که برای تأمین خدمات پشتیبانی نیروی کار مورد نیاز در محل ،تـایکمن نـاگزیر خواهـد شـد کـه
هزینههای ثابت و نیمهثابت قابل مالحظهای را تحمل نماید .این هزینـههـا نـهتنهـا عمـدتا شـامل هزینـه تهیـه
ابزارهایی بود که در ایران پیدا نمیشد و تایکمن میبایستی آنها را خریداری و به ایران حمل نماید ،بلکه شـامل
ابزار و تجهیزات و سایر کاالهای خریداری شده در ایران و هزینههای حمل و نقل و هزینه زندگی و ارتباطات نیز
می شد .فرض بر این بود که اگر تایکمن در پایان پروژه ،صورتحساب مبلغ پیشبینـی شـده بـرای نیـروی کـار را
ارسال میکرد ،میتوانست هزینه ها را وصول کند .بدین ترتیب ،فرمول قراردادی تعدیل برای این منظور بـود کـه
انعطافپذیری شیشه همدان در افزایش میزان بهره برداری از نیروی کار عرضه شده توس تایکمن ،تضمین شود؛
بدون اینکه از آن بابت هزینههای ثابت بیشتری به شیشه همدان تحمیل گـردد و در عـین حـال از تـایکمن در
مقابل عاطل ماندن نیروی کارش که باعث محرومیت وی از امکان عادالنه وصول این هزینهها میشـد ،حمایـت
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گردد .به این دلیل ،در صورتی که دیوان فرمول تعدیل قراردادی را اعمال نکند ،تایکمن طبق نظریـههـای دیگـر
نقص قرارداد یا دارا شدن بالجهت ،تمامی مبلغ هزینههای ثابت خود به مبلغ  203.823دالر را که مستندات آن را
ارائه داده ،مطالبه میکند.
 .13تایکمن بهعنوان تأیید تعهد قراردادی اظهار مـیدارد کـه در جلسـهای کـه در سـپتامبر  3323در ایـران
تشکیل شد ،مقامات تایکمن و شیشه همدان توافق کردند که هم تعـداد نفـرات را کـاهش دهنـد و هـم فرمـول
قراردادی برای تعدیل قیمت را به کار برند .تایکمن در تأیید این ادعا یک یادداشت داخلی به مضمون زیـر را کـه
آقای مک اینتایر اندکی بعد از جلسه سپتامبر  3323نوشته ،ارائه میدهد:
انتظار می رود که در آینده نزدیک ،یک اعتبار اسنادی دریافت کنیم که بتوانیم کار ساختمانی کارخانـه شیشـه
همدان را ادامه دهیم .با آقای شرمینی توافق کردیم که هم به لحاظ سیاسی و هم به دالیل مالی ،تعداد افراد الزم
برای نصب کارخانه را کاهش دهیم .اعتباری به نرخ  0.222دالر برای هر نفر ـ هفته بابت ساعات استفاده نشـده،
صادر خواهد شد( .ـ 4.222.222/دالر پیشنهادی برای اعتبار اسنادی) بودجهای است که بـرای تـأمین  02درصـد
نفرات منظور گردیده است) .شرمینی میپذیرد که این توافق براساس حداکنر کوشش حاصـل گردیـده و اگـر بـه
ساعات اضافی نیاز باشد ،به نرخ  0.222دالر برای هر نفرـ هفته صورتحساب ارسال خواهد گردید.
 .12مدارک دیگر ،وجود این موافقتنامه را تأیید میکند .در  30نوامبر  03(3323آبانماه  )3102آقای شرمینی
تلکسی به تایکمن مخابره و تأیید کرد که وزارت صنای و معادن گشایش اعتبار اسنادی تـا میـزان چهـار میلیـون
دال ر را تصویب کرده است .در قرارداد اصلی مقرر شده بود که اختالفات به داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ارجـاع
گردد؛ ولی شیشه همدان پیشنهاد کردکه اختالفات به دادگاههای ایران ارجاع شود و وقتی تایکمن این پیشـنهاد را
رد کرد ،قرارداد در حال انعقاد ،منتفی گردید .معذلک این مدرک ،مانند خود قرارداد ،نشانه تفاهم طرفین در این امر
است که هرگاه در پروژه از نظرات تایکمن به اندازهای که در اصل پیشبینی شده بود ،بهرهبرداری نمیشـد ،الزم
بود که طبق فرمول قراردادی تعدیل به عمل آید.
 .11تایکمن در سند جداگانهای محاسبات مبنای مبلغ مورد ادعا را تشریح کرده است .شیشه همدان نه از نظر
روش محاسبه و نه در مورد مبلغ مربو مشخصا اعتراضی نکرده است .بنابراین ،دیوان در مورد این قلـم ،حکمـی
به مبلغ  023.283دالر به نف تایکمن صادر میکند.
جدول ـ 2ـ کارهای اضافی
 .14تایکمن طبق صورتحسابهای صادره بابت کارهای اضافی که به استناد دستورات تغییـر انجـام گرفتـه،
مبلغ  3.234/20دالر مطالبه میکند .شیشه همدان در مورد اینکه این مبلغ را بدهکار است ،اعتراضی ندارد.
جدول  .8اقالم متفرقه صورتحساب نشده

 .11بدوا تحت این عنوان ،مبلغ  20.282دالر طی نامه مورخ  32اوت  02(3322مردادماه  )3103مطالبه شده بـود
که اقالم مختلفی ،از جمله هزینههای اضافی انبارداری و حمل و نقل و بهای قطعات مختلف لـوازم را در بـر مـی
گرفت که بابت آنها قبال صورتحسابی فرستاده نشده بود .شیشه همدان قبول کرده که این مبلـغ قابـل پرداخـت
میباشد.
 .13تایکمن خواسته که با توجه به اطالعاتی که بعد از ثبت دادخواست به دست آمده ،مبلغ مورد ادعـا را بـه
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 310.220دالر افزایش دهد .بیش از سه چهارم مبلغ افزوه شده مربو به هزینههای انبارداری و حمـل و نقـل در
ایران است .سه نفر از مقامات ارشد تایکمن در شهادتنامهای ،صحت این رقم را تأیید و اعالم کردهاند که آمادهاند
در صورت درخواست خوانده ،مدارک مؤید را ارائه دهند.
 .17با اینکه شیشه همدان به طور کلی به رقم تجدیدنظر شده معترض است ،ولـی نخواسـته اسـت مـدارک
مربو به آن رقم را بررسی و الیحه معارض مشخصی در آن باره تسلیم نماید .تحت این شـرای  ،دیـوان معتقـد
است که تایکمن از عهده اثبات ادعای مبلغ افزایش یافته بـر آمـده و حـق دارد حکمـی بـه مبلـغ  310.220دالر
دریافت کند.
کاالهای بندر بالتیمور

 .18شیشه همدان بابت ارزش تخمینی کاالهایی که پـس از فسـخ قـرارداد در بـالتیمور بـاقی مانـده بـود ،مبلـغ
 181.222دالر مطالبه و استدالل میکند که وی بهای کاالهای یادشده را پرداختـه و تـایکمن ملـزم بـه تحویـل
دادن آنها بود .تایکمن ارسال صورتحساب یا دریافت وجهی بابت کاالهای مزبور را تکذیب کرده و بنابراین اظهار
می دارد که شیشه همدان از آن بابت هیچ گونه طلب و استحقاقی ندارد .تایکمن در مـورد کاالهـای مـورد بحـث،
ادعایی جز هزینه انبارداری مندر در جدول  2ندارد.
 .13لوایح و مدارک هر دو طرف حاکی از وجود وضعی آشفته و نامعلوم درباره کاالهای بنـدر بـالتیمور اسـت.
کاالهای مورد بحث در زمان نامشخصی در سال  3323به بندر بالتیمور رسید .چون در آن موق بـه علـت تـراکم
کاال در بنادر ایران ،کاالیی برای ارسال به مقصد ایران پذیرفته نمیشد ،بارگیری کاالهای مزبور میسر نگردید .آن
کاالها در بندر بالتیمور باقی ماند تا تایکمن توانست آنها را بعدا به قیمتی خیلی نازل تر به فروش رسـاند .شیشـه
همدان به این دلیل که بهای این اقالم را پرداخته و تایکمن میبایسـت آنهـا را تحویـل مـیداد ،همـواره مبلـغ
 181.222دالر بابت ارزش تخمینی این اقالم را مطالبه کرده است .در واق در نامة  32اوت  02( 3322مردادمـاه
 )3103تایکمن ظاهرا اعتراف شده که شیشه همدان بهای این کاالها را طبق جدول  0پرداخته است:
این جدول حاوی کلیه هزینههای مربو به مواد و تجهیزات و کرایه حمل دریایی است که تماما توس شـما
پرداخت شده است ...صورتحسابها شامل ارزش مواد و تجهیزاتی است که در بندر بالتیمور انبار شده است .به این
ترتیب از محل اعتبار اسنادی شما برای مواد ،مبلغ ناخالص  01.304دالر باقی میمانـد کـه از آن بـرای پرداخـت
کرایه بار محموله موجود در بالتیمور و چند قلم متفرقه دیگری که قرار است سفارش داده شود ،استفاده خواهد شد.
قیمت تقریبی موادی که در بالتیمور باقی مانده ـ 181.222/دالر است .شیشه همدان ادعا میکند که ایـن نامـه را
بهعنوان اعتراف رسمی تایکمن به اینکه بهای اجناس ،پرداخت شده ،تلقی کرده اسـت و بـر ایـن اسـاس سـعی
میکند قصور خود را از ارائه هرگونه صورتحساب یا مدرک دیگری در آن باره توجیه نماید .به عـالوه ،در جوابیـه
تایکمن عبارتی آمده که تلویحا به این مفهوم است که تایکمن بهای اجناس را دریافت کرده است.
 .31تحلیلی که تایکمن در لوایح خود از وض واقعی نموده ،مشکالتی برای دیوان ایجاد کرده است .تـایکمن
در دادخواست خ ود راج به کاالهای بندر بالتیمور ادعـایی نکـرده و ایـن موضـ را وکیـل وی در جلسـه اسـتماع
مقدماتی به این صورت توضیح داد که در واق  ،بابت اجناس ،نه صورتحسابی ارسال و نه وجهی دریافت شده بـود
و نه هرگز مالکیت آنها انتقال یافته بود .لذا بعد از آنکه تایکمن کاالهـای مزبـور را در حـرا از فروخـت عوایـد
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حاصل آن فروش را برای خود نگاه داشت .به عبارتی دیگر ،تایکمن ادعا میکند کـه نامـه مـورخ  32اوت 3322
( 02مردادماه  )3103در این مورد اشتباه بوده است و استدالل میکند که برداشت از محل اعتبـار اسـنادی (یعنـی
تنها راه وصو ل) ،بدون ارائه بارنامه معتبر صادره در کشتی ،امکان نداشت و چون کسی اجناس را برای حمل قبول
نمیکرد ،بارنامهای هم صادر نشده بود.
 .33درباره پرداخت یا عدم پرداخت وجهی بابت کاالهای بالتیمور ،توازن ظریفی بین مدارک له و علیه برقـرار
است .اگر دیوان ناگزیر میبود ک ه در این مورد تصمیم بگیرد ،ممکن بود مالحظات شکلی ،مانند انتقال بـار دلیـل
(از یک طرف به طرف دیگر) حائز اهمیت قاطعی باشد؛ لکن در این مورد بررسی خود ارقـام ،راهحـل معقـولی بـه
دست میدهد که انجام چنین عمل ظریفی را غیرضروری می سازد .نامـه ،صورتحسـابهـا و سـایر اسـنادی کـه
تایکمن در جریان رسیدگی حاضر ارائه داده ،نشان میدهد که مبالغ دریافتی تایکمن در طـول مـدت قـرارداد ،بـه
اضافه مبالغ ادعایی کنونی و مانده اعتبار اسنادی دقیقا بالغ بر مبلغ قرارداد میشود که به شرک زیر است:
مبالغ دریافتی بابت موادی که صورتحساب آنها ارسال شده(جدول )0
پیشپرداخت (جدول )3

 34.232.221دالر
 3.022.222دالر

ودیعه ـ جم مبالغ پرداختی و مبالغی که اکنون ادعا شده_جدول 4

 243.222دالر

کرایه حمل در ایران ـ جم مبالغ پرداختی و مبالغی که اکنون ادعا شده
(جدول )1
مانده اعتبار اسنادی (موضـوع نامـه مـورخ  32اوت  02/3322مردادمـاه 3180
منضم به جداول)

 024.233دالر

جم

 01.304دالر
 32.424.232دالر

 .32بدین ترتیب ،حاصل جم مزبور ،یعنی مبلغ  32.424.232دالر دقیقـا بـا مبلـغ قـرارداد کـه در بنـد «و»
قرارداد در مورد مرحله یک ،بخش مربو به مواد و کرایه حمل ذکر گردیده ،و به عبـارت دیگـر کـل مبلغـی کـه
تایکمن به موجب قرارداد حق داشت دریافت نماید ،تطبیق میکند .لذا بی آنکه تعیـین ایـن امـر کـه آیـا شیشـه
همدان بابت کاالهای بالتیمور وجه علیحده ای پرداخته یا خیر ،ضرورتی داشته باشد ،نتیجه نهایی ایـن اسـت کـه
ت ایکمن تا اتمام رسیدگی حاضر ،مبلغی تقریبا معادل مبلـغ قـرارداد ،یعنـی دقیقـا قیمـت قـراردادی مـواد ،منهـای
 01.304دالر باقیمانده را دریافت می کرد .فرض باید بر این باشد که در ایـن رقـم ،عنصـر مربـو بـه کاالهـای
بالتیمور منظور گردیده است.
 .31بر مبنای این تحلیل ،شیشه همدان حداقل از لحاظ نظری ،بهای اجناس را پرداختـه و آنهـا را دریافـت
نکرده بود و تایکمن هم به سهم خود کاال را تولید یا تهیه و کوشش کرده بود که آنها را به ایران حمل کند؛ ولی
شرایطی که در حکم فورسماژور بود ،مان این کار شد .در چنین حالتی ،دیوان در رابطه بین طرفین ،این اصـل را
اعمال می کند که زیان باید جایی که وارد شده ،بماند و در این مورد زیان را متوجه شیشه همدان میداند .پـس از
آن که معلوم شد که صدور کاال امکان ندارد ،فروش مجدد کاال توس تایکمن بـرای محـدود سـاختن زیـانهـای
وارده ،موجه بود .بنابراین ،تایکمن قرارداد را نقض نکرده بود که ملـزم باشـد مبلـغ  181.222دالر ،معـادل بهـای
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کاالهای بالتیمور ،به شیشه همدان بپردازد .ولی شیشه همدان حق دارد مبلـغ  13.324/41دالر عوایـد حاصـل از
فروش مجدد کاال راکـه تـایکمن دریافـت کـرده ،وصـول کنـد .بـا کسـر ایـن مبلـغ از کـل مبلـغ حکـم ،یعنـی
 3.882.323/20دالر ،حکمی به مبلغ خالص  3.802.024/80دالر به نف تایکمن صادر میشود.
 .34اجازه دادن به تایکمن برای نگاه داشتن مبلغ  181.222دالر پرداختی فرضی ،ممکن اسـت در نظـر اول
چنین جلوه کند که به وی مبلغی بیش از خواستهای که بدوا در دادخواست خود مطالبه کرده بـود ،داده مـیشـود؛
ولی نتیجهگیری ای که دیوان از واقعیات به عمل آورده ،مبانی مفروض خواسته ،یعنی پرداخت نشدن بهای کاالها
را که در دادخواست تایکمن آمده است ،از درجه اعتبار ساق میکند .عدم ذکر تقاضای خاصی در طـرک ادعـا بـه
شق دیگری که پیش بینی احتمال مخالف را کرده باشد نباید خواهان را از برخورداری از نتیجهگیری دیوان کـه بـا
فرض اولیه مندر در دادخواست متفاوت است ،محروم کند .به همین نحو ،ایرادی به حـق هـیچیـک از طـرفین،
مبنی بر اینکه در  33ژانویه  03( 3323دی ماه  )3103ادعایی پابرجا نبوده ،وارد نیست.
ادعاهای متقابل
اول) هزینه جایگزینی کاالهای انبار شده در بالتیمور

 .31شیشه همدان مبلغ  322.220.032ریال که مدعی است صرف تهیه جایگزینی کاالهایی کـرده کـه در بنـدر
بالتیمور باقی مانده است ،مطالبه میکند .این ادعا تنها بر این مبنا قابل رسیدگی است که بهعنوان خسارات ناشـی
از نقص قرارداد توس تایکمن علیه وی مطرک شده باشد .چـون عـدم حمـل کاالهـا از بـالتیمور ،معلـول اوضـاع
فورسماژور بوده و نه نقض قرارداد ،و چون همانطور که مالحظه شد فروش مجدد کاالها موجه بوده (لذا) ادعای
متقابل در این مورد بیاساس است و باید رد شود.
دوم) خسارات ناشی از ت خیر تایکمن در تحویل کارخانه

 .33با توجه به مدارکی که دیوان مبنای نتیجهگیریهای خود درباره فورسماژور و نقـص قـرارداد از ناحیـه خـود
شیشه همدان در مورد اعتبار اسنادی قرار داده ،در مورد تأخیر در راهاندازی کارخانه شیشهسازی نمیتوان تقصیری
متوجه تایکمن دانست .شیشه همدان موظف بود با ارائه مدارک مؤید ،این عنصر ادعای متقابلش را ثابت کند؛ ولی
چیزی در آن باره ارائه نداده که نتیجهگیری دیوان را سست کند .بنابراین ،این ادعای متقابل رد میشود.
سوم) ادعای خسارات وارده به کاالها در ترانزیت

 .37شیشه همدان مبلغ  3.402.020ریال بابت هزینه  41قلم ماشینآالتی کـه حسـب ادعـا ضـمن حمـل در راه
خسارت دیده ،مطالبه میکند .شیشه همدان به موجب بیمهنامه خود در مورد این اقالم ادعـایی طـرک کـرد ،ولـی
توفیق نیافت .شیشه همدان اکنون مدعی است که تایکمن ملزم بود نسخه دومی از صورتهای بسـتهبنـدی ایـن
کاالها را به منظور کمک به شیشه همدان در طرک ادعای خود در اختیار وی قرار دهد .مدارک موجـود در دیـوان
حاکی است که در سال  3320ارزیابان شرکت بیمه هنگام تحقق در مورد ادعای خسارت ،اطالعات بیشتری در
تکمیل آنچه که شیشـه همـدان توانسـته بـود بـه آنهـا بدهـد از تـایکمن خواسـتند و تـایکمن حسـباالقتضـا
صورتحساب های مربو و اسناد حمل را برای آنان ارسال داشت .حتی اگر تایکمن در این مورد تعهـدی داشـته و
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آن را انجام نداده ،دلیلی در دست نیست که عدم توفیق شیشه همدان در وصول خسارت را به فعل یا ترک فعلـی
از ناحیه تایکمن مرتب سازد .در نبود چنین رابطه عِلّی ،ادعای متقابل باید مردود شناخته شود.
چهارم) هزینه تصحیح اشتباهات طراحی

 .38شیشه همدان بابت خسارات تصحیح اشتباهات تایکمن در طراحی کارخانـه شیشـه سـازی ،مبلغـی در حـدود
 313.222.222ریال مطالبه میکند و به عنوان مستند ،به گزارشی که مهندسـان مشـاور سـانو در آوریـل 3323در
مورد وض کارخانه شن تهیه کردند استناد می کند .قبل از آن تاریخ ،قسمت اعظم شالوده کوره قبلی برای تسهیل
کار ،احداث مجدد کوره ،تخریب شده بود .در گزارش دیگری که یک ماه بعد تهیه گردید ،توصـیههـایی در مـورد
پیشرفت کار بازسازی به عمل آمد .نقایص ادعایی تا موق ثبت ادعای متقابل حاضر به تایکمن اطالع داده نشـده
بود .در مکاتبات قبلی با شیشه همدان نیز اشارهای به این گونه نقایص نشده است .این امر امکان وجـود نقـایص
نهفته یا نقایصی را که تنها پس از مدتی از بهرهبرداری کارخانه ظاهر میشود ،منتفی نمیسازد.
معهذا در خود گزارش اشاره ای به نقص طراحی نشده است .بهعالوه ،ظاهرا برنده قـرارداد سـاختمان شـالوده
کارخانه شن ،یک شرکت سوئدی بوده ،نه تایکمن .تایکمن به درخواست شیشه همدان نقشههـای طراحـی آن را
بی آن که وجهی بابت آن دریافت کند ،تهیه کرد و بعدا پیمانکاران دیگر با استفاده از نقشههای مزبور به ساختمان
شالوده پرداختند .ولی در مورد بعضی از مواد ،توصیههای تایکمن را به کار نبستند .بنابراین ،مدارک کافی که بتوان
به استناد آن ها در مورد نقایص طراحی ،دعوایی علیه تایکمن اقامه کرد ،وجود ندارد و لذا باید ایـن عنصـر ادعـای
متقابل رد شود.
پنجم) قصور ادعایی کارنگی در تحویل نقشههای اجرایی

 .33شیشه همدان مبلغ  2.222.222ریال بابت خسارات ناشی از عدم تحویل نقشـههـای اجرایـی کـه قـرار بـود
کارنگی به موجب قرارداد مهندسی تحویل دهد ،مطالبه میکند .نظر به اینکه کارنگی ادعایی براساس قرارداد بـا
شیشه همدان طرک نکرده ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای متقابل مبتنی بر نقض آن قرارداد را نـدارد (رجـوع
شود به :بندهای  08تا  02فوق).
ششم) خسارات ناشی از استفاده از آجرهای نامرغوب در ساختمان کوره توسط تایکمن

 .71شیشه همدان از دیوان تقاضا کرده که برای ارزیابی میزان خسارتی که ادعـا مـیکنـد در نتیجـه اسـتفاده از
آجرهای نامرغوب در ساختمان کوره توس تایکمن ،متحمل شده ،کارشناسی تعیین کند .مدارک به صـورت نامـه
مورخ  33فروردینماه  13( 3183مارس  )3320یک شرکت مهندسی محلی به نام شرکت آبگینه به شیشه همدان
است .شرکت مزبور ،کار بازسازی کوره را برعهده داشته و گزارش داده که آجرهایی که قبال به کـار رفتـه ،بـرای
کورهای که با چنین درجه حرارت زیاد کار میکند ،مناسب نبوده است.
 .73نخستین سؤالی که مطرک است بروز یا عدم بروز مشکالتی نیست که ظاهرا بروز کرده ،بلکه ایـن اسـت
که آیا می توان تایکمن را مسبب آنها دانست یا خیر .آقای مک اینتـایر در جلسـه اسـتماع ،تهیـه آجرهـا توسـ
تایکمن را تأیید کرد .وی توضیح داد که انتخاب نوع آجر برخالف توصیه تایکمن صورت گرفته بود؛ زیرا آن نـوع
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خاص آجر ،سابقه پردردسری داشت؛ ولی انتخاب ذاتا انتخاب نامعقولی نبود .بنابراین ،برای اینکه بتوان مشکالتی
را که بعدا بروز نمود م توجه تایکمن دانست ،دلیل کافی وجود ندارد .عالوه بر این با توجه با تعمیراتی کـه بعـدا در
کوره به عمل آمده ،از جمله روکشی کامل آن ،اگر در این مرحله ،تعیین یک رابطه عِلّی غیرممکن نباشـد ،الاقـل
امر دشواری است؛ بهویژه آن که تا ثبت الیحه دفاعیه ،شکایتی در این باره نشده بود .بنـابراین ،نمـیتـوان گفـت
مسألهای بهعنوان مسأله تعیین میزان خسارت مطرک میباشد .در این مورد باید ادعای متقابل و درخواسـت نصـب

کارشناس رد شود.
بهره

 .72نظر به اینکه حکم بر مبالغ ادعا شده در نامه مورخ  32اوت 02(3322مردادماه  )3103مبتنی است کـه طـی
آن ،محاسبات مشروک و پیچیده ای صورت گرفته است ،به نظر دیوان ،منطقی است که بـرای پرداخـت آن مبـالغ
الزم بود که به شیشه همدان سه ماه مهلت داده شود .از این رو ،بهره بایـد از تـاریخ 32نـوامبر02(3322آبـانمـاه
 )3103تعلق گیرد .نرخ بهره که اکنون اعمال میشود 32/20درصد در سال است .این نرخ طبق اصول منـدر در
پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپورپتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 322ـ84ـ02 ،3ژوئـن
 8/3320تیرماه  )3184تعیین و بعدا بهعنوان رویه هماهنگ توس این شعبه به کار رفته است .بنـابراین ،خواهـان
حق دارد بهره ساده به نرخ 32/20درصد در سال نسبت به مبلغ حکم ،دریافت کند.
هزینهها

 .71تایکمن جمعا مبلغ  30.343/23دالر بهعنوان هزینههای داوری مطالبه کرده است .این رقـم بـه سـه ادعـای
جداگانه به ایـن شـرک تفکیـک شـده 01.203/02 :دالر بابـت حـق الوکالـه 04.204 ،دالر بابـت هزینـه سـفر و
 31.488/13دالر بابت هزینه ترجمه .در تأیید هریک از این اقالم ،شهادتنامهای ارائه شده است.
 .74با توجه به این که تایکمن در دعوای خود موفقیت کامل نداشته و با توجه به اصل عادالنه بودن که ایـن
شعبه در پرونده سیلوانیا سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ژوئن
 /3320تیرماه )3184و در پروندههای بعدی اعمال کرده ،به نظر دیوان ،صدور حکمی به مبلغ  12.222دالر بابـت
هزینههای داوری مناسب میباشد.
چهارم) حکم

به دالیل پیشگفته،
دیوان داوری به شرک زیر حکم صادر میکند:
(یک) خوانده ،شرکت شیشه همدان ،ملزم است مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست هزار و دویسـت و چهـار
دالر و شصت و دو سنت ( 3.802.024/80امریکا به عالوه بهره ساده آن به نرخ  32/20درصد در سال (بر اساس
 180روز از  32نوامبر 02/3322آبانماه  )3103لغایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت مبلغ
حکم را از محل حساب تضمینی صادر نماید به عالوه مبلغ  12.222دالر بابـت هزینـههـای داوری بـه خواهـان،
هنری اف .تایکمن اینکورپوریتد ،بپردازد .این تعهد با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتـوک بـه موجـب بنـد 2
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بیانیه مورخ  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
دو) ادعاهای متقابل شرکت شیشه همدان رد میشوند.
بدینوسیله حکم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  32نوامبر  3383برابر با  23آبانماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
محسن مصطفوی
مخالف با قسمتی و موافق با قسمت دیگر
رجوع شود به :نظر جداگانه
هوارد ام .هولتزمن

اینجانب با حکم صادره کامال موافقم ،به استننای اینکه در مورد حکم به پرداخت هزینه بـه مبلـغ  12.222دالر،
صرفا برای حصول اکنریت به حکم ملحق میشوم .رجوع شـود بـه :نظـر جداگانـه اینجانـب در پرونـده سـیلوانیا
تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران (حکم شـماره 322ــ84ــ 02 ،3ژوئـن  8/3320تیرمـاه
.)3184

پرونده شماره  337ـ شعبه دو
حکم شماره 241ـ337ـ2
خواهان :کازموس انجینیرین

اینکورپوریتد

خوانده :وزارت راه و ترابری
به تاریخ  3131/3/2ثبت شد
حکم

حاضران :از طرف خواهان :آقای ریموند کاستیلیونه ،وکیل آقای پیردبان ،رئیس شرکت
از طرف خوانده :آقای سیف اهلل محمدی ،مشاور حقوقی نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
آقای علی اکبر عصاری ،آقای حبیب اهلل اکبری ،نمایندگان خوانده
سایر حاضران :آقای مایکل اف .رابوین ،قائممقام نماینده راب ایاالت متحده امریکا
آقای جعفر نیاکی ،به نمایندگی از طرف نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
یک) ادعاها

 .3خواهان که یک شرکت مریلندی است ،با خوانده ،وزارتخانه دولـت ایـران در  30مـارس  04( 3321اسـفندماه
 )3103در تهران قراردادی برای اجرای خدمات مهندسی که هدف آن کمک به خوانده برای تهیه شبکه مخابراتی
با فرکانس زیاد ( )HFدر ایران بود ،منعقد نمود .قرار بود کار موضوع قرارداد به سه مرحله تقسیم شود و ادعاهایی
که خواهان در این پرونده طرک کرده است بابت وجوهی است که حسب ادعا به موجب قرارداد بابت مراحل یک و
دو و پارهای هزینههای فسخ طلبکار است .این ادعاها جمعا بالغ بر  130.203دالر است .خوانده قرارداد را در اواخر
ژوئن  3320فسخ نمود.
 .2خوانده دو فقره ادعای متقابل اقامه کرده که یکی از آنها بابت مالیاتهایی است که حسب ادعـا خواهـان
به وزارت دارایی ایران بدهکار بوده و خوانده آن را در موق ثبت الیحـه و مـدارک خـود در 02ژانویـه 12( 3324
دیماه  ) 3180مطرک کرده و دیگری ادعای متقابلی بابت حقوق بیمه اجتماعی است که حسب ادعـا خواهـان بـه
سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و خوانده آن را در  02اوت  03( 3328مردادماه  )3180به ثبت رسانده است.
 .1جلسه استماع این پرونده در  08سپتامبر 4( 3328مهرماه  )3180تشکیل گردید.
دو) صالحیت

 .4خواهان دیوان را متقاعد کرده که به مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایـاالت متحـده
است .با این که مدارک مستندی که خواهان در این پرونده ثبت نموده از چندین لحاظ کافی نبـود ،ولـی اظهـارات
رئیس شرکت و وکیل خواهان در جلسه استماع ،ابهاماتی را که باقی مانده بود ،مرتف کرد .خواهـان کـه شـرکتی
است مریلندی و با سهامداران معدود ،به طور مستمر از تاریخ بروز ،ادعاهای مورد اختالف را در تصـاحب داشـته و
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 02درصد یا بیش تر سهام خواهان از تاریخ بروز ادعاها تا تـاریخ بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی ،یعنـی  33ژانویـه
 03(3323دیماه  )3103و در حقیقت تا امروز متعلق به اتباع امریکا بوده است .خوانده بهعنـوان یـک وزارتخانـه
دولت جمهوری اسالمی ایران کامال مشمول تعریف ایران در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی میشود.
 .1بحنی نیست که ادعاها از قرارداد ناشی شده و در  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا بودهاند؛ ولی
خوانده استدالل میکند که طبق ماده مربو به حل اخـتالف در قـرارداد ،هـر اختالفـی در صـالحیت انحصـاری
دادگاههای ایران است و در نتیجه ،ادعاهایی که مبتنی بر قراردادند به موجب بند  3مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی از صالحیت دیوان خارجند .خوانده در تأیید استدالل خود به حکم شماره 330ـ302ــ 1صـادره در پرونـده
سی سی ای اینتر نشنال دیوالپمنت کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران (38مـارس  00/3324اسـفندماه
 )3180استناد میکند .خواهان با نقل از قرار اعدادی شماره 0ـ342ـ دیـوان عمـومی در پرونـده تی.سـی.اس.بی.
اینکورپوریتد و ایران ( 0نوامبر  34/3320آبانماه  )3183استدالل می کنـد کـه مـاده مـورد بحـث در قـرارداد ،بـا
پیش بینی داوری غیر از دادگاه های ایران ،مرج دیگری را هم صالح شناخته و لذا صالحیت نسبت بـه طـرفین را
مصرحا به دادگاههای ایران محدود نمیکند.
 .3برخالف پرونده سی.بی .اینترنشنال مذکور در فوق ،قرارداد این پرونده به هر دو زبـان انگلیسـی و فارسـی
تنظیم و در آن مقرر شده است که از لحاظ تفسیر حقوقی ،متن فارسی حاکم است .متن انگلیسی ماده مربـو بـه
حل اختالف به شرک زیر است:
Article 20. Settlement ofِ Disputes and Arbitration: If any dispute shall arise
between the parties hereto in connection with or arising out of the Contract or the
alterations and interpretations hereof, and if it cannot be settled in an amicable
manner, through correspondence and/or negotiations, it shall be settled first by a
committee of three members, representing the Plan Organization, Ministry of
Roads, and the Consulting Engineer. If the dispute cannot be settled by this
committee, because the minority is not willing to submit to the majority, it shall be
regulated by the Iranian Law and, if necessary, by arbitration through the
competent Iranian Court.

ماده  .02حل اختالفات و داوری :کلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد یا تغییر یا تفسیر مندرجات
و مفاد آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره یا مکاتبه بهطور دوستانه بر طرف و توافق
و حل و فصل نمود ،مقدمتا درکمیتهای مرکب از سه نفر نمایندگان سازمان برنامه و وزارت راه و مهنـدس مشـاور
برای رف اختالفات مطرک میگردد و در صورت لزوم از طریق داوری یا مراجعه به دادگاههای صالح در ایران حـل
و فصل میگردد.
 .7جمله آخر متن فارسی ،تفاوت فاحشی با متن انگلیسی دارد و مقرر مینماید« :در صـورت لـزوم ،از طریـق
داوری یا مراجعه به دادگاههای صالح در ایران حل و فصل میگردد».
 .8خوانده استدالل میکند که قرارداد به انگلیسی تنظیم و تنها پس از حصول توافق بین طرفین بـه فارسـی
ترجمه شده و در تایپ ترجمه فارسی اشتباها به جای «با» کلمه «یا» نوشته شده است.
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 .3دیوان مالحظه مینماید که کلمه داوری هم درعنوان ماده  02و هم در آخرین جمله آن ذکر شده اسـت و
استفاده از این کلمه به این معنا است که «داوری» که شق دیگری در مقابل حل و فصـل قضـایی اسـت ،کـامال
مورد نظر بوده است .از طرف دیگر ،عبارت «از طریق ...دادگاههای صالح ایران» با مراجعه به داوری تنـاقض دارد
و متن انگلیسی ماده را مبهم میسازد.
 .31ظاهرا طبق متن فارسی (قرارداد) طرفین کامال حق دارند بین مکانیسمهای حل اخـتالف کـه عبـارت از
داوری یا مراجعه به دادگاههای ایران است( )1یکی را انتخاب کنند .حتی اگر در این ادعا کـه کلمـه «یـا» اشـتباه
تایپی بوده و باید «با» نوشته می شد (موضوعی که نیازی نیست دیوان بدان بپردازد) حق به جانب خوانده بود ،متن
فارسی در مورد «با» و از «طریق» با متن انگلیسی تفاوت دارد و این دو کلمه ابدا مترادف نیسـتند .بـدین ترتیـب
می توان گفت که نه متن انگلیسی ماده  02قرارداد و نه متن فارسی آن بهصراحت و بدون هیچ ابهامی طـرفین را
محدود به مراجعه به دادگاههای ایران میکند و بنابراین ماده مزبور مشمول قید استننای دادگاه که در بند  3مـاده
دو بیانیه حل و فصل دعاوی ذکرگردیده ،نمیشود .در نتیجه ،این ماده از دیوان برای رسیدگی به ادعاهای مبتنی
بر همان قرارداد سلب صالحیت نمیکند.
 .33در مورد ادعاهای متقابل خوانده بابت مالیات سالهای 3324و  3320که حسب ادعا خواهـان بـه دولـت
ایران بدهکار بوده ،دیوان مالحظه میکند که این ادعاهای متقابل کامال مبتنی بر قوانین مالیاتی ایران است و بـر
قراردادی که صرفا طرف مسئول پرداخت مالیات را مشخص کرده ،مبتنی نمیباشد .همانگونه کـه در تصـمیمات
قبلی دیوان تصریح شده ،دیوان صالحیت رسیدگی به این گونه ادعاهای متقابل را ندارد (تی.سـی.اس.بی .اینکـور
پوریتد و ایران ،ص  4حکم شـماره 334ــ342ــ38 ،0مـارس  00/3324اسـفندماه 3180؛ اینترنشـنال تکنیکـال
پروداکتس کورپوریشن و سایرین و دولت جمهوری اسالمی ایران ،ص  03حکـم شـماره 328ــ120ــ 33 ،1اوت
 02/3320مردادماه  3184؛ و کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،حکم شماره
103ـ80ـ 38 ،3آوریل 02/3328فروردینماه .)3180
 .32در  02اوت  03(3328مردادماه )3180خوانده ادعای متقابلی بابت حقوق بیمه اجتماعی کـه حسـب ادعـا
خواهان بدهکار بوده ،ثبت نمود .دیوان طی دستور مورخ  38سپتامبر  00(3328شهریورماه  )3180از قبول ادعـای
متقابل مزبور امتناع نمود و متذکر شد که ادعای متقابل ،اولین بار فق پنج هفته قبـل از تشـکیل جلسـه اسـتماع
مطرک گردیده است .بنابراین ،ادعای متقابل یادشده در پرونده حاضر که اکنون در دیوان در دست رسیدگی اسـت،
مطرک نمیباشد.
 .31به دالیل پیشگفته ،دیوان نظر میدهد که صالحیت رسیدگی به ادعاهایی را که خواهان در ایـن پرونـده
طرک کرده است دارد و فاقد صالحیت رسیدگی به ادعاهای متقابلی است که خوانده در این پرونـده مطـرک کـرده
است.

 .1متن فارسی (با این فرق که به جای آنکه صرفا به ذکر دادگاههای صالح بپردازد از دادگاههای ایران نام مـیبـرد) عینـا مشـابه مـتن
فارسی مندر در قسمت  0حکم تی.سی.اس.بی .مذکور در فوق است .متن مزبور حاکی است که حداقل در بعضی از مواد مربو به حـل
اختالف در دیگر قراردادهای دولت ایران ،کلمه «یا» به کار رفته است .عالوه بر آن ،با استفاده از کلمـه «بـا» بـه جـای کلمـه «یـا» در
پرونده حاضر ،معنای جمله نارساتر میشود.
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سه) ماهیت

 .34ادعاهای مطروک در این پرونده را می توان به پنج گروه تقسیم کرد :الف) ادعاهای مربو به کار مرحله یـک؛
ب) ادعاهای مربو به فاصله بین تاریخ تسلیم گزارش مرحله یک و تاریخ اتخاذ تصمیم در مـورد تهیـه الحاقیـه
گزارش مزبور؛ ) ادعای مربو به کار مرحله دو؛ د) ادعای بازپرداخت مالیاتهای پرداختی بابت درآمد کارمنـدان
غیرایرانی خواهان به ایران؛ و هـ) ادعاهای مربو به پارهای هزینههای فسخ .شرای و واقعیات قراردادی مربـو
در رابطه با هر گروه از ادعاها ذیال مورد بحث قرار خواهند گرفت.
الف) مرحله یک

 .31خوانده تصدیق کرده که طی نامه  32می  02( 3320اردیبهشتماه  )3104گـزارش مرحلـه یـک را تصـویب
نموده و خواهان استحقاق داشته که آخرین قس حقالزحمه کار مرحله یک تا آن تاریخ ،بـه میـزان  02درصـد را
دریافت نماید )2(.در مورد مبلغ مورد نظر نیز که  308.238ریال ایران است توافق وجود دارد .بنابراین ،دیوان حکم
به پرداخت این مبلغ صادر مینماید.
 .33خوانده همچنین تصدیق کرده که سپرده هایی که بابت حسن انجام کار مرحله یک خواهان کسر شده و
بالغ بر  103.202ریال است به خواهان مسترد شود .ظاهرا اختالف فاحشی که در مـورد عناصـر دیگـر ادعـا بـین
طرفین وجود داشته موجب شده که در مورد پرداخت طلب خواهان که مبلغ آن مورد توافق بـوده ،اقـدامی نشـود.
طبق قرارداد ،نیمی از سپردههای مزبور میبایستی به مجرد تصویب گزارش مرحله دو و نیم دیگر پس از تصـویب
گزارش مرحله آخر ،هرکدام که باشد ،پرداخت شود.
نظر به اینکه خوانده قرارداد را در تابستان  3320فسخ نمود (راج به این مسأله در رابطه با ادعاهـای مرحلـه
دو در زیر بحث شده است) دیوان معتقد است که مبلغ 103.202ریال سپردههای مرحله یک در تاریخ فسخ قرارداد
قابل پرداخت بوده است.
ب) کارهای انجام شده (در فاصله بین فوریه و سپتامبر )3374

 .37خواهان گزارش کار مرحله یک را در ژانویه  3324تسلیم کرد .ظاهرا گزارش مزبور باعث شد که سازمانهای
ذینف ایران ماهیت و حدود پروژه را مجددا ارزیابی نمایند و این ارزیابی مدتها به طول انجامید .سرانجام خوانـده
در نامه مورخ  32سپتامبر  33(3324شهریورماه  ،)3101عدم موفقیت وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن و سـازمان
برنامه و بودجه را با سیستم پیشنهادی بـه خواهـان اطـالع داد و متـذکر شـد کـه سیسـتم فرکـانس زیـاد ()HF
پاسخگوی احتیاجات و مناسب تأمین نظرات این وزارت نمیباشد.
 .38خواهان در پاسخ مورخ  3اکتبر  32( 3324مهرماه  )3101خود اظهار داشت با آنکه معتقد است که تعهد
قراردادی خود را انجام داده ،معهذا آماده است بدون هزینه اضافی برای وزارت ،الحاقیـهای بـرای گـزارش مرحلـه
 .2طبق قرارداد ،امکان دارد که این استحقاق در فوریه  ،3324یعنی سی روز پس از تسلیم گزارش کار مرحله یک به وجود آمـده باشـد؛
ولی دیوان نیازی به اتخاذ تصمیم در این مورد ندارد؛ زیرا این مسأله تنها درمورد تاریخ شروع پرداخت بهره به نحوی که در بخـش چهـار
زیرا بحث شده ،مورد مییابد و خواهان فق از 32فوریه  03(3322بهمنماه  )3100تقاضای بهره کرده است.

حکم شماره 271ـ334ـ2



412

یک تهیه کند .آن الحاقیه که تغییر مورد نظر در تأکید بر یک سیستم فرکـانس بسـیار زیـاد ( )VHFرا مـنعکس
میکرد ،تحت عنوان گزارش نهایی (اصالحی) مرحله یک در  33فوریه 00(3320بهمنماه  )3101تسلیم گردید.
 .33ادعای حاضر به تهیه الحاقیه مربو نبوده ،بلکه مربو به فاصله بین فوریه  3324و سپتامبر  3324است
در آن ،مدت کار موضوع قرارداد به تعویق افتاد .مبنای قراردادی این ادعا ماده  32/4است که مقرر میدارد :اگر به
عللی خار از قصور مهندس مشاور ،مدت انجام مراحل اول و دوم و سوم پس از موعد مقرر در قـرارداد بـه طـول
انجامید ،حقالزحمه مدت تمدید مجاز متناسبا برای مراحل اول و دوم براساس  20درصد درصد حقالزحمه متوس
ماهیانه مرحله مربوطه و برای مرحله سوم براساس توافقی که منعقد خواهد شد و با توجه به قیمتهای ذکر شـده
در پیوست شماره دو پرداخت خواهد شد.
 .21خواهان استدالل کرده که خوانده ،قبل از آنکه از خواهان تقاضای تهیه الحاقیه گزارش را کنـد ،مرحلـه
یک را به مدت هفت ماه طول داده بود و این اطاله ،نتیجه بی تصمیمی دستگاه دولتی ایران بوده و خواهان در آن
باره تقصیری نداشت و بنابراین ،خواهان حق دارد  20درصد میزان متوس پرداخت ماهانه مرحله اول بابت مـدت
هفت ماه یا جمعا مبلغ  8.022.320ریال ایران را دریافت نماید .خوانده استدالل کرده کـه تـأخیر مزبـور ناشـی از
نارسایی های گزارش اول مرحله یک بوده و خواهان از هرگونه حقی برای دریافت حقالزحمه بابت مدت مزبور که
به ادعای وی طی آن کاری انجام نداده ،صرفنظر کرده است.
 .23دیوان قبول دارد که خواهان از حقوق خود نسبت به ادعای حقالزحمه طبق ماده  32/4بابت مدت هفـت
ماه اعراض کرده است .مدارک حاکی است که خواهان ،ابتدا این ادعا را در فوریه  3322با خوانده مطرک کـرد .در
اواس آن مدت ،یعنی در ژوئن  ،3324خواهان نامه ای به خوانده نوشت و ضمن اشاره به این موضوع که کارکنان
وی منتظر شروع مرحله دو هستند مصرانه خواستار تصویب گزارش مرحله یک شد و متذکر گردیـد کـه «حقـوق
کارکنان و هزینههای دفتری که هنوز هر ماهه پرداخت میشود بار سنگینی بر دوش عملیات ما اسـت ».خواهـان
نه در اکتبر 3324هنگامی که پیشنهاد نمود بدون هزینه اضافی برای خوانده الحاقیهای تهیه کنـد و نـه در فوریـه
 3320که الحاقیه را تسلیم کرد ،ذکری از اینکه عالوه بر مبالغ تعیین شده در قرارداد ،طلبی هم بابت حقالزحمـه
مربو به مرحله اول دارد ،به میان نیاورد .بدون شک خواهان دلیل داشت که بـاور کنـد کـه مـیتوانـد از محـل
افزایش قابل مالحظه حقالزحمه  3320که برای تغییر سیستم  HFبه  VHFپیشبینی شـده بـود ،هزینـههـای
مدت انتظار سال  3324خود را جبران خواهد کرد و آن پیشبینی می تواند توضیحی باشد که چرا وی از هر حقـی
نسبت به حقالزحمه بیش تر بابت کار خود در تهیه الحاقیه گزارش مرحله یک (صریحا) و نسبت بـه حـقالزحمـه
فاصله هفتماهه (تلویحا) اعراض کرد.
ج) مرحله دو

 .22همان طور که در فوق اشاره شد ،خوانده طی نامه مـورخ  32مـی  02( 3320اردیبهشـتمـاه  )3104گـزارش
مرحله یک را تصویب کرد و از این رو ،خواهان مدعی است که مرحله دو از آن تاریخ شروع گردید .خواهان به بند
 4پیوست  3قرارداد که قسمتی از آن به شرک زیر است ،استناد میکند:
مدت اجرای فازهای مختلف به شرک زیر است:
فاز اول :چهار ماه از تاریخ دریافت دستورات (بر طبق ماده  1پیمان)،

411



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

فاز دوم :شش ماه پس از تصویب گزارش فاز اول و ابالغ کتبی آن.
خواهان مضافا ادعا میکند که کار مرحله دو را آغاز نمود و اخطار فسخ قرارداد را بعدا دریافت کرد .طبق مـاده
 34/0قرارداد ،فسخ فق دو ماه بعد از آن تاریخ نافذ میشد .بنابراین ،خواهان حقالزحمه سه ماه و بیست روزی را
که روی مرحله دو کار کرده ،مطالبه میکند.
 .21بنا به اظهار خوانده ،مرحله دو هرگز آغاز نشد و خواهان کاری در مـورد مرحلـه دو انجـام نـداد و طبـق
قرارداد هم لزومی نداشت که قبل از فسخ ،اخطاری داده شود .خوانده به مکاتبات متعدد مبادله شده بـین طـرفین،
بهعنوان مدرک قبول این امر استناد میکند که بدون توافق درباره تغییر قرارداد از لحاظ حدود ،زمان و قیمت کـار
ترتیب قراردادی شروع خود به خود مرحله دو به دنبال تصویب کتبی گزارش مرحله یک ،امکانپذیر نبود.
 .24مسلما حقیقت این است که هر دو طرف تشخیص می دادنـد کـه کـار مرحلـه دو بـرای احـداث شـبکه
اصالحی  VHFبهمراتب پرخر تر از کار مرحله دو به شرک مندر در قرارداد خواهد بود .خواهان در نامه مـورخ 3
اکتبر  32( 3324مهرماه )3101خود که در آن موافقت کرد الحاقیه را مجانا تهیه کند ،پذیرفت کـه دادن تغییراتـی
در حدود کار مرحله دو بعدا ضروری خواهد بود .خوانده هنگام تصویب گـزارش مرحلـه اول در  32مـه 02( 3320
اردیبهشتماه  )3104از خواهان خواست تحلیلی در مورد حـقالزحمـه درخواسـتی بـرای مطالعـات مرحلـه دو ،بـا
تفکیک حقالزحمه برای دو منطقه جغرافیایی با اولویت بیشتر و کم تر ،به عمل آورد .خواهان در نامـه مـورخ 02
()3
مه  8( 3320خردادماه  )3104خود این کار را انجام داد.
مضافا خواهان طی نامه مورخ  32ژوئن  02( 3320خردادماه  )3104خود به خوانده به پیشنهاد تسلیمی برای
اجرای مرحله دو اشاره کرده و گفت:
«با در نظر گرفتن هزینه های سنگینی که تاکنون این شرکت جهـت آمـادگی انجـام مرحلـه دو متحمـل
گردیده ،خواهشمند است امر و مقرر فرمایید تا هر چه زودتر تغییرات الزم در قرارداد فوقالذکر انجام گردد
تا بتوان در اسرع وقت در پیاده کردن سیستم مخابرات در دسـتورهای یـک و دو مـدار بسـته تلویزیـونی
اقدامات الزم به عمل آید».
 .21خوانده طی نامه مورخ  02ژوئن  2(3320تیرماه  )3104به خواهان اطالع داد که حقالزحمـه پیشـنهادی
وی قابل قبول نیست ...و اشعار داشت که:
«چون وزارت راه و ترابری برای انجام خدمات مرحله دو طرک مذکور در نظر دارد از خدمات فنی شـرکت
دولتی ،صنای الکترونیک ایران استفاده نماید ،بدین ترتیب ،موضوع استفاده از خدمات فنی آن مهندسـین
مشاور در مطالعات مراحل بعدی طرک مذکور منتفی میباشد .خواهشمند است جهت تسویه حسـاب بابـت
خدمات انجام شده در مرحله اول به این وزارت مراجعه فرمایند .»...
 .23خوانده استدالل کرده که تصمیم  02ژوئن  2( 3320تیرماه  )3104وی به منزله فسخ قرارداد طبق مفـاد
آن نبود که کارفرما را مخیر مینمود قرارداد را در هر موق فسخ نماید؛ زیرا وی به هر حال ،متعهد نبود کار مرحله
 .3دیوان مالحظه میکند که قیمت قرارداد برای مرحله دو سیستم اصلی  HFمبلغ  0.233.212ریال ایران (یا اندکی کمتـر از 13.222
دالر امریکا) بود؛ حال آنکه قیمـت پیشـنهادی بابـت اولویـتهـای یـک و دو مرحلـه دو سیسـتم اصـالحی پیشـنهادی  VHFمبلـغ
 3.103.022دالر امریکا بود.
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دو را به خواهان واگذار کند .دیوان نمی تواند این استدالل را بپذیرد .طبق قرارداد ،مرحله سه اختیـاری بـود؛ ولـی
مرحله دو چنین نبود .به محض این که گزارش مرحله یک به تصویب رسید ،خواهان حق داشت کـار مرحلـه دو را
آغاز کند .بهعالوه ،دیوان متذکر می شود که طبق قرارداد الزم بود که قبل از شروع به انجام خدمات قراردادی 12
درصد پیشپرداخت داده شود و آن پیشپرداخت شامل  12درصد حقالزحمه مرحله دو بود .مدارک حاکی است که
این پیشپرداخت دریافت شده و ضمانتنامه بانکی مربو به آن نهایتا آزاد شده بود .با اینکه مدارک حـاکی از آن
است که طرفین تشخیص میدادند که تغییرات قابل مالحظهای که خوانده در حدود پروژه داده ،مستلزم آن اسـت
که مفاد مربو به حدود و مدت و بهای مرحله دو در قرارداد اصالک شود ،لکن این تغییرات ،طرفین را از تعهـدات
خود برای مذاکره با حسننیت درباره تغییرات قراردادی الزم و اجرای مرحله دو مبرا نمیسازد .مفاد ذیرب در ماده
 0/0قرارداد در شده است« :کارفرما در هر موق حق خواهد داشت تا حـدود معقـول و متناسـبی ،خـدمات مـورد
احتیا را تغییر داده و بعضی از خدمات را حذف یا اضافه نماید .در این صورت ،مدت قرارداد و حقالزحمه مهندس
مشاور نیز متناسبا با توجه به کار و هزینه و تعهدات انجام شده به ترتیبی که مورد توافق طرفین انجام گیرد کسـر
ویا اضافه خواهد شد».
بنابراین ،دیوان معتقد است که نامه مورخ  02ژوئن 2( 3320تیرماه  )3104طبق مفاد مـاده  34/0بـه منزلـه
فسخ قرارداد بوده است .طبق آن ماده ،قرارداد دو ماه بعد از دادن اخطار به خواهان ،یعنی دو ماه از تاریخ  2ژوییـه
 38(3320تیرماه  ،)3104در روز وصول نامه  02ژوئن فسـخ شـد .در نتیجـه ،فسـخ قـرارداد از تـاریخ  2سـپتامبر
 38(3320شهریورماه  )3104نافذ گردید .در این رابطه ،دیوان متذکر میگردد که در قرارداد ،حقالزحمه مرحله دو
مبلغ مقطوع ( 0.233.212ریال) قید و مدت مرحله دو ،شش ماه از تاریخ تصویب کتبی گزارش مرحلـه یـک ذکـر
شده است .با توجه به این که خواهان مدارکی دال بر شروع کار مرحله دو ارائه داده و با توجـه بـه منظـور بـدیهی
چنین شر فسخی برای تعطیل فعالیت و تغییر مأموریت کارکنـان و برچیـدن پـروژه ،بـدون تحمـل زیـان مـالی
غیرضروری ،خواهان حق دارد بابت فاصله بین  32می و  2سپتامبر  02( 3320اردیبهشـتمـاه تـا  38شـهریورماه
 )3104غرامت دریافت کند.
 .27خواهان استدالل کرده که غرامت پرداختی به وی بابت این مـدت نبایـد بـه نـرخ قـراردادی مرحلـه دو
احتساب شود ،بلکه باید به قیمت جدیدی باشد که در نامه مورخ  02مـی  8(3320خردادمـاه  )3104وی پیشـنهاد
شده است؛ ولی دیوان نمیتواند بپذیرد که چنین پیشنهاد یکجانبهای را بتوان بهعنوان جانشین مفاد قرارداد شمرد،
بهعالوه ،دیوان متذکر میشود که در هر حال ،تعیین مدت واقعی مرحله دو اصالحی امکـانپـذیر نیسـت .اگـر در
واق  ،خواهان به امید تعدیل متناسب حقالزحمه طبق ماده  ،0/0در صورتی که چنین تعدیلی به عمل نیامده[ ،در
مرحله مفصل تر دو ،کاری انجام داده بود ،در آن صورت ،دیوان موظف بود که چنین حقالزحمـهای را تعیـین و از
آن در احتساب حقالزحمه کار مرحله دو استفاده نماید؛ ولی در پرونده حاضـر ،مـدارک حـاکی از آن اسـت کـه در
مرحله دو ،کار مختصری انجام گرفته است .نامه مورخ  32ژوئن  02(3320خردادمـاه  )3104خواهـان دال بـر آن
نیست که کار مرحله دو در جریان بوده اسـت ،بلکـه بـرعکس در آن بـرای اجـرای دسـتورات ،اعـالم آمـادگی و
درخواست شده تغییرات الزم در قرارداد داده شود تا در اسرع وقت در پیاده کردن سیستم مخابراتی ،اقـدامات الزم
به عمل آید .رئیس شرکت خواهان در جلسه استماع اظهار داشت که پارهای کارهای غیرمشخص مربو به مرحله
دو در دفاتر شرکت در اب تدا ،مریلند ،آغاز شده بود .تحت این شرای  ،دیوان بر این نظر است که خواهان حـق دارد
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در ارتبا با مرحله دو قرارداد ،غرامتی به میزان  1/82برابر قیمت متوس ماهانه مندر در قرارداد دریافـت نمایـد.
بنابراین ،حقالزحمهای که خواهان حق داشت بابت مرحلـه دو قـرارداد دریافـت کنـد ،مبلغـی معـادل  1/82برابـر
 401.321ریال (قیمت متوس ماهانه مرحله دو قرارداد) یا  3.881.344ریال ایران است؛ ولی همانطور که در بند
 08فوق ذکر گردید ،پیشپرداختی شامل  12درصد حقالزحمه مرحله دو در موق شروع خدمات قـرارداد پرداخـت
گردید .قسمت مربو به پیشپرداخت حقالزحمه مرحله دو که  02درصد آن به دالر و  02درصد دیگـر بـه ریـال
صورت گرفت ،بالغ بر  230.233ریال بود .از قسمتی از حقالزحمه مرحله دو که خواهان به علت فسخ قرارداد حق
دارد دریافت کند طبق ماده  34/0قرارداد ،باید معادل مبلغی که قبال به وی پرداخت گردید ،کسر شود .در نتیجـه،
خواهان حق دارد بابت حقالزحمه مرحله دو جمعا مبلغ  242.411ریال ایران دریافت کند.
د) بازپرداخت مالیات بر در آمد

 .28پیوست دو قرارداد حاوی شرک زیر در موردحقالزحمه مرحله یک و دو میباشد:
مبلغ کل قرارداد برای مراحل  3و 0معادل  2.323.332ریال مـیباشـد و از آن مبلـغ  428.222ریـال ،مقـدار
تخمین زده برای مالیات بر در آمد افراد خارجی میباشد .حقالزحمه برای مراحل مختلف به شرک ذیل است:
الف) مرحله اول :مبلغ  4.224.222ریال بهطور یکجا،
ب) مرحله دوم :مبلغ  0.233.212ریال بهطور یکجا،
) مالیات بر در آمد افراد خارجی :مبلغ تخمین زده  428.222ریال شامل مالیات بر در آمد افراد خارجی اسـت
که در طی مراحل  3و  0گمارده خواهند شد.
بازپرداخت باید به مهندس مشاور در برابر رسیدهای پرداختی وسیله مهندسین مشاور یا پیمانکاران دسـت دوم
انجام گیرد .بازپرداختها باید مستقال از وجوه مراحل اول و دوم صورت گیرد.
خواهان مبلغ  3.308.312ریال ایران بهعنوان مبلغ واقعی مالیاتهایی مطالبه میکند که حسب اظهار از طرف
کارمندان غیرایرانی خود پرداخته است .وی استدالل میکند که حق دارد طبق مقررات فوقالذکر بـه جـای مبلـغ
تخمینی کمتری که در پیوست  0ذکر شد ،تمامی این مبلغ را دریافت کند .ولی دیوان متذکر میشود که خواهـان
بهعنوان مدرک ،نه تنها رسیدهای مقرر در شر مذکور را ارائه نداده ،بلکه در واق  ،هیچ مدرک دیگری که دال بر
پرداخت این مالیاتها باشد ،تسلیم نکرده است .در نتیجه ،ادعا به دلیل فقد دلیل رد میشود.
هـ) هزینههای فسخ

 .23خواهان هزینههای مختلفی را که حسب ادعا از فسخ قرارداد ناشی شده و طبق ماده 34/0قابل بازپرداخت به
وی میباشد ،مطالبه میکند .با اینکه پیدا است که بعضی از این هزینهها از انواع هزینههایی اسـت کـه خواهـان
طبق آن ماده می تواند وصول کند ،اما نامبرده هیج مدرک مستندی در مورد هیچیک از این هزینههـا یـا تعهـدات
قراردادی خود ،دایر بر پرداخت آنها براساس قراردادهای ذیرب  ،تسلیم نکرده اسـت .خواهـان در جلسـه اسـتماع
اظهار تمایل کرد که این اسناد را ظرف چند هفته تسلیم نماید؛ ولی دیوان بنا بـه مالحظـات انصـاف و انضـبا و
احتمال تضیی حق خوانده ناگزیر این پیشنهاد را رد کرد .به خواهان تا  32ژوئن  02(3321خردادماه  )3180مهلت
داده شده بود که کلیه مدارک مستند را تسلیم نماید و وی لوایح زیادی در آن موق و بعدا در موق تسـلیم الیحـه
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معارض خود در  3324به ثبت رساند .از آنجا که به احتمال قوی خواهان این قبیل مـدارک را پیوسـته در اختیـار
داشته ،دیوان برای درخواست وی جهت ثبت آن مدارک بعد از جلسه استماع ،عذر موجهی نمییابد.
 .11رئیس شرکت خواهان در جلسه استماع ،توضیحات بیشتری در مورد یـک عنصـر ادعاهـای مربـو بـه
فسخ ،یعنی پرداخت دو ماه حقوق بعد از اخطار فسخ و هزینه سفر و حمل اثاثیـه خانـه مـدیر شـرکت خواهـان در
ایران داد .شهادت ارائه شده دیوان را قان کرد که خواهان واقعا مبالغ مورد ادعا را پرداخته و طبق قرارداد خـود بـا
مدیر مزبور ،متعهد به پرداخت آن وجوه بوده است .ولی در مورد پرداخت دو ماه حقوق ،خواهان در جلسـه اسـتماع
اذعان نمود که اگر حکم به پرداخت حقالزحمه دو ماه بابت مرحله دو بعد از تاریخ اخطار فسخ صادر شود ،این ادعا
تکراری خواهد بود .در نتیجه ،دیوان نظر میدهد که خواهان طبق ماده  34/0قرارداد ،حق دارد بابت هزینه سفر و
حمل اثاثیه فق مبلغ  8.422دالر دریافت کند .مابقی ادعاهای مربو به هزینههای فسخ به دلیل فقد دلیل مردود
اعالم میشود.
و) تبدیل ارز

 .13مبالغی که طبق قرارداد قابل پرداخت میباشد به ریال ایران ذکر شدهاند .طبق قرارداد میبایسـتی  02درصـد
پرداختها به ریال و  02درصد دیگر به دالر و با استفاده از نرخ رسمی تسعیر (بانک مرکزی) که در تاریخ پرداخت
محاسبه میشود ،صورت گیرد .نرخ متوس دالر در سپتامبر  3320که قرارداد فسخ گردید  82/302ریال بود .چون
خواهان بعد از فسخ قرارداد مورد بحث ،دفاتر خود را در ایران تعطیل نمود ،احتماال ریالهای اضافی خـود را در آن
تاریخ به دالر تبدیل می کرد .بنابراین ،دیوان نیز از لحاظ حکم حاضر برای تبدیل مبالغ ریـالی طلـب خواهـان بـه
دالر ،نرخ  82/302ریال را به کار میبرد .بر این اساس ،خوانده باید مبالغ زیر را به خواهان بپردازد:
الف) قس آخر مرحله یک ـ ـ 308.238ریال ایران که به  34.212/03دالر امریکا تسعیر میشود،
ب) سپردههای مرحله یک ـ ـ  103.202ریال ایران که به  0.382/22دالر تسعیر میشود،
) حقالزحمه مرحله دو ـ ـ  242.411ریال ایران که به  30.411/18دالر امریکا تسعیر میشود،
د) هزینههای فسخ ـ ـ به مبلغ ـ 8.422/دالر امریکا.
جم ) ــ  12.210/12دالر امریکا
چهار) بهره

 .12برای جبران خساراتی که خواهان در نتیجه تأخیر تأدیه متحمل گردیده ،دیوان حاضر بود حکـم بـه پرداخـت
بهره از تاریخ سررسید هریک از مبالغ فوقالذکر صادر نماید؛ ولی خواهان فق از  32فوریه  03(3322بهمـنمـاه
 ،) 3100یعنی از تاریخ تسلیم ادعا به خوانده ،بهره مطالبه کرده است .بنابراین ،دیوان حکم بهره را از آن تاریخ بـه
نرخ عادله  32/0درصد صادر میکند.
پنج) هزینهها

 .11هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
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شش) حکم

 .14به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،وزارت راه و ترابری ،متعهد است مبلغ سی و هشت هزار و سی و دو دالر و سی و هفـت سـنت
امریکا ( 12.210/12دالر امریکا) به عالوه بهره ساده آن به نـرخ  32/0درصـد در سـال براسـاس  180روز از 32
فوریه  03(3322بهمنماه  )3100لغایت تاریخی که کارگزار امانی به بانک امین دستور پرداخت مبلغ حکم از محل
حساب تضمینی را صادر کند به خواهان ،کازموس انجینیرینگ اینکورپوریتد ،بپردازد.
ب) تعهد مزبور با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک بـه موجـب بنـد  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 3323
(03دیماه  )3103دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
) ادعاهای متقابل به دلیل عدم صالحیت مردود شناخته میشوند.
د) کلیه ادعاهای دیگر رد میشوند.
هـ) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
و) بدینوسیله حکم حاضر برای ابالغ به کارگزارامانی به ریاست دیوان تسیلم میگردد.
الهه ،به تاریخ  24نوامبر  3383برابر با  1آذرماه 3131
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
جورج .اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی

پرونده شماره  12493ـ شعبه سه
حکم شماره 242ـ12493ـ3
خواهان :شرکت سهامی خاص پارگین ،ادعای کم تر از  211.111دالر مطروح توسـط جمهـوری
اسالمی ایران
خوانده :ایاالت متحده امریکا
به تاریخ  3131/3/24ثبت شد
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران

آقای نوذر دبیران ،مشاور نماینده راب
آقای عبدالمجید عقیقی ،دستیار نماینده راب
از طرف خوانده :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
آقای مایکل اف .رابوین ،قائممقام نماینده راب
خانم مری کترین مالین ،مشاور نماینده راب
اول) سوابق امر

 .3در  32ژانویه  02(3320دیماه  )3182شرکت سهامی خاص پارکین (خواهان) دادخواستی به ثبـت رسـاند و در
آن ،دولت ایاالت متحده ،با نمایندگی اداره مستشاری نظامی امریکا در ایـران ،اداره تـدارکات عملیـات پشـتیبانی
ایاالت متحده (خوانده) را بهعنوان خوانده ذکر کرد .در این ادعا ،مبلغ  1.428.222ریال که حسـب ادعـا بابـت دو
فقره صورت وضعیت مربو به قرارداد ساختمانی بین طرفین قابل پرداخت بوده و مبلغ  0.222.2222ریـال بابـت
خسارات ناشی از فسخ قرارداد توس خوانده ،مطالبه شده است .ادعای مزبور تحت پرونـده شـماره  288بـه ثبـت
رسید.
 .2در سوم فوریه 34( 3321بهمنماه  )3183ایاالت متحده دفاعیـهای ثبـت و درخواسـت رد ادعـا را کـرد و
متذکر گردید که ادعای مزبور یک ادعای کمتـر از  002.222دالر بـوده و مـیبایسـتی توسـ دولـت جمهـوری
اسالمی ایران به ثبت رسد و ثبت آن توس خود خواهان با مقررات بند  1ماده سـه بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
مغایرت دارد.
 .1در38مه 08( 3321اردیبهشتماه )3180خواهان پاسخ به دفاعیه خوانده را به ثبت رساند و متذکر شـد کـه
در واق  ،دعوای مطروحه از طرف دولت جمهوری اسـالمی ایـران و بـا عالمـت دولـت و توسـ نماینـده دولـت
جمهوری اسالمی به دیوان ارجاع گردیده است.
 .4در 02دسامبر03(3321آذرماه  )3180دیوان طی تصمیمی نظر داد که ادعا را باید جمهوری اسالمی ایـران
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تسلیم می کرد ،نه خواهان .معهذا اضافه نمود که تسلیم ادعایی کمتر از 00.222دالر امریکا ،بـدون آنکـه دولـت
متبوعه خواهان نمایندگی را بر عهده داشته باشد .رد ادعا را بر مبنای صالحیت توجیه نمینماید .بنـابراین ،دیـوان
تقاضای ایاالت متحده دایر بر مردود شناختن ادعا را رد کرد (شـرکت سـهامی خـاص پـارگین و ایـاالت متحـده
امریکا ،تصمیم شماره 02ـ288ـ 02 ،1دسامبر  03/3321آذرماه  3180که در ـ 4 Iran -U.S. C.T.R. 210نیز
چاپ شده است).
 .1دیوان در پنجم ژوئن  30( 3324خردادماه  )3181دستوری صادر و از دفتر دیوان خواست که ادعا را بهعنوان
ادعای کم تر از  002.222دالر طبقهبندی کند .در ششم ژوئـن  38( 3324خردادمـاه  ،)3181ادعـا تحـت شـماره
 30221بهعنوان ادعای کمتر از  002.222دالر طبقهبندی گردید.
 .3به تقاضای طرفین به منظور انجام مذاکرات حل و فصل ،رسیدگی به پرونده بهکرات به تعویق انداخته شد.
در سوم مارس  30( 3328اسفندماه  )3184ایاالت متحده به دیوان اطالع داد که علیرغم مذاکرات طوالنی ،حل و
فصل میسر نگردید .متعاقب آن ،در  00می ( 3328اول خردادماه  )3180خوانده ،پاسخی به جوابیه خواهان تسـلیم
نمود.
 .7جلسه استماعی در  2اکتبر  30( 3328مهرماه  )3180تشکیل گردید.
دوم) صالحیت

 .8ادعا به مفهوم بند 3ماده دو بیانیه حل و فصل ،ناشی از یک قرارداد یا مرتب با آن است .این ادعا در  33ژانویه
 03( 3323دیماه  )3103پابرجا بوه و از تاریخ بروز تاکنون مستمرا به خواهان تعلق داشته است.
 .3خواهان هم درعنوان دادخواست و هم در پاسخ خود به دفاعیه ،ذکر کرده کـه تبعـه و مقـیم ایـران اسـت.
هرچند از نام خواهان پیدا است که وی یک شرکت میباشد ،ولی دربـاره تابعیـت سـهامدارانش ذکـری بـه میـان
نیاورده و به نحو دیگری هم درصدد اثبات تا بعیت خود برنیامده است .از طرف دیگر ،خوانده به اظهارات خواهان تا
قبل از جلسه استماع ،ایرادی نگرفته است.
 .31صرفنظر از فقدان هرگونه اختالفی بین طرفین ،دیوان باید متقاعد شود که صالحیت رسیدگی به ادعـا را
دارد .با توجه به این نکته ،دیوان متذکر میگردد که این ادعا طبق بند  1ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی توس
دولت جمهوری اسالمی ایران مطرک گردیده است .دیوان تردیدی ندارد که دولـت ذیـرب  ،قبـل از تسـلیم چنـین
ادعایی ،اقدامات الزم را معمول داشته تا مطابقت تابعیت خواهان با موافقتنامههای الجزیره را محرز نماید .بنابراین،
طرک ادعا توس یک دولت ،این فرض را به وجود میآورد که خواهان به مفهوم ماده هفـت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،تبعه آن دولت است .اگر خوانده ادعای خواهان را در مورد تابعیتش نپذیرفتـه بـود یـا مـدارک موجـود در
پرونده شبههای در آن باره ایجاد میکرد ،این فرضیه در پرونده حاضر قابل رد میبود .نظر به فقدان چنین ایراد یـا
مدرکی ،دیوان متقاعد گردیده که تابعیت خواهان ،شرای ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی را احراز مینماید.
 .33بدیهی است خوانده (که نام رسمی آن اداره تدارکات عملیات پشتیبانی ایـاالت متحـده در ایـران اسـت)
یکی از تشکیالت ارتش ایاالت متحده و مشمول تعریف ایاالت متحده در بیانیه حل و فصل دعاوی میباشـد .بـر
این اساس ،دیوان معتقد است که صالحیت رسیدگی به این ادعا را دارد.
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سوم) ماهیت
الف) سابقه ادعا

 .32خواهان و خوانده در  0نوامبر  34( 3322آبانماه  )3102قراردادی («قرارداد») منعقد کردند که طبق آن قـرار
شد خواهان چهار بلوک ساختمانی دو طبقه و محوطهسازی مربو در استراحتگاه چالوس در نزدیکی دریـای خـزر
در شمال ایران بسازد .ارزش قرارداد مبلغ ثابت  32.322.303ریال و قرار بود که کلیه پرداختها به ریـال صـورت
گیرد.
 .31خواهان طبق قرارداد در نوامبر  3322کار را آغـاز کـرد و در  2نـوامبر  38( 3322آبـانمـاه  )3102و 30
ژانویه  00( 3323دیماه  )3102دو فقره صورت وضعیت به شمارههای  3و  ،0جمعا به مبلغ  3.022.084ریال ،به
دفتر خوانده ،واق در تهران تسلیم نمود .طرفین قبول دارند که این صورت وضعیتها تماما پرداخت شده است.
 .34در  2فوریه  32(3323بهمنماه  )3102خواهان صورت وضعیت شماره  1به مبلغ  0.248.222ریـال و در
 2مارس  32(3323اسفندماه  )3102صورت وضعیت شماره  4به مبلغ ، 882.222ریال را تسلیم نمود .پرداخت این
صورت وضعیتها است که در این پرونده مورد اختالف میباشد.
 .31خوانده طی اخطار مورخ  02مارس  2(3323فروردینماه  )3102قرارداد خود با خواهان را فسخ کرد و به وی دسـتور
داد «کلیه کارها را متوقف کند و دیگر چیزی نفرستد و در رابطه با قرارداد سفارش دیگری ندهد ».خوانده اظهار میدارد که فسخ
قرارداد با پیمانکاران ایرانی بهطور اعم و با خواهان بهطور اخص با ضواب فسخی که در قوانین ایاالت متحده درباره قراردادهای
منعقده با دولت ایاالت متحده ( )Defense Acquisition Regulation, 7-602.29مقرر گردیده ،مطابقت میکرد.
 .33خواهان به حق خوانده بـرای فسـخ قـرارداد طبـق ایـن شـر اسـتاندارد ،معتـرض نیسـت؛ ولـی مبلـغ
 0.842.341ریال بابت صورت وضعیت های پرداخت نشده و خسارات ناشی از فسخ قرارداد به عالوه بهره مطالبـه
میکند .این مبلغ مشتمل بر ارقام زیر است:
یک) مبلغ  1.428.222ریال که معادل مبلغ کامل صورت وضعیتهای شماره  1و  4ارسالی است.
دو) مبلغ  3.422.222ریال درخواستی خواهان که بابت تهیه و خرید بعضی اقالم طبق قرارداد به فروشـندگان
مختلف پرداخته است.
سه) مبلغ  140.381ریال بابت دو درصد ارزش قرارداد برای کارهای اضافی که حسب ادعـا خواهـان پـس از
تسلیم صورت وضعیت شماره  4و قبل از تاریخ فسخ قرارداد انجام داده است.
چهار) مبلغ  022.222ریال بابت حق الوکاله و سایر هزینهها.
پنج) بهره متعلقه به مبالغ مورد ادعا به نرخ  34درصد از  02مارس  2( 3323فروردینماه .)3102
ب) ادعا برای پرداخت صورت وضعیتهای شماره  1و4

 .37خوانده ابتدا هرگونه مسئولیتی در برابر خواهان را انکار میکرد و اظهار میداشت که کلیـه مطالبـات خواهـان
بابت کار مربو به صورت وضعیتهای شماره  1و  4را قبال پرداخته است .لکن وی در پاسـخ تسـلیمی خـود بـه
جوابیه خواهان در  00می (3328اول خردادماه  )3180اظهار داشت که پس از تحقیق بیشتر معلـوم شـد کـه بـه
علت اشغال سفارت امریکا در تهران در نوامبر  3323قصد وی بـرای پرداخـت بـدهی خـود بـه خواهـان ،عملـی
نگردیده است و اذعان نمود که مبلغ  1.324.820ریال به خواهان بدهکار است.
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 .38خوانده اظهار میدارد که در پنجم می  30(3323اردیبهشتماه  )3102یک مهندس ایرانی ،کارمند بخش
مهندسی راه و ساختمان خوانده ،برای تعیین میزان آخرین قسطی که خواهان طبق قرارداد خود استحقاق دریافـت
آن را داشت ،از کار خواهان در استراحتگاه چالوس بازرسی کرد .طبق تشخیص مهندس بازرس ،خواهان 24/830
درصد کار موضوع قرارداد را انجام داده بود .این نظر مورد تأیید سرگرد جان ای .میلز ،عضو گروه مهندسین ارتش
امریکا قرار گرفت .چون قرارداد به مبلغ ثابت  32.322.303ریال منعقد شده بود ،خوانده به این نتیجه رسید که به
نسبت کار انجام شده باید جمعا مبلغ  30.280.048ریال( )1به خواهان پرداخت نماید .بـا کسـر مبلـغ 3.022.084
ریالی که قبال به موجب قرارداد پرداخته بود ،خوانده نتیجه گرفت که مانده بدهی وی به خواهان  1.324.820ریال
است .خوانده اظهار می داردکه گواهی مزبور با مقـررات دولـت ایـاالت متحـده امریکـا دربـاره پرداخـت مطالبـات
پیمانکاران به موجب ماده مربو به فسخ قرارداد کامال مطابقت دارد.
 .33گواهی سرگرد میلز در مورد مبلغ تصویب شده ،بـرای طـی جریـان اداری بـه امـور مـالی و حسـابداری
منطقهای سپاه هفتم («سپاه هفتم») ارتش ایاالت متحده به اشتوتگارت در آلمان غربی ارسال گردید .در  02اکتبر
 0(3323آبانماه  )3102سند هزینهای به مبلغ  1.324.820ریال تهیه گردید .سپس برای پرداخت این مبلغ ،سـپاه
هفتم از طریق امریکن اکسپرس بنک لیمیتد (امیکس) که بانک واسطهای در تسهیالت بـانکی نظـامی در آلمـان
غربی بود ،ترتیب خرید ریالهای مورد نیاز از بانک ملی ایران را داد .امیکس یـک حسـاب ریـالی در بانـک ملـی
افتتاک کرد و ریال هایی را که خوانده خریده بود به آن حساب واریز نمود و در اول نوامبر  32(3323آبانماه )3102
چکی به مبلغ  1.324.820ریال به نام خواهان صادر کرد .امیکس چک را از طریق کنسولگری ایاالت متحـده در
فرانکفورت به آدرس سفارت امریکا در تهران برای خواهان ارسال داشت.
 .21لکن پس از صدور چک توس امیکس ،جریان پرداخت متوقف گردید .خوانده اظهار میدارد که به علـت
اشغال سفارت امریکا در تهران در  4نوامبر  31(3323آبانماه  )3102نمی توانست چک را برای ارسال به خواهـان
به سفارت امریکا تحویل دهد و سرانجام چک در  38ژانویه  08(3322دیماه  )3102به دلیل غیـر قابـل تحویـل
بودن به امیکس مسترد گردید.
 .23خوانده اظهار میدارد که دفاعیه این پرونده را در  3321به گمان اینکه خواهان مبلغ پرداختی را دریافت
کرده بود ،به ثبت رساند؛ زیرا سند هزینه در سوابق سپاه هفتم موجود بود و نشان میداد که طبق مقـررات تسـعیر
مذکور ،مبلغ  1.324.820ریال از طریق امیکس از بانک ملی ایران خریداری شده است .اکنون خوانده با علـم بـه
اینکه پرداخت مزبور هرگز صورت نگرفته و ظاهرا این اطالع را از سوابق امیکس به دست آورده ،اذعان دارد کـه
مبلغ مندر در چک صادره را بدهکار بوده و باید پرداخت نماید.
 .23با توجه به اقرار خوانده ،مبنی بر اینکه بابت صورت وضعیتهـای شـماره  1و  4حقـا مبلـغ 1.324.820
ریال بدهکار است و باید بپردازد ،تنها مانده صورت وضعیتها به مبلغ  000.232ریال مورد اختالف است .خوانـده

 .1ظاهرا در محاسبهای که خوانده در اصل انجام داده و در تأییدیه سرگرد میلز در گردیده ،اشتباه کوچکی رخ داده است .خوانـده مبلـغ
قابل پرداخت به نسبت کار انجام شده را جمعا  30.280.128ریال و مانده را  1.324.200ریـال ذکـر کـرده اسـت؛ حـال آنکـه در واقـ
 24/830درصد  32.322.303ریال  30.280.048ریال و مانده آن  1.324.820ریال میشود .ایـن اشـتباه ظـاهرا در رسـیدگی بعـدی بـه
صورت وضعیت رف شد و در چکی که صادر گردید ،مبلغ صحیح در شد.

حکم شماره 272ـ12793ـ3



472

استدالل میکند که فق مبلغ کمتری را که مهندس وی تأییدکرده ،بـدهکار اسـت .بـه موجـب قـرارداد( )2هـیچ
پرداختی بدون گواهی مأمور (خوانده) مبنی بر تکمیل کار مربو به وجه پرداختی ،مجاز نیست .اقدام بـه پرداخـت
مبلغ  1.324.820ریال براساس بازرسی مهندس از مقدار کار انجام شده و اظهارات وی در آن باره صورت گرفتـه
بود .بنابراین ،خوانده ادعا بابت مبلغ اضافی را بیاساس میداند.
 .21خواهان مدعی است که حق دارد تمامی مبلغ صورت وضعیتها را دریافت کند؛ لکن در تأیید ادعای خود
مبنی بر انجام کاری بیش تر از میزان مورد گواهی مأموران خوانده ،غیر از صورت وضعیتها ،هیچ مدرک دیگـری
تسلیم نکرده است .دیوان توجه دارد که بازرسی مهندس خوانده در  0می  30(3323اردیبهشـتمـاه  )3102یعنـی
شش هفته بعد از آنکه خوانده به خواهان دستور متوقف کردن کار پـروژه را داد و دو مـاه بعـد ازتسـلیم صـورت
وضعیت شماره  4به عمل آمده است و لذا نتیجه می گیرد که در این بازرسی ،کلیه کارهایی که خواهان تـا تـاریخ
بازرسی انجام داده ،منظور شده است .بنابراین ،دیوان حکم به پرداخت مبلغی که به تأیید خوانده بر ذمه وی بـاقی
است ،یعنی  1.324.820ریال ،صادر میکند.
ج) ادعای مربوط به وجوه پرداختی به فروشندگان

 .24خواهان ادعا می کند که برای تهیه و خرید برخی اقالم طبق قرارداد ،مبلغ  3.342.222ریال بـه فروشـندگان
مختلف پرداخته و خوانده مبلغ مزبور را پرداخت نکرده است .خواهان در تأیید اظهاراتش دو صفحه از قـرارداد و از
جمله صورت مصالحی را ارائه داده است که ظاهرا طبق قرارداد ،خواهان ملزم بود آنها را تهیه کند.
 .21خوانده استدالل میکند که صورتهای تسلیمی نشان میدهد کـه فقـ اجـازه خریـد اقـالم منـدر در
فهرست داده شده ،ولی مدرکی دال بر این وجود نداردکه آن اقالم در واق  ،خریداری شده یا خوانـده ضـمن مبلـغ
 3.022.084ریالی که قبال پرداخته ،به انضمام مبالغی که اکنون در حکم صادره به نف خواهـان منظـور گردیـده،
بهای اقالم خریداری شده توس خواهان را جبران نکرده است .دیوان با این استدالل موافق است و این قسمت از
ادعا را به جهت فقد دلیل رد میکند.
د) ادعا بابت کار اضافی

 .23مابقی مبلغ مورد ادعا یعنی  140.381ریال ،بابت کار اضافی است که حسب ادعا ،خواهان پس از تاریخ ارسال
صورت وضعیت شماره  4که ظاهرا در  2مارس  32(3323اسفندماه  )3102صورت گرفتـه و قبـل از تـاریخ فسـخ
قرارداد در  02مارس 2(3323فروردینماه  )3102انجام داده است .خواهان اظهار میدارد کـه ظـرف آن مـدت در
حدود  0درصد دیگر از کار را انجام داد ،ولی مدرک دیگری ارائه نداده است.
 .27خوانده ادعا بابت  0درصد کار اضافی را بیاساس می داند؛ زیرا بازرسی از محل ساختمان که براساس آن

 .2هیچیک از طرفین ،قرارداد را به دیوان تسلیم نکرده است .خواهان از یک قرارداد  22صفحهای تنها سه صفحه تسلیم کرده و خوانـده
اظهار میدارد که به نسخه خود از قرارداد دسترسی ندارد؛ زیرا قرارداد مزبور در سفارت امریکـا در تهـران نگاهـداری مـیشـد و در موقـ
اشغال سفارت مفقود شده است؛ ولی خوانده اظهار میدارد که شرو قرارداد ،شرو استانداردی بود که در کلیه قراردادهای دولت امریکـا
قید میشود و خواهان به وجود شرو مورد ادعای خوانده ایرادی نگرفته است.
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مبلغ قابل پرداخت مورد تأیید قرار گرفت ،در پنجم مـی  30( 3323اردیبهشـتمـاه  ،)3102یعنـی دو مـاه بعـد از
آخرین صورت وضعیت و شش هفته بعد از فسخ انجام گرفت .بر این اساس ،خوانده استدالل میکند که هر کاری
که بین تاریخ صورت وضعیت و فسخ انجام شده ،جزا مبلغ مصوب منظور و هزینه آن جبران شده اسـت .خوانـده
استدالل میکند که چون در اخطار فسخی که در  02مارس  2(3323فروردینماه  )3102ابالغ گردید صـریحا بـه
خواهان دستور داده شد کلیه کارها را متوقف کند ،لذا هر کاری که بعد از تاریخ بازرسی انجام شده ،بـه مسـئولیت
خواهان بوده است.
 .28به نظر دیوان ،خواهان ادعای خود بابت مبلغ اضافی را اثبات نکرده است .بنابراین ،این قسمت از ادعا رد
میشود.
چهارم) ارز مبلغ حکم

 .23دیوان مالحظه میکند که قرارداد مقرر داشته که پرداخت به ریال ایران صورت گیرد .بهعالوه ،مبالغ حکم از
محل حساب تضمینی که یک حسـاب دالری اسـت ،پرداخـت نخواهـد شـد .بنـابراین ،طبـق اصـول منـدر در
پاراگرافهای  320تا 330حکم شماره 000ـ23ـ 00( 1آوریل  0/3328اردیبهشتماه  )3180در پرونـده مـککـالو
اند کامپنی اینکورپوریتد و وزارت پست و تلگراف و تلفن ،پرداخت به ریال صورت خواهد گرفت.
پنجم) بهره و هزینهها
الف) بهره

 .11خواهان درخواست میکند که بابت هر مبلغی که حکم صادر میشود 34 ،درصد بهره به وی پرداخـت گـردد.
خوانده استدالل میکند که در شرای این پرونده ،پرداخت بهره بیمورد است و نبایـد حکـم بـه پرداخـت آن داده
شود .وی استدالل میکند که طبق ماده پنج بیانیه حل و فصل دعاوی ،قانون حاکم در این مـورد قـوانین ایـاالت
متحده است و قوانین آن کشور ،صدور حکم علیه ایاالت متحده برای پرداخت بهره در این پرونده را من میکنـد.
بنا به اظهار خوانده معموال پیمانکاران طرف معامله با دولت ایاالت متحده حق نداشتند از دولت بهره دریافت کنند
و با اینکه قانون اخیر (قانون اختالفات قراردادی سال  ،3322شماره  43مجموعه قوانین ایـاالت متحـده ،بخـش
823ـ به بعد) این قاعده را تغییر داده ،ولی آن قانون شامل این پرونده نمیشود؛ زیرا طبق آن ،هر اختالفی باید در
تاریخ معین رسما به عاقد قرارداد مربو ارجاع گردد و در مورد این پرونده به ترتیب مزبور عمل نشده است.
 .13بهعالوه ،خوانده اظهار میدارد که رویه قبلی دیوان نشان میدهد که حکم به پرداخت بهره ،جایز نیست.
وی استدالل می کند که در مواردی که بنا به تشـخیص دیـوان داوری ،خوانـده عمـدا مطالبـات یـک خواهـان را
نپرداخته ویا حصول نتیجه منصفانه مستلزم صدور حکمی شامل اصل مبلغ و بهره متعلقه باشد ،دیوان به پرداخـت
بهره رأی داده است .خوانده استدالل میکند که این شرای در اینجا تحقق نیافتـه؛ زیـرا خوانـده بـا حسـننیـت
درصدد پرداخت مبلغی که خود را بدهکار میدانسته برآمده و به عالوه در این مدت به وجوه مزبور کـه در حسـاب
بدون بهره در بانک ملی در تهران بوده ،دسترسی نداشته است.
 .12امریکا استدالالت مبتنی بر قوانین امریکا ،مانند استدالالت خوانده در پرونده حاضـر دربـاره منـ صـدور
حکم به پرداخت بهره علیه ایاالت متحده را در پرونده سازمان انرژی اتمی ایران و ایاالت متحـده امریکـا (حکـم
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شماره 048ـ ب 2ـ 30 ،3اوت  3328ـ  04مردادماه  )3180عنوان کرد .دیوان در آنجا متذکر شد:
رویه دیوان این بوده که هرگاه برای جبران خسارت تأخیر تأدیه ،بهرهای مطالبه شده و قابـل پرداخـت بـوده،
اعم از پیشبینی یا عدم پیشبینی پرداخت بهره در قرارداد مورد بحث و علیرغم شـرای عمـومی قـانون حـاکم،
حکم به پرداخت بهره صادر نماید .دیوان طبق این رویه نظر میدهد که پرداخـت بهـره ،مشـمول قـانون قـرارداد
نیست و در پرونده حاضر ،شرایطی که عدول از این رویه را توجیه کند ،وجود ندارد.
 .11به نظر می رسد که در استدالل کلی خوانده ،مبنی بر اینکه حکم به پرداخـت بهـره در شـرای پرونـده
حاضر غیرمنصفانه است ،چنین فرض شده که بابت مبالغ بدهی تنها در صورتی باید بهره پرداخت شود که بدهکار
با سوا نیت عمل کرده یا خود بابت وجوه نگاه داشته شده ،بهره گرفته باشد .هرچنـد چنـین عـواملی مـیتوانـد در
تعیین نرخ بهره و تاریخ شروع محاسبه بهره مؤثر باشد ،ولی بهره معمـوال بـه منظـور جبـران ضـرری اسـت کـه
خواهان پیروز در دعوا در اثر محرومیت از استفاده از پول خود متحمل شده است ،نه برای تنبیه خوانده متمـرد یـا
وصول بهرهای که احتماال خوانده از وجوهی که نگاه داشته به دست آورده است.
 .14دیوان این نکته را در نظر میگیرد که خوانده پس از آن کـه امـیکس در  38ژانویـه  08( 3322دیمـاه
 )3102به وی اطالع داد که چک توس سفارت تحویل داده نشده ،می توانست برای تحویـل مسـتقیم چـک بـه
خواهان یا پرداخت وجه به وی اقدام نماید .بر این اساس ،پرداخت بهره از  38ژانویـه  08( 3322دیمـاه ،)3102
یعنی تاریخی که خوانده از عدم تحویل چک به خواهان اطالع حاصل کرد ،آغاز خواهد شد .طبق اصول مصرک در
پاراگراف های  32تا  321حکم صادره در پرونده مککالو فوقالذکر ،حکم به پرداخت بهره به نرخ  32درصد صادر
میشود.
ب) هزینهها

 .11خواهان ادعا میکند بیش از  022.222ریال به وکیل خود و کارمندان مسئول ،بابت هزینه وصول مبالغ تأدیه
نشده پرداخته است .خواهان مدرکی دال بر اینکه این هزینهها را متحمل گردیده یا اینکه هزینههای مزبـور بـه
جریان رسیدگی حاضر مربو بوده اند ،ارائه نداده است .با توجه به این مطلب و کلیه شرای پرونده حاضـر ،دیـوان
مقرر میدارد که هریک از طرفین هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
ششم) حکم

 .13به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) ایاالت متحده امریکا تعهد است که مبلغ سه میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و هشـتاد
و دو ریال ( 1.324.820ریال) به عالوه بهره ساده آن به نرخ  32درصد در سال (براسـاس  180روز) از 38ژانویـه
 08(3322دیماه  )3102تا تاریخ پرداخت ،به شرکت سهامی خاص پارگین بپردازد.
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ب) مابقی ادعا به دالیل ماهوی مردود شناخته میشود.
) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  31دسامبر  3383برابر با  24آذرماه 3131
میشل ویرالی ـ رئیس شعبه سه
پرویز انصاری معین
موافق
در مورد موضوعات بهره و هزینهها (رجوع شود به:
نظر مستقل اینجانب در پرونده مککالو مذکور در فوق
مورخ  21مه  11 ،3383اردیبهشتماه )3131

چارلز ان .براوئر

پرونده شماره 87ـ شعبه یک
حکم شماره 248ـ87ـ1
خواهان ها :جنرال موتورز کورپوریشن ،جنرال موتورز اورسـیز کورپوریشـن و جنـرال موتـورز
اورسیز دیستریبیوشن کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،شرکت پارس خودرو (سابقاً جنرال موتورز ایـران بـا
مسئولیت محدود)
به تاریخ  3131/3/23ثبت شد
حکم

حکم حاضر به موضوع صالحیت دیوان نسبت به ادعای متقابل راهآهن جمهوری اسالمی ایـران (راهآهـن ایـران)
علیه خواهـان هـا ،جنـرال موتـورز کورپوریشـن ،جنـرال موتـورز اورسـیز کورپوریشـن و جنـرال موتـورز اورسـیز
دیستریبیوشن کورپوریشن (که مجمتعا جنرال موتورز نامیده میشوند) فیصله میدهد.
یک) سابقه امر

 .3در  32نوامبر  02( 3323آبانماه  )3182جنرال موتورز دادخواستی علیه خوانـدگان ،دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران و شرکت پارس خودرو (سابقا جنرال موتورز ایران با مسئولیت محدود) ،در دیوان به ثبت رساند.
 .2در  02اوت  8( 3324شهریورماه  )3181دیوان با صدور یک حکم جزئی ،مبتنی بر شرای مرضیالطـرفین
به شماره 342ـ32ـ ،3موافقتنامه حل و فصل مورخ  2ژوئن 32( 3324خردادماه  )3181فیمـابین طـرفین پرونـده
حاضر را ثبت و تنفیذ نمود .در موافقتنامه حل و فصل پارهای تعهدات متقابل برای طرفین مقرر و ذکر شده بود که
موافقتنامه برای حل و فصل کامل ،نهایی و قطعی کلیه ادعاهـا و ادعاهـای متقـابلی کـه فعـال مطـرک اسـت یـا
میتوانسته توس خواهانها و خواندگان در دیوان مطرک شود ،از جمله ادعاهای مطروحه در پرونده شماره  ،34بـه
استننای ادعای متقابل راهآهن جمهوری اسالمی ایران (راهآهـن ایـران) در پرونـده شـماره  34کـه خواهـانهـا و
خواندگان صریحا از این موافقتنامه حل و فصل مستننا نمودهاند ،میباشد.
 .1بدین ترتیب ،حکم جزئی مبتنی بر شرای مرضیالطرفین غیر از ادعای متقابـل راهآهـن ایـران کـه در 38
اوت  00( 3320مردادماه  )3183ثبت شده و موضوع حکم حاضر است به تمام موضوع پرونده فیصله داد .راهآهـن
ایران در ادعای متقابل خود بابت عدم حمل ادعایی قطعات یدکی لوکوموتیوها ،خسارتی به میـزان 334.440.222
دالر امریکا از جنرال موتورز مطالبه میکند .ادعای متقابل ظاهرا مبتنی بر یک رشـته قراردادهـایی اسـت کـه بـه
منظور فروش  128دستگاه لوکوموتیو دیزل بین جنرال موتورز و راهآهن ایران منعقد گردیـده بـود .راهآهـن ایـران
اظهار میدارد که به موجب تعهداتی که جنرال موتورز عالوه بر آن قراردادها متقبـل گردیـده بـود و طبـق عـرف
تجارت بین المللی و مناسبات گذشته بین طرفین ،جنـرال موتـورز متقبـل متعهـد بـود کـه قطعـات یـدکی مـورد
درخواست راه آهن ایران را تحویل دهد؛ ولی جنرال موتورز قطعات یدکی درخواستی را تحویل نداد و حسـب ادعـا
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سبب شد که راهآهن ایران در عملیات خود متحمل زیانهای فراوانی شود.
 .4جنرال موتورز به این دالیل که چون ادعای متقابل ناشی از همان قرارداد ،معامله یا رویـداد موضـوع ادعـا
نیست و لذا خار از صالحیت دیوان میباشد و اینکه در هر حال .تعهدی برای تحویل قطعات یدکی بعد از مدت
معقولی پس از اجرای قرارداد فروش نداشته است ،همواره مسئولیت در قبال ادعای متقابل را انکار کرده است.
 .1در  32دسامبر  02( 3324آذرماه  )3181راهآهن ایران اظهاریهای ثبت و از دیوان درخواست کرد که ادعای
متقابل را مورد رسیدگی قرار دهد.
 .3دیوان طی دستور مورخ  12آوریـل  32(3320اردیبهشـتمـاه  )3184از دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران
خواست که الیحه ای تسلیم و در آن در مورد صالحیت یا عدم صالحیت دیوان برای رسیدگی به ادعـای متقابـل
اظهارنظر نماید و از جنرال موتورز دعوت شد تا الیحه ای در پاسخ به ثبت رساند .دیوان در همـان دسـتور متـذکر
گردید که در نظر دارد در موضوع صالحیت خود نسبت به ادعای متقابل راهآهن ایـران براسـاس مـدارک موجـود
تصمیم بگیرد.
 .7در  02دسامبر  03( 3320آذرماه  )3184دولت جمهوری اسالمی ایران الیحهای به ثبت رساند و در آن اظهار داشـت
که رابطه قراردادی موجود بین راهآهن ایران و جنرال موتورز به گونهای بوده که مبنای صالحیتی مقرر در بند 3ماده دو بیانیـه
حل و فصل دعاوی را برای ادعای متقابل راهآهن ایران محرز مینماید.
 .8جنرال موتورز در  32مارس  08( 3328اسفندماه  )3184الیحه جوابیهای ثبت و تقاضای خـود را بـرای رد
ادعای متقابل به دلیل عدم صالحیت تکرار کرد.
 .3باالخره در پرونده شماره «ب» 48که یک ادعای رسمی مطروک در شعبه سه دیوان است ،راهآهـن ایـران،
که خواهان پرونده مزبور است ،ادعایی علیه دولت ایاالت متحده امریکا و جنرال موتورز ،بهعنوان خواندگان ،اقامه
کرده که اساسا عین ادعای متقابلی است که راهآهن ایران در این پرونده مطرک نموده است .شعبه سه طی دسـتور
مورخ  02ژوئن  2( 3320تیرماه  )3184متذکر گردید که خواهان پرونده شماره «ب» 48اعـالم داشـته کـه آمـاده
است ادعای مزبور را مسترد دارد ،مشرو بر اینکه این استرداد به حقـوق وی در پرونـده شـماره  34مطـروک در
شعبه یک لطمهای نزند و خواندگان هم به مختومه نمودن پرونده رضایت داده بودنـد .از ایـن رو ،شـعبه سـه بـه
جریان دادرسی پرونده شماره «ب» 48خاتمه داد ،بدون آنکه این امر تأثیری در رسیدگی به ادعای متقابل راهآهن
ایران در پرونده شماره  34داشته باشد.
دو) دالیل حکم

 .31برای آن که ادعای متقابلی مشمول صالحیت دیوان شود باید طبق نص بند  3مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،حل و فصل دعاوی ناشی از قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشامدی باشد که مبنای ادعای اصلی را تشـکیل
میدهد.
 .33تنها یک مورد از ادعاهایی که جنرال موتورز در دادخواست خود طرک کرده بود ،به راهآهن ایـران ارتبـا
دارد .در ادعای «دهم» ،مبلغ  38.132دالر بابت اقساطی مطالبه شده است که راهآهـن ایـران طبـق قـرارداد وام
منعقده بین جنرال موتورز و بانک صادرات و واردات ایاالت متحده و راهآهن ایران برای تأمین مالی  03دستگاه از
 128دستگاه لوکوموتیوی که جنرال موتورز طبق قرارداد میبایست به راهآهن ایران بفروشد ،بدهکار بـوده اسـت.

حکم شماره 278ـ84ـ1
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طبق قرارداد وام ،جنرال موتورز پیشپرداختی به مبلغ  840.822دالر از طرف راهآهن ایـران بـرای تـأمین هزینـه
حمل ونقل لوکوموتیو ها ادا نمود .جنرال موتورز در دادخواست خود ادعا کرده که راهآهن ایران سه قس از اقسـا
وام ،هریک به مبلغ  10.312دالر را که طبق قرارداد وام باید به ترتیب در  30فوریه  08( 3322بهمنماه  )3102و
 30اوت  04( 3322مردادماه  )3103و  30فوریه  08( 3323بهمنماه  )3103مـیپرداختـه ،نپرداختـه بـود .بـدین
ترتیب ،ادعا ناشی از قرارداد وام بوده ،نه ناشی از قرارداد اصلی مربو به فروش لوکوموتیوها.
 .32راهآهن ایر ان ادعا کرده که ادعای متقابل وی از همان قراردادهایی که مبنای ادعای جنرال موتورز است
ناشی می شود و قراردادهای فورش جزا الیتجزا و الینفک رابطه قراردادی طـرفین را تشـکیل مـیدادنـد .دیـوان
نمی تواند این استدالل را بپذیرد .ادعای جنرال موتورز از قرارداد وامی کـه کـامال مجـزا و متمـایز از قراردادهـای
فروش بود ،ناشی میشود و تنها راج به تأمین مالی فقـ  03دسـتگاه از  128دسـتگاه لوکوموتیوهـای موضـوع
ادعای متقابل بوده و مربو به بانک صادرات و واردات ایاالت متحده میباشد که طرف متفاوتی اسـت .تعهـداتی
که آن قرارداد به وجود آورده ،مستقل از تعهداتی است که قراردادهای فروش ایجاد کردهاند .از طرف دیگر ،ادعای
متقابل راهآهن ایران بابت خسارت ناشی از عدم تهیه قطعات یدکی ،تنها میتوانسته از قراردادهای فـروش ناشـی
شود .تعهدات ادعایی که جنرال موتورز برای ادامه تهیه قطعات یـدکی بـه موجـب قراردادهـای فـروش داشـته و
تعهدی که برای پرداخت اقسا  ،به موجب قرارداد وام به عهده راهآهن ایران بوده ،کـامال مسـتقلند و نمـیتـوان
گفت که از همان قرارداد ،معامله یا پیشامد ناشی میشوند .بنابراین ،ادعای متقابل راهآهن ایران به این دلیـل کـه
خار از صالحیت دیوان است ،مردود اعالم میشود.
سه) حکم

به دالیل پیشگفته ،دیوان حکمی به شرک زیر صادر میکند:
الف) ادعای متقابل راهآهن جمهوری اسالمی ایران علیه جنرال موتورز کورپوریشن ،به دلیل عدم صالحیت رد
میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای داوری خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  37دسامبر  3383برابر با 23آذرماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
محسن مصطفوی
به این دلیل با نتیجه موافقم که طبق شروط قرارداد
دادگاههای ایران صالحیت دارند

هوارد ام .هولتزمن

پروندههاي شماره 12924/12922/12927/12923ـ شعبه یک
حکم شماره 292ـ12924/12922/12927/12923ـ1
خواهانها :یان ال .مکهارگ (پرونده شماره )31811
ویلیام اچ .رابرتس (پرونده شماره )31814
دیوید ا .واالس (پرونده شماره )31811
تامس ا .تاد (پرونده شماره )31813
دعاوی کمتر از  211.111دالر مطروح توسط ایاالت متحده امریکا
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
به تاریخ  3131/3/27ثبت شد
حکم

حاضران
از جانب خواهانها :آقای جان .آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا

آقای مایک رابوین ،خانم لورتا پلک ،دستیاران نماینده راب
آقای ویلیام ا  .رابرتس ،خواهان پرونده شماره32204
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
آقای خلیل خلیلیان ،مشاور حقوقی نماینده راب
آقای مهدی جهانبین ،خانم شیرین ابوالقاسمی ،نمایندگان سازمان محی زیست
آقای منصور شاهی ،وکیل سازمان محی زیست
اول) سوابق امر

 .3در  33ژانویه  03( 3320دیماه )3182ایاالت متحده دادخواستهایی حاوی ادعاهای کـمتـر از  002.222دالرِ
یان ال .مکهارگ (پرونده شماره  ،)32201ویلیام ا  .رابرتس (پرونـده شـماره  ،)32204دیویـد ا .واالس (پرونـده
شماره  )32200و تامس ا .تاد (پرونده شماره  ،)32208علیه جمهوری اسالمی ایران (ایران) و بهویژه علیه سازمان
محی زیست (محی زیست) و بانک تجارت ،به ثبت رساند.
 .2در  00دسامبر ( 3320اول دیماه )3183خواهانها درخواست مشترکی جهت صدور قرار موقـت بـه ثبـت
رساندند .خواهانها با اشاره به دعوای مطروحه محی زیست در دادگاه عمومی تهران علیه نامبردگان و نیز مشابه
بودن موضوعات حقوقی و حقیقی آن دعوا با موضوعات پروندههای حاضر ،از دیوان درخواست نمودنـد کـه مقـرر
دارد ایران دعوا را رد نموده ویا آن را به حالت تعلیق درآورد.
 .1در  38مارس 00( 3321اسفندماه  )3183خوانده به دیوان اطالع داد که در تاریخ 0اکتبر 32( 3320مهرماه
 )3183دادگاه عمومی تهران رأیی درباره دعوای یاد شده صـادر کـرده اسـت .در38مـه  08(3321اردیبهشـتمـاه

حکم شماره 292ـ10921/10922/10924/10923ـ1
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 ،)3180ایران به درخواست دیوان داوری ،نسخه ای از حکم غیـابی صـادره توسـ دادگـاه عمـومی تهـران علیـه
خواهان ها را به ثبت رساند .به دنبال آن ،دیوان درخواست صدور قرار موقت ایاالت متحده را به علت منتفی شدن
موضــــوع رد کــــرد (مــــکهــــارگ و ســــایرین و جمهــــوری اســــالمی ایــــران ،تصــــمیم شــــماره
02ـ32208/32200/32204/32201ـ 34 ،3ژوئن 04/3321خردادماه .)3180
 .4از  33تا  13اکتبر  33( 3324مهرماه تا نهم آبانماه  ،)3181ایران ،محی زیست و بانـک تجـارت ،لـوایح
دفاعیه جداگانهای راج به هریک از پروندهها به ثبت رساندند .دفاعیه محی زیست شامل ادعای متقابل نیز بود.
 .1خواهانها پس از ثبت متن انگلیسی مدارک مستند و الیحه توجیهی (دادخواست تکمیلی و جوابیه الیحـه
دفاعیه ایران) خود در موعد مقرر ،یعنـی در دوم دسـامبر  33( 3320آذرمـاه  ،)3184در سـوم دسـامبر 30( 3320
آذرماه  )3184برای ثبت متن فارسی الیحه خود  32روز مهلت خواستند .در مورد این درخواست رسما هیچ اقدامی
به عمل نیامد .در  30دسامبر  03( 3320آذرماه  )3184خواهانها متن فارسی این الیحه را به ثبت رساندند.
 .3در نهم ژانویه  33(3328دیماه )3184دیوان ضمن صدور دستوری به طرفین اطالع داد که راج به قابـل
پذیرش بودن لوایح یاد شده ،پس از برگزاری جلسه استماع در  30آوریل 08( 3328فـروردینمـاه  )3180تصـمیم
گرفته خواهد شد .دیوان طی همان دستور ،مهلت خوانده را جهت ثبت مدارک مستند و الیحه تـوجیهی خـود بـه
مدت 32روز ،یعنی تا دهم مارس 33( 3328اسفندماه )3184تمدید کرد.
 .7در  00ژانویه ( 3328دوم بهمنماه ،)3184خوانده از دیـوان درخواسـت کـرد کـه تـاریخ اسـتماع را لغـو و
جلسه ای جهت استماع مقدماتی پرونده برگزار نماید .دیوان ضـمن دسـتور مـورخ  33ژانویـه  3( 3328بهمـنمـاه
 )3184درخواست را رد نموده و تأیید کرد که استماع برنامـه در  30آوریـل08(3328فـروردینمـاه  )3180برگـزار
خواهد شد.
 .8در دهم مارس  33( 3328اسفندماه  )3184بانک تجارت و ایران پاسخهای جداگانهای به مدارک مستند و
الیحه توجیهی خواهان ها به ثبت رساندند .در همان تاریخ ،ایران یک الیحه توجیهی راج بـه ادعاهـای مالیـاتی
تسلیمی توس محی زیست و الیحه ای در تأیید صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای ناشی از عدم پرداخـت حـق
بیمههای اجتماعی ثبت نمود .در  31مارس  00( 3328اسفندماه  ،)3184ایران یک الیحه توجیهی کلـی در تأییـد
دعاوی مبتنی بر مالیاتهای پرداخت نشده تسلیم نمود.
 .3در هفتم آوریل  32( 3328فروردینماه  ،)3180خواهان ها به دیوان اطالع دادند که مطالب زیـادی دربـاره
پیشینه پروندهها در اختیار دفتر دیوان قرار دادهاند .خواهانها اظهار داشتند که آن مطالب را بهعنوان مدرک تسلیم
نکردهاند ،بلکه آنها را جهت بازبینی داوران و طرفین قبل از تشکیل جلسه استماع و حین جلسه ،در اختیار دیـوان
قرار دادهاند و پس از استماع ،اسناد مزبور را پس خواهند گرفت؛ مگر آنکه دیوان دستور دیگری بدهـد .در همـان
تاریخ ،خواهان ها نسخ نشانه گذاری شده مدارک مستند خویش والیحهای تحت عنوان اطالعیه در مورد هزینههـا
تسلیم نمودند.
 .31در  33آوریل  00(3328فروردینماه  )3180نماینده راب جمهوری اسالمی ایران به تودی مطالب مربو
به پیشینه پروندهها در دفتر دیوان اعتراض کرد.
 .33در  30آوریل  08(3328فروردینماه  )3180استماع مشترکی در مورد چهار پرونده برگزار شد.
 .32در جلسه استماع ،خوانده میخواست به چهار فقره نامه که سه تای آنها را مقامات ایرانی به دبلیـو ام آر
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تی  /ایران و یکی از آنها را دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران به محی زیست نوشته بود ،استناد کنـد .رئـیس شـعبه اظهـار
داشت که راج به قابل پذیرش بودن آنها پس از استماع پرونده تصمیم گرفته خواهد شد.
دوم) واقعیات و اظهارات طرفین
الف) ایرادات شکلی و عمومی خوانده

 .31هم ایران و هم بانک تجارت ،می خواهند که دیوان اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات صالحیتی پرونـدههـای
حاضر را به بعد از صدور رأی دیوان عمـومی در پرونـده شـماره «الـف» 00موکـول نمایـد .در آن پرونـده .ایـران
درخواست کرده که دیوان الزامات بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصـل دعـاوی در مـورد ادعاهـای غیرمسـتقیم را
تفسیر نماید.
 .34عالوه بر این ،ایران تقاضا کرده است که مدارک مستند و الیحه توجیهی خواهانها بـه دلیـل تـأخیر در
ثبت حذف شود .ایران در تأیید این درخواست به تصمیم دیوان در پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و جمهوری
اســالمی ایــران ،صــفحات  4تــا ( 8مــتن انگلیســی) حکــم شــماره 003ـــ80ـــ 3مــورخ  38آوریــل 3328
(02فروردینماه )3180اشاره میکند که طبق آن تصمیم ،در پرونده مزبور از پذیرش لوایح بعد از استماع بـه علـت
ثبت بعد از موعد خودداری شد .خوانده همچنین از دیوان میخواهد که مطالب مربو به پیشینه این پروندهها کـه
به دفتر دیوان داده شده ،از سوابق حذف شود .خوانده استدالل میکند که حتی به فرض اینکه این مطالب از نظر
فنی مدرک محسوب نشوند ،صرف ثبت آنها بهطور حتم بر نحوه تصمیمگیری دیوان اثر خواهد گذاشت.
 .31باالخره خوانده با این استدالل که چون این ادعاها توس ایاالت متحده اقامه شـده ،حکـم بـه پرداخـت
هزینه در پروندههای حاضر مناسبت نداشته و لذا تقاضا میکند که دیوان درخواسـت بـرای پرداخـت هزینـههـا را
مردود شناسد.
ب) صالحیت

 .33خواهانها ،مکهارگ و رابرتس ،اظهار میدارند که دارای تابعیت اکتسابی ایاالت متحده هسـتند و رونوشـت
گواهینامههای کسب تابعیت خویش را به عنوان مدرک تسلیم نمودهاند .خواهانها ،واالس و تاد ،میگویند که بـه
سبب تولد در ایاالت متحده ،تبعه آن کشورند و بهعنوان دلیل ،رونوشت گذرنامـههـای امریکـایی خـود را تسـلیم
کردهاند.
 .37ایران استدالل میکند که هیچیک از خواهانها به قدرکافی تابعیت امریکایی خویش را ثابت نکرده است
و اضافه مینماید که آقایان مک هارگ و رابرتس که قبال تابعیت انگلیسی داشتهاند ،نه ثابت کـردهاندکـه تابعیـت
قبلی خود را ترک کرده و نه این که اگر دارای تابعیت مضاعف هستند تابعیت غالب ومـؤثر ایشـان برحسـب کلیـه
عوامل ذیرب  ،از جمله اقامتگاه عادی ،مرکز عالیق ،پیونـدهای خـانوادگی ،شـرکت در حیـات اجتمـاعی و سـایر
مدارک و شواهد وابستگی ،از تاریخ به وجود آمدن ادعا تا  33ژانویه03(3323دیماه )3103تابعیت امریکایی ایشان
بوده است.
 .38خواهانها مبانی صالحیتی دیگری که با تئوری های متفاوت مسئولیت منطبق است ،پیشنهاد مـیکننـد.
اوال مدعی اند که ادعاها ،ادعای مستقیمی است که بابت سلب مالکیت از سـهام هریـک از آنـان در یـک شـرکت
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ایرانی موسوم به واالس ،مکهارگ ،رابرتس و تاد ایران اینکورپوریتد (دبلیو.ام.آر.تی ـ ایـران) علیـه دولـت ایـران
اقامه شده است .خواهانها ادعاهای خود را به شق دیگری هم مطـرک سـاخته و مـیگوینـد کـه ادعاهـا ،ادعـای
غیرمستقیمی است که بابت حقوق قراردادی دبلیو ام آر تی  /ایران اقامه شده است .خواهانها اظهار میدارند کـه
هریک از آنان ،مالک 00درصد سهام شرکت بوده و لذا طبق الزام بند  0ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی،
عالیق مالکانه اتباع(امریکایی) ،مجتمعا جهت کنترل شرکت در هنگام به وجود آمدن ادعا کافی بـوده اسـت و در
ادامه استدالل خود می گویند که ثبت جداگانه ادعـای هـر سـهامدار بـههـیچوجـه تـأثیری بـر موضـوع مالکیـت
دستهجمعی ندارد.
 .33عالوه بر این ،خواهانها اظهار مینمایند که ادعاها در تاریخ  33ژانویه 03( 3323دیمـاه  )3103پابرجـا
بوده و از تاریخ به وجود آمدن تا 33ژانویه  03(3323دیماه  )3103بهطور مستمر در اختیار خواهـانهـای ذیـرب
بوده است.
 .21ایران اظهار میدارد که خواهانها آنچنان که در بند  0مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی مقـرر
گردیده ،دبلیو ام آر تی  /ایران را کنترل نمیکنند و لذا اهلیت طرک ادعا را ندارند .ایـران همچنـین مـیگویـد کـه
شرکای دبلیو ام آر تی  /ایران محدود به چهار نفر نامبرده در دادخواست نبودهانـد .ایـران اسـتدالل مـیکنـد کـه
همان طور که آگهی تأسیس و یک فقره وکالتنامه حاکی است ،یک نفر تبعه هند به نام نارندرا جونیجا هم سهامی
برابر با سهام چهار شریک دیگر در شرکت داشته است.
 .23ایران همچنین اظهار میدارد که خواهانها نمی توانند جانشین یک شرکت ایرانی شده و ادعاهای مربو
به آن شرکت را در این دیوان مطر ک سازند.
 .22عالوه بر این ،ایران اظهار میدارد که طبق مواد  01و  03قرارداد ،هر اختالفـی فـیمـابین طـرفین بایـد
توس دادگاه های صالحه ایران حل و فصل شود .بنابراین به گفته ایران ،ادعاهای حاضـر مشـمول قیـد اسـتننای
بند 3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی و لذا از صالحیت دیوان خار است.
 .21محی زیست اظهار میدارد که خواهان ها جدا و مستقل از شرکت ،صـالحیت طـرک ادعاهـا را ندارنـد و
عالوه بر آن ،محی زیست معتقد است که مواد  01و  03قرارداد به وی حق میدهد که اگر در اثر اجرای قـرارداد
متحمل خسارت شود ،جهت جبران آن به دادگاههای صالحه ایران رجوع نماید و وی این حق را اعمال نموده و به
دادگاه عمومی تهران مراجعه کرده و دادگاه مزبور نیز حکمی در آن بـاره صـادر کـرده اسـت و در نتیجـه ،دیـوان
صالحیت رسیدگی به ادعاهای خواهانها را ندارد.
 .24بانک تجارت بهویژه درخصوص ادع اهای مربو بـه مانـده حسـاب بـانکی دبلیـو ام آر تـی  /ایـران بـه
صالحیت دیوان ایراد میگیرد و استدالل میکند که خواهانها پیش از  33ژانویه  03(3323دیماه )3103وجوه را
مطالبه نکرده بودند و بنابراین ،ادعاها طبق الزام بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی در آن تاریخ پابرجا نبـوده
است.
ج) ادعا
سلب مالکیت و قرارداد

 .21خواهانها شقوق مختلف تئوریهای مسئولیت را به میان می آورند .اوال آنها اظهار میدارند که دولت ایران
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سهام آنها را در دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران مصادره کرده است .بنا به گفته خواهانها ،دبلیو ام آرتی /ایران در 32نوامبر
 08(3322آبانماه  )3108به درخواست دولت ایران برای اجرای قرارداد واحدی جهت انجـام مطالعـات و خـدمات
طراحی و نظارت بر ساختمان یک پارک طبیعی تشکیل گردید .خواهانها اظهار میدارند کـه چـون تنهـا دارایـی
دبلیو ام آرتی /ایران حقوقی بوده که طبق آن قرارداد داشته ،لذا نقض قرارداد توس محی زیست ،دبلیو.ام.آر.تی ـ
ایران را از تنها منب درآمدش محروم نمود و سهام آن را بیارزش ساخت .از این رو ،بنا بر اسـتدالل آنـان ،نقـض
قرارداد در حکم مصادره سهام بوده است .خواهانها ارزش سهام را صرفا با مبـالغی تقـویم مـینماینـد کـه طبـق
قرارداد قابل پرداخت بوده است .خواهانها به شق دیگری هم که مبتنی بر نظریه قرارداد است بابت نقض ادعایی
قرارداد خسارت مطالبه میکنند .بدینسان ،خواهانها هر دو نظریه را بر مبنای واقعیـات ادعـایی واحـدی مسـتقر
ساخته و اظهار میدارند که خواسته مورد ادعا به موجب هریک از دو نظریه ،یکسان است.
 .23واالس ،مک هارگ ،رابرتسو تاد (دبلیو ام آر تی) ،یـک شـرکت مـدنی پنسـیلوانیایی مرکـب از معمـاران،
مهندسان محوطه ساز و شهرساز که قبال بررسی امکاناتی به عمل آورده و با همکاری یک شرکت معماری ایرانـی
در یک شرکت مختل  ،یک طرک کلی تهیه کرده بود ،در  30نوامبر  03(3322آبانماه  )3108قراردادی (قرارداد) با
سازمان محی زیست دولت ایران (محی زیست) برای انجام خدمات محوطهسازی یک پـارک طبیعـی در حومـه
تهران منعقد ساخت .قرار بود در این پارک که پردیسان نام میگرفت تسهیالتی برای حفظ محی زیست ،آموزش
و تحقیق محی زیست طبیعی احداث شود .ایجاد یک باغ وحش ،موزههای تاریخ طبیعی و علـوم طبیعـی ،مرکـز
ستارهشناسی و ماکت های مناطق عمده محی زیست ،از صحاری گرفته تا جنگلهای بـارانخیز ،جـزا تسـهیالت
مورد نظر بود .آقای فیلی از جانب محی زیست ،و از طرف شرکت ایرانی دبلیـو.ام.آر.تی ـ ایـران ،نارنـدا جونیجـا
مدیر عامل دبلیو.ام.آر.تی.که به منظور اجرای پروژه تشکیل شده بود ،قرارداد را امضا کردند.
 .27طبق قرارداد می بایستی کال مبلغ  34.202.020ریال بابت تهیه برنامه و انجام خدمات محوطهسازی بـه
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران پرداخت شود .بیست درصد قیمت قرارداد هنگام امضای قرارداد در قبال ضمانتنامه بانکی به
همان مبلغ ،به صورت پیشپرداخت ادا شد .مانده طی پنج قس  ،متعاقب تسلیم مواد ،هماهنگ با برنامه زمانی کار
طبق پیوست  2قرارداد و پس از تأیید و تصویب تحقیقات و سایر کارهای انجام شده ،قابل پرداخت بود .به ترتیبی
که در قرارداد مقرر شده بود ،جونز اند جونز از شهر سیاتل ،واشنگتن بهعنوان مشاور جانورشناسـی و دکتـر کـریم
جوانشیر ،از تهران ،بهعنوان مشاور گیاهشناسی بهعنوان دو مشاور پیمانی اصلی استخدام شدند.
 .28خواهانها تصدیق مینمایند که  32درصد حقالزحمه قابل پرداخت به موازات پیشرفت کـار پـس از مـاه
چهارم قرارداد با تحویل کار مربو پرداخت گردید .خواهانها اظهار میدارند که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایـران در اوایـل
ژوییه 3322کارهایی را که می بایست تا ماه هشتم قرارداد انجام شود ،تکمیل نموده و به محی زیست تحویل داد
و درخواست نمود که 02درصد مقرر در قرارداد بابت پیشرفت کار پرداخت شود .خواهانها مـدعیانـد کـه محـی
زیست ،نه قس مزبور را پرداخت نمود و نه نسبت به پرداخت صورتحسابهایی که بابت کار انجـام شـده توسـ
جونز اند جونز و دکتر کریم جوانشیر ،مشاوران شرکت ،تسلیم شده بود ،اقدامی به عمـل آورد .خواهـانهـا اظهـار
میدارند که علیرغم این جریان ،دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران کار مرحله بعدی طرک را آغاز کرد.
 .23خواهانها ادعا می نمایند که مقارن این زمان با شدت گرفتن انقالب اسالمی ،اوضاع ایران دگرگون شـد
و بقای پروژه به شدت مورد تردید قرار گرفت .بالنتیجه ،مدیر پروژه ،آقای صداقتفر به جونیجـا توصـیه کـرد کـه
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دبلیو.ام.آر.تیـ ایران باید کارهای در دست انجام را تکمیل نماید ،لکن تا روشن شدن اوضاع ،کار جدیدی را آغـاز
نکند .بنا به اظهار خواهانها ،دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران ،در عین حال به اقدامات خود جهت حصول وجه صورتحسـاب
ماه هشتم ادامه داد .در اوایل اکتبر  ،3322صداقتفر ،گزارشی به سازمان برنامه و بودجه تسلیم و طی آن پرداخت
تمامی صورتحساب و همچنین حقالزحمه کار انجام شده پس از دوره صورتحساب را توصیه کرد؛ لکن باز چیـزی
پرداخت نشد .بهعالوه ،دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران هنوز وجه صورتحساب دوم تسلیمی جونز اند جونز را دریافت نکـرده
بود؛ زیرا گرچه ظاهرا صورتحساب تصویب شده بود ،ولی وجهی جهت پرداخت موجود نبود .در طـول ایـن مـدت،
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران به تحویل کار ادامه میدهد؛ چه قرارداد هنوز معتبر بود ،لکـن شـرکت مزبـور بـا آگـاهی از
این که محی زیست در حال بررسی مسأله ادامه دادن یا متوقف ساختن طرک است ،مرتبا در مورد ادامـه دادن یـا
متوقف ساختن کار راهنمایی میخواست.
 .11خواهانها مدعیاند که در تاریخ  13اکتبر (3322نهـم آبـانمـاه  ،)3102یعنـی چنـد روز پـس از تسـلیم
گزارش پیشرفت کار و صورتحساب حاوی شرک جزئیات کاری که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران بعد از ژوییه  3322انجـام
داده ،به محی زیست ،آقای جونیجا با فیلی و صداقتفر مالقات کرد .به گفته خواهـانهـا ،هـیچیـک از مقامـات
مذکور درباره لغو پروژه سخنی نگفت ،لکن صداقتفر ،برخالف اطمینانهای قبلی ،اظهار داشت که محی زیسـت
توصیه میکند که فق  22درصد صورتحساب ماه هشتم دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران پرداخت شود؛ چه دبلیو.ام.آر.تی ــ
ایران نقشههای تسلیمی برای طرک را از مقیاس 3:0222به مقیـاس3:022بـزرگ نکـرده اسـت .مقامـات مـذکور
خاطرنشان ساختند که پرداخت پول ،منو به اجازه سازمان برنامه و بودجه و تعیین تکلیف آتی پروژه است.
 .13خواهانها ادعا می کنند که افزایش خشونت در تهران همـراه بـا اغتشاشـات و تظـاهرات ،عمـال امکـان
کارکردن را از آنها سلب نمود .آنان میگویند که مقارن این زمان ،صداقتفر به جونیجا اطـالع داد کـه سـازمان
برنامه بهطور غیررسمی به محی زیست اطالع داده است که پروژه پردیسـان ادامـه نخواهـد یافـت .در  0نـوامبر
34( 3322آبانماه  ،)3102صداقت فر به جونیجا سفارش کرد که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران باید کـار را متوقـف سـازد.
طبق اظهار خواهانها ،در این هنگام ،دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران  82درصد کلیه خدمات مقرر در قـرارداد را انجـام داده
بود .صداقتفر به طور خصوصی و غیررسمی نیز به جونیجا توصیه کرد که ایران را ترک کند .خواهانها مدعیانـد
که نداشتن قدرت انجام کار در محی امن یا استفاده از موجودی حساب شرکت در بانک ایرانی ،همـراه بـا خطـر
جانی موجب شد که جونیجا در  33نوامبر  02( 3322آبانماه  )3102ایران را ترک کند.
 .12خواهانها اظهار میدارند که علیرغم مساعدت آقای صداقتفر ،مدیر پردیسان و آقای فیلی مدیر محـی
زیست ،تالشهای دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران جهت وصول وجه صورتحساب ماه هشتم به نتیجه نرسید .دبلیو.ام.آر.تیـ
ایران در تالش خود برای کسب نظر رسمی محی زیست در مورد وضعیت پروژه و قـرارداد نیـز تـوفیقی نیافـت.
سرانجام در تاریخ  32آوریل 03(3323فروردینماه  )3102وکالی دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران که نسبت به پرداخت وجه
و ادامه پروژه اطمینانی نداشتند از جانب دبلیو.ام.آر.تی -ایران نامهای به محـی زیسـت تسـلیم و طـی آن تقاضـا
کردندکه طبق بند «ب» ماده 32قرارداد که ناظر بر فسخ قرارداد توس محی زیست است ،رسما قرارداد را فسـخ
کند؛ زیرا نه دولت ایران و نه محی زیست قادر به ایفای تعهدات قراردادی خویش بودند و نه اوضاع ایـران اجـازه
میداد که دبلیو.ام.آر.تیـ ایران کلیه شرای قراردادی خود را ایفا نماید.
 .11محی زیست در پاسخ به این نامه متذکر شد که سازمان قرارداد را نقض نکرده و قرارداد به قـوت خـود
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باقی است و دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران مکلف است ظرف  40روز نواقص کار را رف نماید واال محی زیست به اسـتناد
بند «3الف» ماده  32قرارداد ،آن را به دلیل قصور معمار محوطهساز فسخ خواهد کرد .خواهانهـا مـیگوینـد کـه
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران ابتدا جهت پاسخگویی به ادعاهای محی زیست درخواست کرد مهلت مزبـور تمدیـد شـود.
بعدا مقامات جدید مسئول طرک پردیسان در محی زیست با وکالی ایرانی دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران مالقات نمـوده و
ضمن تکرار تقاضای رف نواقص کار ،تأیید کردند که تا پس از مـارس 3322چیـزی بـه دبلیـو.ام.آر.تی ــ ایـران
پرداخت نخواهد شد.
 .14خواهانها مدعی اند که در اثر واقعه سفارت ایاالت متحده در تهران و بازداشت اتباع امریکایی در آنجـا،
رف نواقص کار تحویلی دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران مقدور نشد .در اواخر دسامبر  ،3323محی زیست رسـما قـرارداد را
فسخ کرد و وکالی دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران طبق ماده  00قرارداد ،صورتحسابی بابت فسخ رسمی تسـلیم داشـتند و
مبالغی را که ادعا میکردند دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران طبق قرارداد طلبکار است ،ذکر کردند .از آنجا که محی زیست
طبق ماده  00قرارداد موظف بود صورتحساب را ظرف  12روز از تاریخ دریافت بررسی و پرداخت نماید ،خواهانها
استدالل میکنند که محی زیست به دلیل عدم پرداخت صورتحسـاب ،از تـاریخ  08ژانویـه  8( 3322بهمـنمـاه
 )3102متخلف شناخته میشود.
 .11محی زیست اظهار میدارد که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران تعهدات قراردادی خویش را اجرا نکرده و دو مـورد
مشخص را ذکر میکند .محی زیست میگوید که اوال دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران طبق بند  1ماده  4متعهد بود مراحل
مختلف پروژه و اسناد و مدارک مناقصه و کلیه گزارشات و مکاتبات خود را بـه زبـان فارسـی تهیـه نمایـد ،لکـن
نامبرده کلیه گزارشها را به انگلیسی تسلیم داشته است؛ ثانیا شرکت متعهد بود که نقشههای کلـی محوطـه را از
مقیاس  3 :0222به مقیاس  3 :022بزرگ نماید و به تعهدات خویش در این زمینـه عمـل نکـرده اسـت .محـی
زیست اظهار مینماید که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران طی نامهای به اطالع سازمان رساند که شرای فورسماژور وی را
از ایفای تعهدات قراردادیاش باز داشته است .محی زیست همچنین اظهار میدارد که دبلیو.ام.آر.تی -ایران طـی
نامه مورخ  03اوت ( 3323هفتم شهریورماه  )3102وکیل خود ،اذعان نمود که پارهای از تعهدات مقرر در قـرارداد
را اجرا نکرده و برای رف نواقص ،سه ماه مهلت خواست و سازمان با این درخواست موافقت کرد .محـی زیسـت
استدالل میکند که علیرغم این توافق ،دبلیو.ام.آر.تی -ایران هیچ اقدامی جهت رفـ نـواقص بـه عمـل نیـاورد و
چارهای جز فسخ قرارداد طبق بند «الف» ماده  32برای محی زیست باقی نگذاشت .محی زیسـت مـیگویدکـه
عدم رف نواقص ،کاری را که قبال انجام شده بود بیارزش ساخت و سبب شکست کامل پروژه گردید.
 .13خواهانها اظهار می دارند که در تمام مدت اجرای پروژه ،دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران کلیه گزارشها ،نقشههـا،
اسناد و مراسالت را منحصرا به زبان انگلیسی به محی زیست تسلیم میکرد .این رویه طبق درخواسـت مقامـات
محی زیست اتخاذ شد؛ زیرا آنان به این نتیجه رسیده بودند که کیفیت کامال فنی مواد و مطالب تسـلیمی ،تهیـه
آنها را به انگلیسی عملیتر می نمود .بهعالوه ،مقامات محی زیست که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران بهطور روزمـره بـا
آن ها سر و کار داشت ،همگی تحصیلکرده غرب و به زبان انگلیسی مسل بودند .در مواردی که صداقتفـر مـدیر
پردیسان می خواست مطلب خاصی به فارسی ترجمه شود ،دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران بهفوریت آن را اجابـت مـینمـود.
خواهانها اظهار می دارند که تنها مورد استننا در استفاده مطلق از زبان انگلیسی در پروژه پردیسـان ،در ارتبـا بـا
تهیه متن گزارش تِمها و رشته داستانها ( )Themes and Storylinesبوده است .ایشان میگویند که در اوت
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 3322فق این گزارش میبایست به فارسی ترجمه شود و در هنگام عزیمت جونیجا در نوامبر  334 ،3322صفحه
از  404صفحه گزارش مزبور ترجمه و به محی زیست تسلیم شده بود .در جلسه استماع ،نماینده دبلیـو.ام.آر.تی ـ
ایران ارزش این کار ناتمام را  0.222دالر بر آورد کرد .بهعالوه ،خواهانها اظهار مـیدارنـد کـه عامـل تـأخیر در
تکمیل ترجمه فارسی و تایپ گزارش تمها و رشته داستانها تا حدی فیلی ،مدیر محی زیست و صداقتفر مـدیر
پردیسان بودند که ابتدا مترجمین پروژه را انتخاب کردند ،ولی بعدا کارشان را رضایتبخش نیافتند .خواهانها اظهار
میدارند که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران کوشید در یافتن مترجمین جدید به محی زیست کمـک کنـد ،لکـن بـه علـت
کیفیت بسیار فنی متن تمها و رشته داستانها ،پیدا کردن مترجمین مناسب در تهران مشکل بود.
 .17در مورد بزرگ کردن نقشه کلی محوطه ،خواهانها میگویند که گرچه نقشـههـای پیرامـون و محوطـه
پارکینگ به مقیاس  3 :022تهیه شد ،لکن دلیل بزرگ نکردن بقیه نقشهها از مقیاس  3 :0222به  3 :022این بود
که محی زیست با آنکه موظف به انجام نقشهبرداری های تفصیلی برای استفاده در تهیـه چنـین نقشـهای بـود،
معهذا علیرغم در خواست های دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران ،در انجام آن تأخیر کرد .طبق اظهار خواهانها ،بزرگ کـردن
نقشههای کلی به مقیاس  3 :022بدون داشتن اطالعات نقشهبرداری الزم منجر به تهیه نقشه غیر قابل استفاده و
به هدر رفتن پول محی زیست میشد .عالوه بر این ،صداقتفر قبال اظهار کرده بود که تا تکمیل نقشهبرداریها
به بزرگ کردن نقشههای کلی محوطه از مقیاس  3 :0222به  3 :022نیازی نخواهد بود .فق در جلسـه مالقـات
 13اکتبر ( 3322نهم آبانماه  )3102با فیلی و جونیجا بود که صداقتفـر از دبلیـو.ام.آر.تی ـ ایـران خواسـت کـه
نقشهها را بزرگ کند.
حساب بانکی

 .18هریک از خواهانها مبلغ  3.302/02دالر نیز بابت سهم خود از مانده حساب بانکی دبلیو.ام.آر.تی ـ ایـران در
بانک تجارت مطالبه میکند که بنا به اظهار خواهانها منفردا و مجتمعا از دسترسی به آن محروم شدهانـد .فـرض
خواهان ها بر این است که مقررات جاری که بانک تجارت ظاهرا به موجب آن ،خواهانها را از دسترسی به حساب
محروم کرده ،مقررات ارزی سال 23ـ 3322بانک مرکزی میباشد .بـه گفتـه خواهـانهـا ،ایـن مقـررات مخـالف
عهدنامه مودت بین ایران و ایاالت متحده ،اساسنامه صندوق بین المللی پول ،و حقوق عرفی بینالملل است.
 .13بانک تجارت در مورد ادعاهای مربو به مانده حساب بانکی دبلیو.ام.آر.تی ـ ایـران اظهـار مـیدارد کـه
مانده حساب جاری شماره 43313ـ 0به نام واالس ـ مکهارگ ـ رابرتس اند تـاد ایـران اینکورپوریتـد 132.243
ریال است و این حساب که یک حساب ریالی است از سال  3323غیرفعال بوده اسـت .صـاحبان امضـای حسـاب
می توانند هر مبلغی در هر زمانی به ریال از آن برداشت کنند و حساب همیشه در اختیـار صـاحب حسـاب بـوده و
هست .بانک مزبور می گوید موجودی حساب بانکی مشتری همواره به ریال در اختیار مشـتری اسـت و بانـک نـه
متعهد به تبدیل آن به دالر است و نه این کار وظیفه او است.
د) ادعای متقابل

 .41محی زیست ادعای متقابلی را مطـرک سـاخته اسـت .نـامبرده مـدعی اسـت کـه قـرارداد بـه علـت قصـور
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران در اجرای تعهدات قراردادیاش فسخ شد و در نتیجه آن ،خسارات معتنابهی به محی زیست
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وارد گردید .از آنجا که هریک از خواهانها مدعی است که صاحب  00درصد سهام دبلیو.ام.آر.تی ـ ایـران اسـت،
لذا هریک مسئول  00درصد خساراتی است که شرک آنها در زیر آمده است:
 .3کل مبلغ مورد ادعا 2.004.222/20 :ریال،
 .0جریمه تأخیر تأدیه طبق تشخیص دیوان داوری،
 .1اصل حق بیمههای اجتماعی :ـ 3.033.230/ریال،
 .4جریمه تأخیر تأدیه حق بیمه 083.200/00 :ریال،
 .0جریمه عدم ارسال لیست حق بیمه 18.430/00 :ریال،
 .8مبالغ مندر در نامه شماره 4ــ 42332/0مـورخ  83/32/03سـازمان تـأمین اجتمـاعی بـاب حـق بیمـه و
خسارات 424.300/02 :ریال،
 .2بدهی مالیات سال  424.300/02 :3108ریال،
 .2جریمه دیرکرد مالیات سال  :3108مبلغ  00.020ریال،
 .3بدهی مالیاتی سال  :3102مبلغ  3.028.020/02ریال،
 .32جریمه دیرکرد مالیات سال  :3102مبلغ  802.000ریال.
محی زیست میگوید که  00درصد بدهیهای مندر در نامه شماره  00220مـورخ  3183/32/02اداره کـل
مالیات بر شرکتها مربو به مالیات و جـرائم متعلقـه تـا آخـر دیمـاه سـال  02( 3183ژانویـه  )3321بـالغ بـر
 0.822.200ریال میباشد.
 .43محی زیست از دیوان تقاضای صدور رأی به نف سازمان به مبلغ  2.004.222/20ریال بهعنـوان اصـل
دعوا به اضافه بهره و خسارات متعلقه و همچنین مبلغ  3.204.401ریال مربو به حق بیمه و بهره متعلقـه و نیـز
مبلغ  0.822.200ریال مربو به مالیات و بهره متعلقه ،به لحاظ این ادعـا و هرگونـه حکـم دیگـری کـه دادگـاه
مناسب تشخیص دهد ،دارد .محی زیست همچنین تقاضا میکند که دادگاه به نفعـش رأی بـه پرداخـت مبـالغی
صادر کند که سازمان ،آن مبالغ را به سبب اعمال خالف قانون و قصور و غفلت خواهان در انجام تعهدات خود در
مورد این ادعا به عرض رسانیده است ،از جمله :پرداخت هزینههای نمایندگی و معاضدتهـای حقـوقی ،پرداخـت
حقوق کارمندان اضافی و حقالزحمه کارشناسان و مترجمین و هزینه های مربو دیگر کـه بـه سـازمان و دولـت
ایران تحمیل شده است.
 .42محی زیست تکرار میکند که خواهانها گزارشهای پیشرفت کار را به فارسی تهیه ننموده و نقشههای
کلی محوطه را از مقیاس  3 :0222به  3 :022بزرگ نکردهانـد و اظهـار مـیدارد کـه عـدم رفـ نقـایص توسـ
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران سبب شکست کامل پروژه پردیسان گردید و کارهای انجام شده توس دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران
را بیارزش و بالاستفاده نمود و در حال حاضر نیز رف نواقص مشروحه به هیچ عنوان ارزشی برای سازمان ندارد.
 .41خواهانها اظهار می دارند که کل ارزش دو فقره اشکال جزئی ،تنها بخش کوچکی از کل کاری است که
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران در پروژه پردیسان انجام داده است .بنابراین ،نتیجهگیری بدون تحلیل و بـیمـدرک و سـند
محی زیست ،مبنی بر اینکه دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران به موجب بند «الف» ماده  32قرارداد ،متخلف به شمار میرود
و لذا محی زیست در فسخ قرارداد محق بوده ،اعتباری ندارد.
 .44محی زیست استدالل میکند که ادعاهای مالیاتی و بیمههای اجتماعی ،ناشی از قرارداد است ،چـرا کـه
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اگر برای قرارداد نبود مالیات و بیمههای اجتماعی مورد پیدا نمیکرد .بهعالوه ،محی زیست ،متن مقررات قـانونی
مربو به سیستم بیمههای اجتماعی ایران را تسلیم و توضیح و اضافه کرده است که این توضیح فق از باب ذکـر
سوابق امر است و نباید بر انحراف از این استدالل خوانده ،دایر بر اینکـه ادعـای متقابـل بابـت حـق بیمـههـای
اجتماعی فیالواق از تعهدات قراردادی بین طرفین و نقض قرارداد ناشی میشـود ،حمـل گـردد .عـالوه بـر ایـن،
محی زیست صورت مشروحی از بدهی ناشی از حقوق پرداختـی بـه کارکنـان از تـاریخ  30نـوامبر  3322تـا 00
دسامبر  03(3323آبانماه  3108تا اول دیماه )3102و نیز شرک روش احتساب دیرکرد و جرائم ،فـیالمنـل بابـت
تسلیم نکردن فهرست اسامی کارکنان مشمول بیمههای اجتماعی را ارائه نموده است.
 .41خواهانها اظهار می دارند که محی زیست دلیل و مدرکی در تأیید ادعای خود مبنی بر بدهکاری مالیاتی
و حق بیمههای اجتماعی خواهانها ارائه نداده است .خواهانها استدالل میکنند که به هر صـورت ،رویـه دیـوان
مبرهن می سازد که ادعاهای متقابل بابت مالیات بر درآمد و حق بیمههای اجتماعی که مستقیما از قـرارداد ناشـی
نشده ،بلکه ناشی از اعمال قوانین ایران است ،یعنی مطلبی که در اینجا نیز صـدق مـیکنـد ،خـار از صـالحیت
دیوان میباشد.
سوم) دالیل حکم
الف) قابل پذیرش بودن مدارک ثبت شده بعد از موعد مقرر

 .43ایران به پذیرش مدارک مستند و الیحه توجیهی خواهان معترض است ،زیرا متن فارسی آنها ده روز دیرتـر
از موعد به ثبت رسیده است .نظر دیوان داوری این است که با تأخیر مزبور حق ایران تضـیی نشـده؛ چـه مهلـت
ایران هم جهت ثبت مدارک مستند و الیحه توجیهی خود ،به همان اندازه تمدید شد .عالوه بر این ،عمـل دیـوان
در رد لوایح بعد از استماعی که در پرونده کامپیوتر ساینسز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران (صفحات  4تا 8
متن انگلیسی حکم شماره 003ـ80ـ 3مورخ  38آوریل  02 ،3328فروردینماه  )3180بـا تـأخیر بـه ثبـت رسـید،
متناقض نیست .در پرونده یاد شده ،دیوان طی دستوری که متعاقب جلسه استماع صادر کـرد ،درخواسـت خوانـده
جهت ثبت لوایح پس از استماع را پذیرفت .معذلک در دستور تأکید شد که قبول درخواست توس دیوان فقـ بـه
علت اوضاع و احوال استننایی این پرونده بوده است .بهعالوه ،دیوان در آن دستور تصریح کـرد کـه مهلـت ثبـت
لوایح پس از استماع را بههیچوجه تمدید نخواهد نمود .بهطور خالصه ،دیوان ضمن مبـادرت بـه اقـدام غیرعـادی
قبول لوایح پس از استماع ،متذکر شد که مهلت های مقرر برای ثبت باید اکیدا رعایت شود .از این رو ،هنگامی که
لوایح پس از استماع با تأخیر به ثبت رسید ،دیوان با توجه به این که تأخیر هیچ گونه دلیلی نداشته و هیچ پیشـامد
غیرمنتظرهای رخ نداده بود ،از قبول آن لوایح خودداری کرد .بدینسان ،روشن است که استناد به (پرونده) کامپیوتر
ساینسز در اینجا بیمورد است .دیوان الیحه خواهانها را میپذیرد.
 .47با اینکه خواهانها اصرار داشتند که مطالبی که در تاریخ  2آوریل  32(3328فروردینماه  )3180در دفتر
دیوان تودی کردهاند ،دلیل و مدرک نبوده و صرفا حاوی سوابق امر مربو به پروندهها است ،اما دیوان بین آن دو،
وجه تمایز خاصی نمیبیند .نظر به اینکه مطالب مزبور حجیم بوده و فق اندکی پیش از برگزاری استماع پرونـده
به ثبت رسیده ،دیوان آنها را مردود میشمارد.
 .48با اینکه دیوان طرفین را به تسلیم مجلدات نشانهگذاری شده ضمایم اسنادشان ملزم نمینماید ،معهذا به
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آنان قویا توصیه میکند که بدان ترتیب عمل کنند .از آنجا که الیحه بعدی ،جز در مـورد نشـانهگـذاری ،مشـابه
الیحه قبلی بود ،دیوان آن را میپذیرد.
 .43اعالم هزینهها ،به اقتضای ماهیت آنها تا آمادگی کامل طرفین برای اسـتماع پرونـده ،عملـی نیسـت و
بنابراین ،بهطور کلی نمیتوان انتظار داشت که مدارک مربو به این مورد بخصوص مدتها قبل از تشکیل جلسه
استماع تسلیم شود .از این رو ،اطالعیه خواهانها در مورد هزینهها پذیرفته میشود.
 .11سندی که خوانده در  33آوریل  00(3328فروردینماه  )3180ثبت و در جلسه استماع بـدان اشـاره کـرد
مورد اعتراض خواهانها واق نشده است .چون این سند حاوی ادله و مـدارک مـاهوی جدیـد نبـود ،لـذا پذیرفتـه
میشود.
 .13در مورد نامههایی که خوانده در جلسه استماع بدان ها اشاره نمود ،وی تا تشکیل جلسه استماع کـه طـی
آن میخواست به نامههای مزبور استناد نماید ،توضیح کافی راج به قصور خویش در عدم ارائه آنها داد .بـه هـر
حال ،دیوان بر این نظر است که در لوایح طرفین و سایر ادله و مدارک موجود به قـدر کـافی نکـاتی کـه خوانـده
می کوشد توجه دیوان را با ارائه این نامهها بدانها جلب کند ،مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت .بـا توجـه بـه کلیـه
مراتب ،نظر دیوان این است که نامههای مزبور نباید پذیرفته شود.
ب) صالحیت

 .12ایران از دیوان میخواهد که تصمیم راج به این پروندهها را تا صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الف»00
به تعویق اندازد .همان طور که این شعبه اخیرا هنگام رد درخواست مشابهی خاطرنشان نمـوده ،تعلیـق تصـمیمات
مربو به صالحیت ،با توجه به تکرار طرک چنین موضوعاتی ،کار دیوان را بـه مـدت نامحـدودی متوقـف خواهـد
ساخت (بالونت برادرز کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،ص  ،2متن انگلیسـی ،حکـم شـماره 030ــ00ــ،3
مورخ  8مارس  30 ،3328اسفندماه ( )3184نقل قول از پرونده فیوتورا تریدینگ اینکورپوریتد و سازمان آب و برق
خوزستان ،ص  ،2متن انگلیسی حکم شماره 322ـ100ـ ،1مورخ  33اوت 02 ،3320مردادماه  ،3184مبنـی بـر رد
درخواست تعویق تصمیم راج به تابعیت شرکت تا صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الف»( )02رجوع شود به:
آر . .رینولدز و جمهوری اسالمی ایران ،ص  03متن انگلیسی حکم شماره 340ـ10ـ ،1مـورخ  8اوت 30 ،3324
مردادماه  ،3181مبنی بر رد درخواسـت تعویـق حکـم پرداخـت بهـره تـا صـدور رأی دیـوان عمـومی در پرونـده
«الف» .)33در اینجا نیز چون موضوعات صالحیتی به قدر کافی روشن هستند ،اتخاذ تصمیم در حال حاضر مجاز
میباشد.
 .11دیوان داوری بر مبنای ادله و مدارک تسلیمی قان شده است که هریک از خواهـانهـا شـهروند ایـاالت
متحده میباشد .گواهینامههای تابعیت اکتسابی خواهانها ،مکهارگ و رابرتس ،حاکی اسـت کـه نامبردگـان بـه
ترتیب در  13اوت  3( 3382شهریورماه  )3113و  02دسامبر  8( 3382دیمـاه  )3148تابعیـت ایـاالت متحـده را
کسب کرده اند .دیوان براساس ادله و مدارک و توضیحاتی کـه در جلسـه اسـتماع داده شـد ،متقاعـد گردیـده کـه
چنانچه نامبردگان دارای تابعیت مضاعف هم باشند که در این مورد دلیل و مدرکی در دست نیست ،تابعیت غالب
و مؤثر آنان ،تابعیت امریکایی است (رجوع شود بهطور کلی به :پرونده شماره «الف» ،32تصمیم شماره 10ـ«الف»
32ـ دیوان عمومی 8 ،آوریل  32/3324فروردینماه  3181که در  5 Iran-U.S. C.T.R. 2515نیز چاپ شده
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است).
 .14خواهانها اظهار می دارند که ادعاهای چهار نفر سهامدار ،ادعاهای مسـتقیم اتبـاع ایـاالت متحـده علیـه
دولت ایران بوده و به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی در حیطه صالحیت دیوان قرار دارند .طریـق
دیگر استدالل آنان این است که ادعاها را میتوان به عنوان ادعاهای غیرمستقیم دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران نیز مطـرک
نمود .نظر دیوان این است که چون کلیه خواهانها تبعه ایاالت متحده هستند ،لذا دیوان نسبت به ادعاهای ناشـی
از مصادره ادعایی سهام آنان در دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران بهعنوان ادعاهای مستقیم در مفهوم بند  3ماده دو بیانیه حل
و فصل دعاوی صالحیت دارد .بهعالوه ،ادعاها در مفهوم بند  0ماده هفت بیانیه یادشده ،ادعای غیرمستقیم اتبـاع
ایاالت متحده نیز محسوب میشوند .به موجب بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعاهـای غیرمسـتقیم
در صورتی مشمول صالحیت دیوان میشوند که به طور غیرمستقیم ،از طریق مالکیت سـرمایه ویـا سـایر عالیـق
مالی ،در مورد اشخاص حقوقی ،در مالکیت این اشخاص بودهاند؛ مشرو به اینکه مناف مالکیت چنـین اتبـاعی،
مجتمعا در زمان اقامه ادعا برای کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگر در حد الزم بوده و عالوه بر آن ،مشرو بر
این که شرکت ویا شخص حقوقی ،خود در چارچوب این بیانیه حق اقامه دعوا نداشته باشد .بنـد فـوقالـذکر بـرای
طرک ادعای غیرمستقیم دو شر قائل میشود :مناف مالکیت باید برای کنترل شرکت یا شخص حقوقی دیگـر در
زمان بروز ادعا کافی بوده و خود شخص حقوقی مورد بحث نباید حق اقامه دعوا داشته باشد (ص  ،3متن انگلیسی
حکم در پرونده بالونت برادرز مذکور در باال) .در اینجا ،روشن است که اتباع ایاالت متحده ،در هنگـام بـه وجـود
آمدن ادعا صاحب مناف مالکیت کافی برای کنترل شرکت بودند .حتی به فرض اینکه جونیجا که یک نفر هندی
است ،سهامی برابر سـهام هریـک از خواهـان هـا داشـت ،بـاز چهـار خواهـان مـذکور مجتمعـا  22درصـد سـهام
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران را در دست داشتند .این مسأله که در اینجا کنترل ناشی از سهام انفـرادی چهـار نفـر بـوده،
فاقد اهمیت است؛ زیرا آنچه در بند  0ماده هفت صریحا پیش بینی شده ،کنترل جمعی است .این نیز روشن اسـت
که خود دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران بهعنوان یک شرکت ایرانی نمی توانست اقامه دعوا کند .بدینسـان ،شـرای بنـد 0
ماده هفت تحقق یافته و دیوان نسبت به ادعای غیرمستقیم خواهانها از جانب دبلیـو.ام.آر.تی -ایـران صـالحیت
دارد.
 .11مواد  01و  03قرارداد ،ناظر بر حل اختالفات است .بخشی از ماده  01بدین شرک است :کلیـه اختالفـاتی
که ممکن است بر اثر این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهـد و نتـوان آنهـا را از
طریق مذاکره ویا مکاتبه به طور دوستانه توافـق و حـل و فصـل نمـود ،مقـدمتا در کمیتـهای مرکـب از سـه نفـر
نمایندگان سازمان برنامه و کارفرما و مهندس معمار محوطهساز برای رف اختالفات مطرک میگـردد و در صـورت
عدم توافق ویا عدم تسلیم یکی از طرفین قرارداد به نظر اکنریت کمیته ،اختالفات باید طبق قوانین ایران از طریق
مراجعه به دادگاههای صالحه ،حل و فصل گردد .در ماده  03قرارداد چنین آمده است :این قرارداد از هر حیث تاب
قوانین دولت شاهنشاهی ایران است . ...
انشای این مواد اساسا مشابه انشای مواد مورد اختالف در پرونده گیبس اند هیل اینکورپوریتد و شرکت تـوانیر
(قرار اعدادی شماره 3ـ8ـ دیوان عمومی 0 ،نوامبر  34/3320آبانماه  )3183میباشد .در آن پرونده ،دیوان عمومی
نظر داد که چون شر یادشده صالحیت را بدون ابهام به دادگاههای ایران محدود نکرده ،لذا شر اسـتننای بنـد
3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی در آن مورد صادق نیست .در اینجا نیز نظر دیوان این است که مواد  01و 03

484



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

قرارداد ،صالحیت را از دیوان سلب نمیکنند.
 .13در اینکه کلیه ادعاها به استننای دعاوی مربو به مانده حساب نزد بانک تجـارت ،ناشـی از قـرارداد در
مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی است و در تاریخ  33ژانویه 03( 3323دیماه  )3103پابرجا بوده بحنی نیست .در
مورد آن بخش از ادعاها که مربو به حساب بانکی است ،نتیجهگیری دیـوان ایـن اسـت کـه خواهـانهـا ثابـت
نکردهاند که پیش از  33ژانویه 03(3323دیماه  )3103مانده حساب مذکور را رسما مطالبه کردهاند .لذا این بخش
از ادعاهایشان در  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103پابرجا نبوده و مشمول صالحیت دیوان نمیشود.
 .17در اینکه محی زیست و بانک تجارت ،طبق تعریـف بنـد  1مـاده هفـت بیانیـه حـل و فصـل دعـاوی
واحدهای تحت کنترل دولت ایران هستند ،بحث نیست.
ج) ماهیت دعوا

 .18هریک از خواهان ها مدعی  00درصد مالکیت دبلیـو.ام.آر.تی ــ ایـران اسـت .دیـوان داوری مالحظـه
می نماید که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران در  32نوامبر  08(3322آبان ماه  ) 3108تأسیس یافتـه و بـدوا پـنج نفـر
سهامدار با سهام مساوی داشته است که عبارت بودند از :چهار نفر خواهان و یک نفر هندی به نـام نارنـدرا
جونیجا .خواهان ها اظهار می دارند که جونیجا در  02دسامبر  03(3323آذرماه  )3102استعفا کرد و سهامش
را واگذار نمود و بالنتیجه ،هریک از خواهان ها اکنون مالک  00درصد سـهام دبلیـو.ام.آر.تی ـ ایـران اسـت.
خواهان ها در تأیید این ادعا به نامه ای که جونیجا در  02دسـامبر 03( 3323آذرمـاه  ) 3102نوشـته ،اسـتناد
می کنند .در قسمتی از نامه مذکور چنین آمده است:
بدینوسیله از سمت خویش به عنوان عضو هیأت مدیره استعفا نمـوده و سـهم خـویش از سـرمایه شـرکت را
به طور قط و برای همیشه به هیأت مدیره واگذار مینمایم تا هر طور که مقتضـی بدانـد آن را واگـذار یـا منتقـل
سازد .با توجه به اینکه دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران در ایران تأسیس شده و لذا انتقال سهام باید طبق قوانین ایران انجام
گیرد ،دیوان بر این نظر است که نامه جونیجا برای اثبات اینکه نامبرده سهامش را قانونا به شرکت یـا بـه چهـار
سهامدار باقیمانده منتقل کرده ،کافی نیست .از این رو ،نظر دیوان این است که هریک از خواهانها فق بر مبنای
 02درصد سهم اولیه خویش در دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران میتواند ادعا نماید.
 .13در درجه اول خواهانها ،براساس نظریه سلب مالکیت از سهامشان غرامت میخواهند؛ امـا شـرایطی کـه
نقض قرارداد را به سلب مالکیت از سهام در دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران مبدل مینماید ،مشخص نمیکنند .دیوان بر این
نظر است که دلیل و مدرکی مبنی بر گرفتن سهام در دست نیست و لذا خواهانها مسأله سـلب مالکیـت را ثابـت
نکردهاند.
 .31خواهانها مبالغ زیر را طبق قرارداد مطالبه میکنند:
مبلغ خالص قابل پرداخت

معادل دالری

شرک
یــک) صورتحســابهــای پرداخــت
نشده (قس ماه هشتم)

 33.204.233ریال

 082.322/02دالر

دو) حقالزحمه کارهای انجام شـده

 00.033.222ریال

130.282/12
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از ژوییه 3322تا  0نوامبر 3322
سه) هزینههای فسخ
چهار) استرداد سپردهها

3.333.233ریال
 1.223.332ریال

 02.300/30دالر
ـ 41.041/دالر

جم

 48.132.010ریال

 804.884/22دالر

خواهانها براساس این ادعا که هریک بهطور مسـاوی صـاحب  00درصـد (شـرکت) دبلیـو.ام.آر.تی ـ ایـران
میباشد ،لذا هریک از آنها مبلغ  381.888/02دالر امریکا مطالبه مینماید.
یک) صورتحسابهای پرداخت نشده

 .33خواهانها مبلغ  33.204.233ریال یا  082.322/02دالر بابت قس ماه هشتم مطالبه میکنند .آنان در تأییـد
این ادعا ،صورتحساب فسخ قرارداد را که در مارس  3323تهیه کرده و در دسامبر  3323به محی زیست دادهانـد،
تسلیم مینمایند .در این صورتحساب ،صورتحسابهای قبلی ،شرک کارهای انجام شده و نیـز صـورت ریـز مبـالغ
الزمالتأدیه در شده است .پیوست «الف» صورتحساب فسخ قرارداد ،شامل سه فقره صورتحسابی است کـه قـبال
تسلیم شده که به ترتیب عبارتند از :صورتحساب قس ماه هشتم بابت کار انجام شده توس دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران،
صورتحساب گزارش دوم جونز اند جونز مشاور فرعی و صورتحساب گزارش دوم دکتر کریم جوانشیر مشاور فرعی
دیگر .به غیر از ادعای وجود نواقص در ترجمه اسناد و بزرگ کردن نقشههای محوطه ،خوانـده عمـال نسـبت بـه
انجام این کار توس دبلیو.ام.آر.تیـ ایران و مشاوران فرعی آن ایرادی ندارد و ادله و مدارک نیز به قدر کافی انجام
آنها را اثبات میکنند .خواهانها اظهار مینمایند که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران پس از مشورت با محی زیست بزرگ
کردن نقشهها را به بعد موکول کرد و بعدا وقتی که محی زیست از وی خواست که این کار را انجام دهد ،شرای
فورسماژور ،انجام آن را غیرممکن ساخت .همینطور شرای فورسماژور مان از تکمیل کار ترجمـه شـد .دیـوان
داوری قان شده است که اگر شرای موجود آن زمان مجال میداد ،خواهانهـا ایـن نـواقص را رفـ مـیکردنـد.
بنابراین ،نواقص مزبور نقض قرارداد محسوب نمی شوند تا خوانده را محق به استناد به بند «الف» ماده  32قرارداد
نمایند .بهعکس ،به نظر دیوان مناسب میبود که قرارداد به استناد بند «ب» مـاده 32آن فسـخ شـود .لـذا دیـوان
نتیجه میگیرد که نقایص مزبـور نقـض قـرارداد نیسـت و صورتحسـاب قسـ مـاه هشـتم بایـد پرداخـت شـود.
صورتحسابهای مشاوران فرعی که خوانده ظاهرا نسبت به کار آنان ایرادی ندارد ،نیز قابل پرداخت است.
 .32معموال نواقصی که خوانده ذکر کرده و دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران نسبت بدان اعتراض چندانی نکرده ،موجـب
می شود که خوانده به میزان مبلغی معادل ارزش کار ناتمام بستانکار گردد .ولی ادله و مدارک ثابت میکند کـه بـه
تقاضای محی زیست ،خواهـان هـا چنـد فقـره خـدمت اضـافی در ایـن مـوارد انجـام داده و بابـت آنهـا هرگـز
صورتحسابی تسلیم نکردند .ارزش این کار از ارزش کاری که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران ناتمام گذارده ،بیشتـر اسـت.
بنابراین ،با در نظر گرفتن خدمات اضافی ،دیوان مبلغ کامل مورد مطالبـه در صورتحسـابهـای پیوسـت «الـف»
صورتحساب فسخ را پس از کسورات مالیاتی ،در حکم منظور میکند.
دبلیو.ام.آر.تیـ ایران در صورتحساب ماه هشتم ،مبلغ خالص  32.283.232ریـال ،یعنـی مبلـغ ناخـالص

.31
 32.224/242ریال منهای  0/0در صد مالیات به مبلغ  3.214.000ریال مطالبه میکند .با تسعیر آن مبلغ بـه دالر
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به نرخ هر دالر برابر  22/20ریال که نرخ مورد قبول کلیه طرفین در این پروندهها است ،مبلـغ  003.381/02دالر
به دست میآید .اما طبق رویه معمول طرفین ،در صورتحسابهای مربو به حقالزحمه خدمات جونز اند جـونز و
کریم جوانشیر (مشاوران فرعی) ،مبالغ دالری قابل پرداخت پس از کسـر مالیـات هـای متعلقـه ذکـر شـده اسـت.
بنابراین ،تمام مبالغ دالری مندر در صورتحساب ها بابت خدمات جـونز انـد جـونز و کـریم جوانشـیر بـه ترتیـب
 31.388/02دالر و  1.822دالر ،قابل پرداخت هستند .دیوان برای هریک از خواهانها  02درصـد کـل ایـن سـه
فقره مبلغ را که به  01.248/23دالر بالغ میشود ،در حکم منظور میکند.
دو) حقالزحمه کارهای انجام شده

 .34خواهانها بابت کار انجام شده از ژوییه  3322تا  0نوامبر 3322نیز مبلغ  00.033.222ریال یـا 130.282/12
دالر ،به شرک مندر در پیوست «ب» صورتحساب فسخ ،مطالبه مینماینـد .طبـق بنـد «3ب» مـاده 32قـرارداد،
هرگاه قرارداد به دالیلی غیر از قصور مهندس محوطهساز فسخ شود ،دبلیو.ام.آر.تی -ایران حـق دارد حـقالزحمـه
خدماتی که پیش از فسخ انجام داده ،دریافت کند .ادله و مدارک این اظهار خوانده را که محی زیسـت بـه دلیـل
قصور مهندس محوطهساز قرارداد را به استناد بند «الف» ماده  32فسخ کرده ،تأیید نمیکند .همانطورکه مالحظه
شد ،خواهانها توضیح کافی در مورد نواقص ادعایی دادهاند .گرچه شرای موجود ایجاب میکرد که اجرای قرارداد
مدتی به حالت تعلیق درآید ،اما خوانده ثابت نکرده است که از سرگرفتن اجرای قرارداد امکانپذیر نبوده است .لـذا
محی زیست قرارداد را به دالیل خاص خود فسخ کرد که مشمول بند «ب» ماده  32میشود .خوانده ،فـیالواقـ
در مورد اجرای کار به شرک مندر در پیوسـت «ب» ایـرادی نـدارد و دیـوان نتیجـه مـیگیـرد کـه مبـالغی کـه
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران و جونز اند جونز بابت کار انجام شده مطالبه میکند ،قابل پرداخت است.
 .31مانند مبالغ مورد مطالبه بابت صورتحساب ماه هشتم ،حقالزحمه کار انجام شده پـیش از تعلیـق اجـرای
قرارداد نیز مشمول کسر  0/0درصد مالیات ،یعنـی مبلـغ  3.003.031ریـال از مبلـغ ناخـالص  00.021.223ریـال
صورتحساب است که بدین ترتیب ،رقم قابل پرداخت  02.320.888ریال میشود .با تسعیر این رقم به دالر به نرخ
هر دالر برابر  22/20ریال ،مبلغ  038.024/22دالر به دست میآید .در صورتحساب جونز اند جـونز مبلـغ خـالص
دالری قابل پرداخت پس از کسر مالیاتهای متعلقه  32.083/11ذکر گردیده که تماما قابـل پرداخـت مـیباشـد.
دیوان  02درصد مجموع این مبالغ را یعنی  80.382/00دالر به نف هریک از خواهانها در حکم منظور میکند.
سه) هزینههای فسخ

 .33خواهانها تحت این عنوان مبالغ زیر را مطالبه میکنند:
الف) فسخ قرارداد دستیار فنی
ب) هزینههای مراجعت کارکنان خارجی
)هزینه برچیدن واحد نظارت محلی
یا
طبق بند «0ب» ماده  ،32مهندس محوطهساز حق دارد مبالغ زیر را دریافت نماید:

 080.022ریال
 002.382ریال
 3.420.303ریال
جم  3.333.233ریال
 02.300/30دالر امریکا
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کلیه هزینههای ناشی از موافقتها یا تعهدات ...در رابطه با کارکنان یا سایر مؤسسات (مهندس محوطهسـاز)،
همچنین هزینه های مربو به بازگشت کارکنان خارجی و خانواده ایشان به موطن خویش و کرایه حمل اثاثه آنان
به کشورشان در هنگام فسخ قرارداد و نیز هزینه برچیدن واحد محلی نظارت؛ مشرو بر آنکه این قبیل هزینههـا
برای اجرای قرارداد بوده و به تصویب کارفرما رسیده باشد.
دیوان میپذیرد که اینگونه عبارات غالبا چنین تفسیر میشود که نمیتوان بهطور نامعقولی از اعـالم رضـایت
خوداری نمود .معذلک در مواردی مانند مورد حاضر که تعهد پرداخت منو به چنین تصویب و مربو به پرداختـی
است که طبق قرارداد ،بدون تصویب قابل پرداخت نیست ،دیوان نتیجه میگیرد کـه در رابطـه بـا ایـن قـرارداد و
اوضاع و احوال پروندههای حاضر ،خوانده اجباری به تصویب هزینههای یاد شده نداشته است .عـالوه بـر ایـن ،در
مورد حاضر ،نه دلیل و مدرکی حاکی از اینکه خواهانها از کارفرما تقاضای تصویب هزینههـا را کـرده باشـند در
دست است و نه مدرک ویا توضیحی در مورد دلیل عدم تقاضای تصویب.
از این نظر ،خواهانها الزامات بند «0ب» ماده  32قرارداد را رعایت نکردهاند .بنابراین ،بدون پرداختن به ایـن
مطلب که در غیر این صورت چه مقدار از این هزینهها مشمول این شر میگردید ،ادعای هزینههای فسخ مردود
شناخته میشود.
چهار) استرداد سپردهها

 .11خواهانها میخواهند مبلغ  1.223.332ریال یا  41.041دالر که طبق شرای قرارداد ،بابت سپردههای حسـن
انجام کار از صورتحسابهای قبلی کسر شده ،مسترد گردد.
با توجه به نظر دیوان مبنی بر اینکه خواهانها تعهدات قراردادی خود را تا فسخ قرارداد توس محی زیست،
کامال انجام دادهاند ،لذا حق دارند کل مبالغ مکسوره را که  1.223.332ریـال اسـت دریافـت دارنـد .از آنجـا کـه
محاسبه مبالغ مکسوره بر مبنـای درصـدی از مبلـغ اصـلی صورتحسـاب بـوده کـه دبلیـو.ام.آر.تی ـ ایـران کلیـه
مالیات های متعلقه را پرداخته ،لذا چیز دیگری نباید از آن کسر شود .بنـابراین ،دیـوان  02درصـد آن مبلـغ را کـه
 823.321ریال است ،به نف هر خواهان در حکم منظور می کند .با تسـعیر ایـن مبلـغ بـه دالر بـه نـرخ هـر دالر
برابر 22/20ریال ،سهم هر خواهان  2.022/82دالر میشود.
د) ابرا از دادرسیهای تهران

 .38خواهانها در جلسه استماع درخواست کردندکه دیوان اعالمیهای نظیر قرار موقت شـماره 31ــ122ــ دیـوان
عمومی ( 4فوریه  30/3321بهمنماه  )3183در پرونده سیستمز اینکورپوریتد و جمهـوری اسـالمی ایـران ،صـادر
نماید .دیوان داوری تأیید می نماید که ادعا و ادعاهای متقابلی که دیوان در پروندههـای حاضـر آنهـا را مشـمول
صالحیت خویش دانسته ،طبق بند 0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی از تاریخ ثبت در دیوان ،از صالحیت هـر
دادگاه یا دیوان دیگری خار میباشد.
هـ) ادعاهای متقابل

 .33خوانده ادعای متقابلی مطرک ساخته است .ادعای متقابل مبتنی برسه فرض است:
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یک) قصور دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران در تهیه گزارشها به فارسی،
دو) قصور دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران در بزرگکردن نقشههای کلی محوطه از مقیاس  3:0222به مقیاس ،3:022
سه) تعهد دبلیو.ام.آر.تی .ایران به پرداخت مالیات وحق بیمه اجتماعی.
 .71ادله و مدارک نشان نمیدهد که نواقصی که خوانده در مورد ترجمـه اسـناد و بـزرگ کـردن نقشـههـای
محوطه ذکر کرده ،مان تکمیل پروژه پردیسان گردیده و یا به ارزش سایر کارهایی که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران انجام
داده ،لطمه زده باشد .نظر به اینکه ارزش کارهای ناتمام قبال منظور گردیده ،دیوان به دالیـل منـدر در بنـد 81
باال ،حکمی در مورد ادعای متقابل بابت نواقص ادعایی صادر نمیکند.
 .73برای این که ادعای متقابلی درحیطه صالحیت دیوان قرار گیرد ،باید از همان قرارداد ،معامله یا رویـدادی
که موضوع ادعا است ،ناشی شده باشد (بند  3ماده دو بیانیه حلوفصل دعاوی) .برای اعمال این شر باید ...بـین
رواب حقوقی ناشی از شمول قانون بر وضعیتی که هریک ازطرفین منفردا در آن قرار میگیرد و رواب قـراردادی
حاکم برطرفهای قرارداد فی مابین تمیز قائل شد (تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد و جمهـوری اسـالمی ایـران ،ص
 04متن انگلسی حکم شماره 334ـ342ـ ،0مورخ 38مارس  08 ،3324اسفندماه  .)3180بـهویـژه ادعـای متقابـل
بابت مالیات ها وحق بیمه اجتماعی که حسب ادعا پرداخت نشده ،باید بر تعهدی که در خود قرارداد ذکر شده و یـا
در رویه معمول طرفین که در اثر قرارداد به وجود آمده ،استوار باشد (رجوع شود به :همان مأخذ ،سیلوانیا تکنیکـال
سیستمز اینک و جمهوری اسالمی ایران ،صفحات 43ـ 42متن انگلیسی حکم شماره 322ـ84ـ ،3مورخ  02ژوئن
 8 ،3320تیرماه  .)3184همان طـور کـه در بـاال مشـروحا گفتـه شـد ،دیـوان مبـالغ صورتحسـاب مـاه هشـتم و
صورتحساب مشاوران فرعی را که مالیاتهای متعلقه از آن صورتحسابها کسر شده ،در حکم منظور کرده اسـت؛
لکن سایر ادعاهای متقابل خوانده بابت مالیات وحق بیمه اجتماعی ،از خـود قـرارداد ناشـی نشـده و لـذا مشـمول
صالحیت دیوان نیست.
 .72با آن که خوانده صریحا این مسأله را مطرک نساخته ،با این حال ،دیوان باید پارهای ادله و مدارک موجـود
در پرونده را نیز که حاکی از وجود رویه قراردادی برای کسر سهم حق بیمه اجتماعی فـیمـابین مـیباشـد ،مـورد
توجه قرار دهد .لکن دیوان مالحظه می نماید که سوابق به طور کلی دال بر آن اسـت کـه چنـین رویـهای وجـود
نداشته است .مقدمتا متذکر میشود که قرارداد بهتنهایی برای اثبات تعهد قراردادی جهت کسر چنین مبالغی کافی
نیست .طبق ماده 3ـ 34قرارداد ،پرداخت هرگونه مالیات و حقوق گمرکی و عوارض و مالیات بر درآمد و بیمههـای
اجتماعی و سایرحقوق دولتی مربو به (دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران) و کارکنان نامبرده ،بر عهده دبلیـو.ام.آر.تی ـ ایـران
است و طبق ماده 1ـ ،34محی زیست مجاز است که این مبالغ را کسر نماید .از آنجا که شرو مزبـور ،نـه نـوع
مالیاتهای متعلقه و نه مقداری را که باید بابت آنها کسر شود مشخص نمیکنند ،لذا شرو مزبـور بـرای احـراز
صالحیت دیوان کفایت نمیکنند (رجوع شود فیالمنل به :اینترنشنال تکنیکال پرادکتس کورپوریشـن و جمهـوری
اسالمی ایران ،صفحات 03ـ 02متن انگلیسی حکم شماره 338ـ120ـ ،1مورخ  02اکتبر 8 ،3320آبـانمـاه 3384؛
هوارد نیدلزتامن اند برگندوف وجمهوری اسالمی ایران وسایرین ،بند  80متن انگلیسی حکم شماره 044ــ82ــ،0
مورخ  2اوت  32 ،3328مردادماه  .)3180بنابراین ،دیوان باید تعیین نماید که آیا رویه قـرارداد جـا افتـادهای بـین
طرفین وجود داشته است یا خیر (بالونـت بـرادرز کورپوریشـن وجمهـوری اسـالمی ایـران ،ص 12حکـم شـماره
030ـ00ـ ،3مورخ  8مارس 30 ،3328اسفندماه  .)3184در مورد حاضر چنین رویهای وجود ندارد .جدول منضم بـه
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نامه مورخ  01اوت ( 3322اول شهریورماه  )3102خواهان مکهارگ از جانب دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران به صداقتفر،
مدیر پروژه ،حاکی است که هنگام پرداخت اولین صورت وضعیت 0 ،درصد بابت حق بیمـه اجتمـاعی از آن کسـر
شده است؛ ولی مکهارگ در نامه متذکر می شود که این مبلغ اشتباها کسر شده و آن را اضـافی و قابـل اسـترداد
تلقی مینماید .به عبارت دیگر ،ادله و مدارک ،یک مورد منفرد از کسر حق بیمه اجتماعی را نشـان مـیدهـد کـه
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران بدان اعتراض کرده است .از طرف دیگر ،صورتحساب فسخ کـه خواهـانهـا هـم در هنگـام
ایجاد ادعا و هم در طول رسیدگیها آن را مبنای ادعای خویش قرار دادهاند ،با اینکه حـاکی از کسـر  0/0درصـد
مالیات است ،نشان نمیدهد که چیزی بابت بیمههای اجتماعی کسرشده باشد .خالصه مبالغ پرداختی طبق قرارداد
اصلی که منضم به صورتحساب فسخ بود ،حاکی از آن اسـت کـه مبلغـی کـه طبـق جـدول پیوسـت نامـه قبلـی
مکهارگ بابت بیمههای اجتماعی کسرشده ،جزا مبالغی بوده که پس از تسلیم نخستین صورت وضعیت بـهطـور
خالص دریافت شده است .بدینسان ،دبلیو.ام.آر.تیـ ایران هنگام تسلیم صورتحساب فسخ متـذکر شـد کـه مبـالغ
دریافتی وی شامل حق بیمههای اجتماعی نبوده و نامبرده در اینجا تقاضای استرداد مبالغ کسر شده را که در نامه
مکهارگ بدان اعتراض شده ،ننموده است .دیوان نتیجه میگیرد که ادله و مدارک قان کننده دال بر آن است که
رویه معمول یا اجازه و اختیار قراردادی جهت کسر حق بیمه اجتماعی وجود نداشته است.
و) بهره

 .71چون اوضاع و احوال خاصی وجود ندارد ،لذا این شعبه نرخ مقرر در قرارداد را بـه کـار مـیبـرد (ص  13مـتن
انگلیسی پرونده سیلوانیا ،باال) .طبق قرارداد حاضر ،بابت مبالغی که تا  12روز پس از موعد پرداخت نشده باشد8 ،
درصد بهره تعلق میگیرد .لذا دیوان نرخ مذکور را در مورد مبالغ حکم اعمال مینماید .در صورتحساب فسخ بابـت
مبالغ صورتحسابهای ماه هشتم از تاریخ اول نوامبر  32( 3322آبانماه  )3102بهره مطالبـه شـده اسـت؛ لکـن
دیوان نظر داده است که در مورد پارهای از کارها که دبلیو.ام.آر.تیـ ایران تکمیل نکرده ،ایرادات مشـروعی وجـود
داشته است .در اوضاع و احوال پروندههای حاضر ،منطقی است بابت آن تعداد از صورتحسابهای ماه هشـتم کـه
مورد حکم است از تاریخی بهره پرداخت شود که بـه نظـر دیـوان ،اگـر شـرای موجـود در ایـران اجـازه مـیداد،
دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران می توانست کارها را تکمیل کند یا طرفین میتوانسـتند کلیـه اختالفاتشـان را حـل و فصـل
نمایند .بنابراین ،دیوان پرداخت بهره بابت صورتحساب ماه هشتم را از اول سپتامبر  32( 3323شـهریورماه )3102
در حکم منظور میکند .از آنجا که دبلیو.ام.آر.تی ـ ایران صورتحساب فسخ را که شامل مبالغ محکومٌبه بابت کـار
انجام شده قبل از تعلیق و نیز استرداد مبالغ سپرده است ،در دسامبر  3323به محی زیست تسلیم نموده ،لـذا بـه
صورتحساب مزبور از اول ژانویه  33( 3322دیماه  )3102بهره تعلق میگیرد.
ز) هزینهها
 .74اطالعیه هزینههای خواهانها حاوی درخواست هزینههای حقوقی است که خواهانها به وکـالی خصوصـی

پرداختهاند .همان طور که دیوان قبال در پرونده هیأت امنای دانشگاه کلمبیا و ایران (حکم شماره 000ـ32032ــ،3
 30آوریل  08/3328فروردینماه  )3180نظر داده است ،اصوال ایرادی به صدور حکم برای پرداخت هزینـههـا در
ادعاهای کم تر از  002.222دالر نیست .این قاعده در مواردی که خواهان برای کمک به طرک ادعایش بـا وکیـل
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خصوصی مشورت ویا از خدمات وی استفاده میکند نیز جاری است .لکن فق هزینههای متحمله بابت طرک ادعا
در این دیوان قابل جبران است .فق پارهای از هزینههای مورد ادعای خواهانها حـائز ایـن شـر اسـت .مضـافا
اینکه هزینه های مورد ادعا شامل اقالمی است که مربو به خسارت است و نه هزینه .این مبالغ بههیچوچه قابل
ادعا نیست ،چه در بند «ب»  0ماده  32قرارداد صریحا قید شده که :مهندس محوطهساز حق دریافت هـیچ مبلـغ
دیگری بهعنوان خسارات نخواهد داشت .عالوه بر این ،ایاالت متحده  3/0درصد مبالغ محکومٌبه را بابت هزینهها
مطالبه می نماید .این رقم بالغ بر  2.803/10دالر امریکا بابت هر ادعا میشود .با توجه به لوایح و اسناد و مـدارک
حجیمی که در تأیید این ادعاها تهیه شد ،نظر دیوان این است که حکم به پرداختن  0.222دالر بابت هزینههـای
متحمله جهت تنظیم و اقامه این دعاوی ،منطقی است و لذا مبلغ  3.002دالر امریکا بابـت هزینـههـای متحملـه
برای هر خواهان در حکم منظور میکند.
چهارم) حکم

 .71به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
 .3الف) در پرونده شماره  ،32201خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است که مبلغ یکصـد و بیسـت و
پنج هزار و دویست و بیست و یک دالر و هشتاد و سه سنت امریکا ( 300.003/21دالر) به اضافه بهره سـاده بـه
نرخ  8درصد در سال (بر مبنای  180روز) نسبت به مبلغ پنجاه و سه هزار و هفتصد و چهـل و شـش دالر و یـک
سنت امریکا ( 01.248/23دالر) از تاریخ اول سپتامبر  32( 3323شهریورماه  )3102و نسبت به مبلغ هفتاد و یـک
هزار و چهار صد و هفتاد و پنج دالر و هشـتاد و دو سـنت امریکـا ( )23.420/20از تـاریخ اول ژانویـه 33( 3322
دیماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از حساب تضمینی را به بانک امین صادر نماید ،بـه
خواهان ،یان ال .مکهارگ ،بپردازد.
ب) خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،باید مبلغ یکهـزار و دویسـت و پنجـاه دالر امریکـا ( 3002دالر) بابـت
هزینههای داوری به خواهان ،مکهارگ ،پرداخت نماید.
 .2در پرونده شماره  ،32204خوانده جمهوری اسالمی ایران ،باید مبالغی برابر آنچه در پاراگرافهای «الف» و
«ب» باال حکم داده شده ،به خواهان ،ویلیام ا  .رابرتس ،پرداخت نماید.
 .1در پرونده شماره  32200خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،باید مبالغی برابر آنچه در پاراگرافهای « 3الف»
و «ب» باال حکم داده شده ،به خواهان ،دیوید ا  .واالس ،پرداخت نماید.
 .4در پرونده شماره  32208خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،بایـد مبـالغی برابـر آنچـه در پـاراگرافهـای 3
«الف» و «ب» باال حکم داده شده ،به خواهان ،تامس ا .تاد ،پرداخت نماید.
 .1مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود شناخته میشوند.
 .3تعهدات یاد شده از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بنـد  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهند شد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  37دسامبر  3383برابر با  23آذرماه 3131
کارل هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
هوارد ام .هولتزمن
الحاق به بخشی از حکم ،موافق با بخشی از آن و
مخالف با بخشی دیگر رجوع شود به :نظر جداگانه

محسن مصطفوی
موافق با بخشی از حکم و مخالف با بخشی دیگر
رجوع شود به :نظر جداگانه

پرونده شماره  779ـ شعبه یک

حکم شماره 293ـ779ـ1
خواهان :ترینین

سیستمز کورپوریشن

خواندگان :بانک تجارت ،شرکت ملی نفت ایران
به تاریخ  3131/3/28ثبت شد
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای جیمز  .مکگاف ،وکیل

آقای رانلد ای فان دن بوسخه ،نماینده
از طرف خواندگان :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای علی اکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده راب
آقای حسین پیران ،دستیار نماینده راب
خانم زری صدری تبار ،وکیل شرکت ملی نفت ایران
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده راب ایاالت متحده امریکا
ادعاهای خواهان ،ترینینگ سیستمز کورپوریشن (تی.اس.سی) ،علیه خواندگان ،بانک تجارت و شـرکت ملـی
نفت ایران (شرکت نفت) ،بابت مصادره ادعایی حسابهای بانکی خواهان در بانک تجارت و مبالغی که حسب ادعا
به موجب دو قرارداد منعقده با شرکت خدمات نفت ایران (اسکو) طلبکار است در حکم حاضر حل و فصل گردیـده
است.
طبق قراردادهای فوق الذکر ،تی.اس.سی .قرار بود برنامههای آموزش زبان فنـی و حرفـهای بـرای کارمنـدان
اسکو تدارک نماید.
اول) تاریخچه رسیدگیها

 .3در  32ژانویه  02(3320دیمـاه  ،)3182تی.اس.سـی .دادخواسـت خـود را دردیـوان بـه ثبـت رسـاند .ادعـای
تی.اس.سی .شامل دو قسمت بود .تی.اس.سی .از بانک تجارت مبلغ  318.322/42دالر امریکا بـهعنـوان معـادل
دالری مبلغ ـ 3.022.223/ریال مانده حساب بانکی خود که حسب ادعا بانک تجارت از آن سلب مالکیـت کـرده،
مطالبه نمود .تی.اس.سی .از شرکت ملی نفت مبلغ  323.438/40دالر امریکا معادل دالری مبالغی که حسب ادعا
طبق دو قرارداد منعقده با اسکو بابت هزینههای فسخ وکسور مالیاتی و حـق بیمـههـای اجتمـاعی [طلبکـار بـود
مطالبه نمود .تی.اس.سی .همچنین بهره نسبت به کل مبلـغ مـورد ادعـا یعنـی  122.821/32دالر امریکـا و نیـز
هزینههای داوری خود را مطالبه میکند.
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 .2بانک تجارت در  8دسامبر  30(3321آذرماه  )3180الیحه دفاعیه خود را به ثبت رساند و در همان تـاریخ،
شرکت ملی نفت دفاعیه ای در مورد ادعای مبتنی بر قراردادهای با اسکو به همراه ادعای متقابلی ثبـت نمـود .بـه
طوری که در لوایح بعدی روشن گردید ،در ادعای متقابل )3 :مبلغ ـ 3.020.223/ریال بابـت اسـترداد مبلغـی کـه
حسب ادعا توس اسکو اضافهپرداخت گردیده )0 ،مبلغ ـ 04.218.210/ریال بابت مالیـاتهـایی کـه حسـب ادعـا
پرداخت نشده ،و  )1مبلغ ـ 03.421.888/ریال بابت حق بیمههای اجتماعی که حسب ادعا باید پرداخت مـیشـد،
مطالبه گردیده است.
 .1پس از تبادل لوایح و مدارک دیگـر ،جلسـه اسـتماعی در 31مـارس  00( 3328اسـفندماه  )3184تشـکیل
گردید.
دوم) واقعیات و اظهارات

 .4تی.اس.سی .ادعا میکند که به مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایـاالت متحـده اسـت.
شرکت ملی نفت نمیپذیرد که مدارک تی.اس.سی .برای اثبات تابعیت شرکت کافی باشد.
 .1تی.اس.سی .همچنین استدالل میکند که بانک تجارت و شرکت ملی نفت هر دو طبق بند  1ماده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی ،خواندگان واقعی میباشند .تی.اس.سی .بهویژه استدالل میکند که شرکت ملـی نفـت
جانشین بالفعل حقوق و تعهدات اسکو بوده و بدین لحاظ یک خوانده واقعی است .شرکت ملی نفت انکار میکنـد
که جانشین بالفعل اسکو بوده تا بدین دلیل ،ادعای تی.اس.سی .متوجه وی باشد.
 .3شرکت ملی نفت همچنین قبول ندارد که تی.اس.سی .حق داشته باشد این دو ادعای متمایز را که هریک
بابت مبلغی کمتر از  002.222دالر است ،در یک دعوا تلفیق نماید.
الف) ادعای حساب بانکی

 .7در سال  3322تی.اس.سی .یک حساب ریالی در بانک ایران و خاورمیانه ،سلف بانک تجارت ،در اهـواز افتتـاک
نمود .اسکو و بعدا شرکت ملی نفت بابت خدماتی که تی.اس.سی .انجام میداد ،وجـوهی بـه ایـن حسـاب واریـز
میکردند .تی.اس.سی .ادعا میکندکه این حساب را برای تأمین بودجه عملیات روزانه خود در ایران مورد اسـتفاده
قرار می داده و اغلب قسمتی از وجوه آن حساب را برای ارسال به شرکت مادر در امریکا ،به دالر تبدیل مـیکـرده
است.
 .8وقتی پرسنل تی.اس.سی .در  02دسـامبر  8( 3322دیمـاه  )3102ایـران را تـرک کردنـد ،حسـب ادعـا،
تی.اس.سی .کلیه موجودی حساب خود را مصرف کرده بود .شرکت ملی نفت در  01ژوییـه ( 3323اول مردادمـاه
 )3102مبلغ ـ 3.020.223/ریال بابت برخی از صورتحسابها به آن حساب واریز کرد .تی.اس.سی .ادعا مـیکنـد
که وجود این سپرده در اکتبر  3323به وی اطالع داده شد و از آن زمـان بـه بعـد کوشـش کـرد ابتـدا از طریـق
حسابدارانش در ایران ،این وجوه را برداشت و اجازه انتقال آنها را به صورت دالر کسب نماید؛ ولـی طبـق اظهـار
تی.اس.سی .بانک تجارت با این تقاضا موافقت نکرد .تی.اس.سی .ادعا میکند که بانک تجارت بیدلیل در حساب
وی دخل و تصرف و در نتیجه از مانده حساب وی در سال 3323که مبلغ ـ 3.022.223/ریال بوده ،سلب مالکیـت
کرده است.
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 .3بانک تجارت انکار میکند که از حساب تی.اس.سی .سلب مالکیت کرده باشد و استدالل میکند که مانده
حساب به صورت ریال برای استفاده صاحب امضای مجاز تی.اس.سی .موجود مـیباشـد و در هـر حـال ،مقـررات
کنترل ارزی ایران مان از انتقال این وجوه به ارز دیگری شده است و ادعای تی.اس.سی .طبق مقررات بند  3ماده
دو بیانیه حل و فصل دعاوی پابرجا نمی باشد؛ زیرا اولین مطالبه کتبی تی.اس.سی .برای انتقال این وجـوه پـس از
 33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103به عمل آمده است.
ب) ادعاهای قراردادی

 .31در  0ژانویه  30( 3322دیماه  )3100دو قرارداد به شمارههای 143ـ302ـ20ـ 1و 143ـ304ـ20ــ 1کـه بـه
منظور تأمین برنامههای حرفه ای و فنی آموزش زبان برای کارمندان اسکو منعقد شده بود ،از شرکت خواهرخود به
نام لنگوئج هاوس اینترنشنال (ال.ا .آی) که آن هم مانند تی.اس.سی .کامال به تلمدیا اینکورپوریتد تعلق دارد ،بـه
تی.اس.سی .منتقل گردید .دو قرارداد مزبور به ترتیب تا  12سـپتامبر  2( 3322مهرمـاه  )3102و  34اکتبـر3322
( 00مهرماه  )3102تمدید گردیده و در این تاریخها منقضی مـیشـدند .در  03سـپتامبر  2( 3322مهرمـاه )3102
تی.اس.سی .پیشنهادی به اسکو تسلیم کرد که به موجب آن ،خدمات مزبور بر همـان اسـاس ادامـه یابـد .در 30
نوامبر  04( 3322آبانماه  ) 3102قراردادی توس آقای سراجی ،از طرف شرکت اسکو ،به امضا رسید و به موجـب
آن ،قرار شد که تی.اس.سی .تا  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3102به ارائه خدمات ادامه دهد.
 .33تی.اس.سی .اظهار میدارد که تا پایان آن ترتیبات به ارائه خـدمات ادامـه داد و سـپس مدرسـه زبـان را
تعطیل و پرسنل خود را در  02دسامبر  8( 3322دیماه  )3102از ایران خار نمود و صورتحسابهای مختلفی در
فوریه ،مارس و ژوییه  3323به اسکو تسلیم داشت و در  02دسامبر  03( 3323آذرماه  )3102یـک شـرک حسـاب
نهایی شامل سه صورتحسابی که قبال تسلیم کرده ،ولی پرداخت نشده بـود ،تسـلیم نمـود .ایـن صورتحسـابهـا
مشتمل بود برصورتحساب شماره  4220به مبلغ کل ـ 8.032.221/ریال بابت هزینـههـای فسـخ و صورتحسـاب
شماره  4221بابت استرداد کسور مالیاتی به مبلغ ـ 0.002.221/ریال و صورتحساب شـماره  4224بابـت اسـترداد
کسور حق بیمههای اجتماعی به مبلغ ـ 0.311.323/ریال.
 .32ادعای هزینههای فسخ مبتنی بر تمدید بالفعل ادعایی قراردادها و ادامه کاربرد مواد13ــ 03آن قراردادهـا
بود که در آنها پرداخت هزینههای فسخ قید شده است .تی.اس.سی .با استناد به دکتـرین اختیـار آشـکار ،اظهـار
می دارد که اسکو طبق تمدیدی که آقای سراجی موافقت کرده بود ،ملزم به رعایـت شـرای قـرارداد اسـت و بـه
صورت دیگری ادعا میکند که بر مبنای فرضیه اجرتالمنل ،بابت خدماتی کـه بـرای اسـکو انجـام داده و اسـکو
پذیرفته ،حق دریافت مبالغ مورد ادعا را دارد.
 .31شرکت ملی نفت تمدید قراردادها را انکارکرده و نمیپذیرد که آقای سراجی اختیار داشته اسکو را به ادامه
آن ترتیبات ملزم نماید و اظهار میدارد که شرو ناظر بر فسخ قرارداد با انقضای قرارداد منقضی شد و قبول ندارد
که تی.اس.سی .حق داشته باشد به آن شرو استناد کند .به عالوه ،شرکت ملی نفت منکر این اسـت کـه بعـد از
انقضای قراردادهای مربو  ،خدماتی انجام شده و بنابراین نمیپذیرد کـه تی.اس.سـی .ادعـایی براسـاس فرضـیه
اجرتالمنل داشته باشد.
 .34شرکت ملی نفت همچنین ادعا میکند مبلغ مورد مطالبه فعلی تا حدودی که شامل ـ 3.020.223/ریـالی
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است که اشتباها به موجب چک در  01ژوییه ( 3323اول مردادماه  )3102به تی.اس.سی .پرداخت شـده ،مطالبـه
مضاعف می باشد .تی.اس.سی .ادعا میکند که پرداخت مزبور که معادل مانده مورد مطالبه تی.اس.سی .در حساب
بانکی (منهای  0.222ریال بابت هزینه یک تلکس) میباشد ،قرار بود بابت تسویه ده فقره صورتحساب ،جمعا بـه
مبلغ ـ 33.402.110/ریال باشد که در  2فوریه  32( 3323بهمنماه  )3102تسلیم شده بود و این صورتحسـابهـا
جزئی از مبلغ مورد ادعا را تشکیل نمیدهند.
 .31در مورد ادعای تی.اس.سی .بابت استرداد وجوهی که اسکو بابت مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی کسر
نموده ،شرکت ملی نفت ادعا میکند که این مبالغ صحیحا طبق قراردادها کسر شدهاند.
ج) ادعای متقابل

 .33ادعای متقابل شرکت ملی نفت شامل سه قست است .نخست ،شرکت ملی نفت مبلغ ـ 3.020.223/ریالی را
که حسب ادعا اشتباها به حسب تی.اس.سی .پرداخته است ،مطالبه میکند .تی.اس.سـی .ادعاهـای شـرکت ملـی
نفت را نمیپذیرد و اظهار میکند که آن پرداخت بابت تسویه صورتحسابهای تسلیم شده قبلی بوده است.
 .37در مورد ادعاهای متقابل مربو به مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی ،شرکت ملی نفت اظهـار مـیکنـد
که مبالغی که اینک ادعا میکند طبق قـرارداد قابـل پرداخـت بـوده و چـون تی.اس.سـی .از پرداخـت آن مبـالغ
خودداری کرده ،وی خود مسئول پرداخت آنها گردید؛ ولی تی.اس.سی .استدالل میکندکـه ایـنگونـه ادعاهـای
متقابل از صالحیت دیوان خارجند و در هر صورت ،وی کلیه مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی مقرر در قراردادها
را پرداخته است.
سوم) دالیل حکم
الف) موضوعات شکلی

 .38تی.اس.سی .در  30مارس  03( 3328اسفندماه  )3184یعنی روز قبـل از اسـتماع ایـن پرونـده ،یـک الیحـه
استماع مقدماتی مشتمل بر یک الیحه توجیهی و شانزده مستند شمارهدار بـه ثبـت رسـاند .خوانـدگان در جلسـه
استماع به قبول آنها اعتراض کردند .چون این الیحه تقریبا حاوی همان مطالب الیحه قبل از استماعی است که
تی.اس.سی .در  03نوامبر  2( 3320آذرماه  )3184ثبت نموده بود و تنها تفاوت آنها در شمارهگـذاری و برحسـب
مدارک مستند است ،دیوان الزم نمیبیند این سند را در اخذ تصمیم مورد توجه قرار دهد و بههیچوجه به آن استناد
نکرده است.
 .33به همین نحو ،مدارک ترجمه نشدهای کـه تی.اس.سـی .در جلسـه اسـتماع بـهعنـوان مـدرک پرداخـت
مالیات ها بین دیوان و خواندگان توزی کرد ،هیچ تأثیری بر تصمیمی که دیوان گرفته ،نداشته است .بدین ترتیـب،
ضرورت ندارد که تعیین شود آیا میتوان آن اسناد را بهعنوان مدارک پذیرفت یا خیر.
 .21در مورد این سؤال که آیا تی.اس.سی .مجاز است دو ادعای خود را با یکدیگر تلفیق نماید ،دیوان متـذکر
می گردد که ادعاهای مطروک علیه شرکت ملی نفت و بانک تجـارت بـا یکـدیگر ارتبـا نزدیـک دارنـد و منطقـا
نمیتوان آن ها را از یکدیگر جدا کرد .مانده حساب بانکی که موضوع ادعای تی.اس.سی .علیـه بانـک تجـارت را
تشکیل می دهد ،در رابطه با تأمین خدمات تی.اس.سی .توس شرکت ملی نفت پرداخت شده و شرکت ملی نفـت
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خود ادعای متقابلی بابت استرداد آن اقامه کرده است .روش دیوان از مدتها قبل این بـود کـه تلفیـق دعـاوی را
مجاز دارد و به خواهان اجازه دهد ادعاهای خود را در دعوای واحدی مطرک کند؛ مشرو بر آنکـه جمـ خواسـته
وی از  002.222دالر تجاوز نماید .به هر صورت ،اعتراض به ادغام ادعاها شامل مسأله صالحیت دیوان نمیشـود
و بلکه تنها مربو به رسیدگی توأم دعاوی اسـت (رجـوع شـود بـرای نمونـه بـه :پرونـده فـورد ارواسـپیس انـد
کامیونیکیشنز کورپورریشن و نیروی هوایی جمهـوری اسـالمی ایـران ،قـرار شـماره 13ــ303ــ ،1ص  32مـتن
انگلیسی 4 ،ژوئن  34/3324خردادماه .)3181
ب) صالحیت
یک) تابعیت خواهان

 .23تی.اس.سی .ادعا میکند که بهعنوان یک شرکت ایاالت متحده ،به مفهوم بنـد  3مـاده هفـت بیانیـه حـل و
فصل دعاوی ،حق دارد اقامه دعو کند .تی.اس.سی .ادله کافی اقامه و دیوان را متقاعد نموده که شرکتی است کـه
طبق قوانین ایالت دله ور تشکیل شده و کامال به یک شرکت دیگر ثبت شده در دلهور ،یعنی تلمـدیا اینکورپوریتـد
تعلق دارد .از  3222سهم سرمایه مجاز تلمدیا فق  180سهم منتشر شده و کلیه آنها بـه نـام آقـای جـان زنکـو
می باشد و مدرک تابعیت امریکایی وی در دیوان موجود است .چـون مـابقی سـهام مجـاز هرگـز منتشـر نشـدند،
نمی توانند تأثیری بر تابعیت شرکت داشته باشند .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که تی.اس.سی .میتواند بهعنوان
یک شرکت ایاالت متحده ادعای خود را اقامه نماید.
دو) خواندگان

 .22شرکت ملی نفت ادعاهای قراردادی تی.اس.سی .را متوجه خود نمیداند؛ به این دلیـل کـه وی را نمـیتـوان
مسئول تعهداتی دانست که ناشی از قراردادهای منعقده با اسکو میباشـند .دیـوان قـبال درپرونـده اویـل فیلـد آو
تگزاس اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایران (قرار اعدادی شـماره 32ــ41ــ دیـوان عمـومی 3 ،دسـامبر
 32 /3320آذرماه  3183که در  1 Iran-U.S. C.T.R. 347,362به طب رسیده است) نظـر داد کـه شـرکت
ملی نفت جانشین بالفعل حقوق و تعهدات اسکو میباشد و مبلغ بدهی و میزان مسئولیت وی باید در پرونده خاص
توس شعبه مربوطه تعیین گردد .بدین ترتیب ،دیگر سؤالی در مورد صالحیت دیوان نسبت به شرکت ملـی نفـت
بهعنوان خوانده ادعای ناشی از قراردادهای منعقده با اسکو وجود ندارد.
 .21در مورد ادعای حساب بانکی ،بحنی نیست که بانک تجارت مشمول صالحیت دیوان ویا جانشین بانـک
ایران و خاورمیانه میباشد.
سه) ادعای حساب بانکی

 .24تی.اس.سی .ترجیح داده است ادعای مربو به حساب بانکی خود را تحت عنوان سلب مالکیت مطرک نماید و
نه صرفا ادعایی مبتنی بر نقض قرارداد از ناحیه بانک تجارت؛ ولی در هر حال ،اولین سؤال برای دیوان بایـد ایـن
باشدکه آیا این ادعا در  33ژانویه  03(3323دیماه  )3103پابرجا بوده که بتوان بهعنوان ادعای مشمول صالحیت
دیوان و طبق بند3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی اقامه کرد یا خیر .صرف داشتن مالکیت یا حق نسبت به مانده
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یک حساب بانکی بهتنهایی برای این کافی نیست.
 .21بنابراین برای این که تی.اس.سی .در این ادعا حاکم شود ،باید اثبات کند که از وجوه حساب وی پـیش از
 33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103سلب مالکیت شده بود .تی.اس.سی .بهعنوان مدرک ،گزارشی بـه تـاریخ 13
دسامبر  32( 3323دیماه  )3102که حسابداران ایران نی وی ،حامی و شریک ،تهیه کـردهانـد ،ارائـه داده اسـت.
آقای س .نوربخش از آن مؤسسه گزارش جداگانه و بسیار مفصلی ضمیمه کرده و شرک مراجعـاتی را داده کـه بـه
شعبه اهواز بانک ایران و خاورمیانه و دادستانی عمومی انقالب محل در دسامبر 3323داشته تا چگونگی آزاد شدن
مانده حساب را روشن کند .به وی گفته شده بود که کلیه حسابهای متعلق به خارجیان که در حال حاضـر راکـد
است موق تا توس دادگاه انقالب اهواز بسته شده و امکان دارد که حساب تی.اس.سی .را بتوان تحت برخی شرای
به جریان انداخت؛ از جمله این که آن دادگاه برخی اسناد شرکت را بررسی کند .آقای نـوربخش در ادامـه گـزارش
خود اسنادی را ذکر میکندکه برای تعقیب چنین درخواستی میبایست از تی.اس.سی .تحصیل میکرد.
 .23هرچند اطالعات مندر در گزارش حسابداران مفصل است ،به اندازه کافی قـاط نیسـت کـه بـهعنـوان
مبنای این نظر که تا آن موق سلب مالکیت صورت گرفته بود ،به کار رود .در عوض ،گزارش مزبور نشان میدهد
که تی.اس.سی .می توانست حساب خود را به جریان اندازد؛ هرچند مشرو به محـدودیتهـایی بـود .ولـی هـیچ
نشانه ای وجود ندارد که دال بر این باشدکه تی.اس.سی .طبق توصیههای مندر در آن نامه عمل یـا واقعـا بـرای
آزاد کردن آن حساب اقدامات بیشتری کرده باشد؛ تا موقعی که در  8اکتبر  34( 3323مهرماه  )3182تلکسی بـه
بانک تجارت در تهران ارسال داشت و با اشاره به امضای بیانیههای الجزیره تقاضا کرد درکسب اجـازه انتقـال آن
معاضدت کنند.
 .27بدین ترتیب ،مدرک کافی دال بر اینکه ادعای مبتنی بر سلب مالکیت حساب بانکی در  33ژانویه 3323
( 03دیماه  )3103پابرجا بوده وجود ندارد و بنابراین ،دیوان باید این قسمت از ادعای تی.اس.سی .را به دلیل عدم
صالحیت رد کند.
ج) ماهیت
یک) ادعاهای قراردادی
الف) صورتحساب شماره 4112

 .28صورتحساب شماره  4220در اصل برای شرکت خدماتی نفت ایران با مسئولیت محـدود (آیـروس) در لنـدن
ارسال شده و تاریخ آن  30مارس  03( 3323اسفندماه  )3102بود و در  33ژوییه  02( 3323تیرماه  )3102تجدید
نظر شده و همراه با نامه مورخ  02دسامبر  03( 3323آذرماه  )3102توس تی.اس.سی .مجددا تسـلیم گردیـد .در

 .1رویه مستمر دیوان در این مورد با حکمی که در پرونده هارزا انجینیرینگ کامپنی و جمهوری اسالمی ایران به شماره 33ـ32ــ12( 0
دسامبر  3/3320دیماه  )3183صادر کرده آغاز میشود (چاپ شده در  .)1 Iran-U.S. C.T.R. 499ادعا در آن پرونده مبتنی بـر فرضـیه
سلب مالکیت است و دیوان در آن حکم اشعار داشت که :صرف حق پرداخت از حساب بانکی ،ادعا در محدوده مفهوم بیانیه حـل و فصـل
دعاوی به شمار نمیآید؛ اما ادعای اینکه از استفاده از حساب ،بدون دلیل ممانعت به عمل آمده یا حساب به نحـو دیگـری ضـب شـده،
چنین ادعایی را به وجود میآورد (همان مأخذ ،صفحه .)024
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این صورتحساب ،فهرست اقالمی تحت عنوان هزینههای فسخ در مورد هر دو قرارداد شماره 143ـ302ـ20ــ 1و
شماره 143ـ304ـ20ـ 1جمعا به مبلغ  8.032.221ریال ذکر گردیده است.
 .23تی.اس.سی .این ادعا را به استناد شرو ناظر بر هزینههای فسخ مندر در مواد 13ـ 03دو قرارداد و بـر
این اساس مطرک میکند که به موجب موافقت کتبی آقای سراجی با ادامه تـأمین خـدمات توسـ تی.اس.سـی،.
همان شرو خاص قراردادی کماکان حاکم بر ترتیبات بین طرفین بودهاند.
 .11مدارک موجود حاکی است که در  03سپتامبر  2( 3322مهرماه  )3102یعنـی یـک روز قبـل از انقضـای
قرارداد اول ،تی.اس.سی .پیشنهادی به شکل نامه بهعنوان اسکو تسلیم کرد که در آن ،تمدید خـدمات بـر مبنـای
ادغام دو قرارداد در یک قرارداد واحد پیش بینی شده و به موجب آن ،تی.اس.سی .برای مدت بیشتری تـا روز 12
سپتامبر  2( 3323مهرماه  )3102به ارائه خدمات ادامه میداد .در این نامه ،سه قیمت متفاوت بـر مبنـای افـزایش
احتمالی تعداد کالسها در آن مدت پیشنهاد شده بود.
 .13این پیشنهاد به این صورت مورد قبول اسکو قرار نگرفت ،بلکه مدارک حاکی است که تا رسیدگی بیشتر
به پیشنهاد ،یک ترتیب موقت مورد توافق واق شد .در  30نوامبر  04( 3322آبانماه  )3102سندی در تأییـد ایـن
مطلب به امضای آقای سراجی از شرکت اسکو و نماینده تی.اس.سی .رسید که در آن اظهار شده اسـت :در وضـ
مشکل موجود ،غیرممکن است که ترتیبی برای تمدید قراردادهـای 302ــ20ــ 1و 304ــ20ــ 1بـین ترینینـگ
سیستمز کورپوریشن و شرکت خدمات نفت ایران داده شود .معذلک بـین دو طـرف (تی.اس.سـی .و اسـکو) ایـن
تفاهم حاصل است که ترینینگ سیستمز کورپوریشن به تدارک خدمات به قسمی که در قراردادهای مـذکور فـوق
پیشبینی شده تا مدتی که شامل آخر روز ده دی ( 3102یا  13دسامبر  )3322میشود ،ادامه دهد .همچنـین ایـن
تفاهم حاصل است که پیشنهاد مورخ  03سپتامبر  3322تی.اس.سی .همچنان معتبر و نافذ باقی خواهد ماند و بـه
محض این که وض اجازه دهد بدان توجه الزم معطوف خواهد شد .تا آن تاریخ ،تی.اس.سی .ارسال صورتحسـاب
دوماهه بر مبنای نرخهای جاری را به صورت فعلی ادامه خواهد داد.
 .12با توجه به این که اسکو به احتمال زیاد براساس این سند که بـه امضـای آقـای سـراجی رسـید ،در ازای
خدمات تی.اس.سی .تا پایان دسامبر  3322پرداخت را ادامه داد ،ایراد شرکت ملی نفـت مبنـی بـر ایـنکـه آقـای
سراجی اختیار نداشته که اسکو را ملزم به اجرای چنین ترتیبی نماید ،باید رد شود.
 .11هرچند ادعای تی.اس.سی .بر این اساس قرار دارد که این سند ،موافقت با ادامه یا تمدید قراردادها و کال
با همان شرو تلقی میشود ،دیوان مبنایی برای این فرض که سند مزبور چنین اثری دارد ،نمییابد .در نامه مورخ
30نوامبر  34( 3322آبانماه  )3102اشعار گردیده که تمدید مورد درخواست غیرممکن است ،بلکه ترتیبی کـه بـه
جای آن داده شد محدود به ادامه خدمات تی.اس.سی .بهطور موقت بود که صورتحساب آن باید براساس نرخهای
سابق ارسال میشد و به این صورت ،یک راهحل موقتی بود تا پیشنهاد تی.اس.سی .را بتوان مورد بررسی قرار داد.
در نبود مدارکی که خالف این نظر را نشان دهد ،نمی توان فرض کرد که این نامه تلویحا متضـمن شـرو فسـخ
مندر در قراردادهای اصیل یا در واق  ،شرو خاص دیگری غیر از شرو محدودی کـه فـیالواقـ در آن مـورد
اشاره قرار گرفته ،باشد .بنابراین ،دیوان ادعای تی.اس.سی .بابت هزینههای فسخ را رد میکند.
 .14حتی اگر امکان داشت که نامه مـورخ  30نـوامبر  04( 3322آبـانمـاه  )3102را متضـمن مـواد 13ــ03
قراردادهای اصلی دانست ،هرگونه تمدیدی تنها تا  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3102که طبق مفاد همان نامه،
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قراردادها منقضی میشدند ،معتبر می بود .اسکو و بعدا شرکت ملی نفت بابت خدماتی که تی.اس.سی .تا آن تاریخ
انجام و صورتحساب داده بود ،کماکان به پرداخت ادامه دادند و این روشی است مغایر با ادعـای مبتنـی بـر فسـخ
بی دلیل .بدین ترتیب ،مبنایی برای استناد به شروطی نیست که تنها در صورتی مصداق پیدا میکرد که اسکو قبل
از تاریخ انقضا و بدون دلیل ،قرارداد را فسخ میکرد.
 .11پس از رد این قسمت از ادعا ،دیوان ضروری نمی داند که مدارک مربو به تاریخ و چگونگی بسته شدن
تأسیسات آموزشی تی.اس.سی .در اهواز یا پرداختهای وی را کـه اسـاس ادعـای او بابـت هزینـههـای فسـخ را
تشکیل میدهند ،رسیدگی کند.
ب) صورتحساب شماره 4111

 .13صورتحساب شماره  4221نیز مانند صورتحساب شماره  4220مورخ  30مـارس  03( 3323اسـفندماه )3102
بود و همراه با نامه مورخ  02دسامبر  03( 3323آذرماه  )3102تی.اس.سی .مجددا تسـلیم شـده بـود؛ زیـرا تـا آن
تاریخ ،وجه آن پرداخت نگردیده بود .در آن صورتحساب ،استرداد مبالغی کـه اسـکو طبـق دو قـرارداد بابـت حـق
بیمههای اجتماعی و مالیاتهای شرکتی کسر کرده بود ،مطالبه شده است .جم مبلغ صورتحسـاب ـ0.002.221/
ریال است و شامل مدت بین  30فوریه  08( 3322بهمنماه  )3108تا  2اکتبر  30( 3322مهرماه  )3102میشود.
 .17اسکو در تمام مدت دو قرارداد ،در موق پرداخت 32 ،درصد از مبلغ ناخالص هر صورتحساب تی.اس.سی.
را کسر میکرد .از این کسور 0 ،درصد طبق ماده  4قراردادها بابت مالیات بود .آن ماده مقرر میداشت که :شرکت
از کلیه مبالغی که به موجب بند  1این موافقتنامه توس پیمانکار صورت داده میشود ،مالیات موضـوعه را مطـابق
ماده  20قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفندماه  3140و یاهرگونه اصالحیهای کـه در آن زمـان قابـل اجـرا
باشد) کسر مینماید .هرگونه مبلغ بدهی به شرکت نیز از مبلغ صورتحسابها کسر میگردد.
 .18مبلغی که بابت مالیات ها کسر شده و اینک طبق این صورتحساب ،مورد مطالبه تی.اس.سی .اسـت بـالغ
برـ 3.438.284/ریال میباشد.
 .13روش معمول طرفین در مورد پرداخت مالیات در شهادت آقای آرون نارنگ ،مدیر پـروژه تی.اس.سـی .و
مسئول عمومی اداره قراردادها طی مدت ذیرب در جلسه استماع توضیح داده شد .آقای نارنگ اظهار داشت اسـکو
 0درصد برداشتی را به مقامات مالیاتی میپرداخت و رسید دریافت میکرده و سپس این رسیدها را به تی.اس.سی.
میداده و تی.اس.سی .آنها را همراه با اظهارنامههای مالیاتی خود به مقامات مالیاتی تسلیم میکرده است .معادل
مبالغ این رسیدها به بستانکار وی منظور میشد و تی.اس.سی .هر مبلغ دیگری که بدهکار میشد میپرداخت .اگر
تی.اس.سی مالیات کمتری از آنچه اسکو کسر کرده بود بدهکار بود ،تی.اس.سی .اسـترداد مبـالغی را کـه اضـافه
پرداخته بود از اسکو درخواست میکرد .آقای نارنگ اضافه کرد که آخرین رسیدهایی کـه اسـکو بـه تی.اس.سـی.
داده ،در ژوییه یا اوت  3322بود و ادعای حاضر بابت استرداد مابقی پرداختهایی است که به عمل آورده بود.
 .41دیوان متقاعد نشده که مفاد قرارداد مورد استناد تی.اس.سی .را بتوان به نوعی تعبیر کرد که اسکو متعهد
باشد رسیدها را ارائه کند یا مبالغ آنها را مسترد نماید .هر ادعای اضافهپرداخت از طرف تی.اس.سـی .بایـد علیـه
وزارت دارایی ایران که وجه به آن پرداخت شده است ،باشد ،نه علیه خود اسکو .در هر حال ،چنـین ادعـایی بایـد
متبنی بر مدرکی باشد که نشان دهد تی.اس.سی .بیش از مبلغی که بابت مدت مورد بحث بدهکار بـوده ،پرداختـه
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است .در این مورد ،دلیلی وجود ندارد که تی.اس.سی .در نتیجه عدم ارائه رسیدهای مالیاتی توس اسـکو متحمـل
خسارتی شده باشد .بدین ترتیب ،ضرورت ندارد که تعیین شود آیا اسکو طبق قـرارداد متعهـد بـوده آن رسـیدها را
ارائه دهد یا خیر .بنابراین ،دیوان ادعای مربو به مالیاتها را رد میکند.
 .43در مورد حق بیمههای اجتماعی ،روش دیگری برای کسر مبالغ به کار مـیرفـت .طبـق نامـه مـورخ 12
سپتامبر  2( 3320آذرماه )3104که همراه با یک رشته پیشنهادات ضمیمه آن با اشاره به جـزا الینفـک مـاده 3/0
هریک از دو قرارداد شده بود ،اسکو  0درصد مبلغ هر صورتحساب را کسر میکرد .پیشنهاد مزبور حاوی جمله زیر
بود:
به محض ارائه مدارک منبته به اسکو ،دایر بر انجام تعهدات ال.ا .آی .در قبال سازمان بیمـههـای اجتمـاعی،
تمام وجوه کسر شده توس اسکو به منظور تضمین این پرداخت فورا و تماما به ال.ا .آی .مسترد خواهد گشت.
 .42طبق اسناد موجود ،تی.اس.سی .حق بیمههای اجتماعی خـود را مسـتقیما بـه مقامـات مربـو در اهـواز
میپرداخت و رسیدهایی به صورت گواهی تسویه حساب دریافت میکرد و به اسکو تسلیم مینمود .سـپس اسـکو
کسور بابت مدتهای موضوع گواهیها را مسترد مینمود .یک گواهی تسـویه حسـاب صـادره از سـازمان تـأمین
اجتماعی اهواز به عنوان جزئی از مدارک تی.اس.سی .به ثبت رسیده که مؤید این است که کلیه حق بیمه مقرر تـا
ژوئن  3322پرداخت شده است .آقای نارنگ تأیید کرده اسکو مبالغ برداشتی بابت مدت مذکور را مسترد داشـت و
آخرین آن کسور در ژوییه  3322واصل گردید .تی.اس.سی .اینک مبلغ ـ 3.213.133/ریال را کـه بـه موجـب دو
قرارداد طی مدت بین  0ژوئن  30( 3322خردادماه  )3102تا  2اکتبر  00( 3322مهرماه  )3102کسـر شـده بـود،
مطالبه میکند.
 .41طبق قراردادها ،برای این که تی.اس.سی .بتواند مبالغ کسر شده را از اسکو دریافت نمایـد ،بایـد مـدرکی
ارائه دهد که حق بیمههای اجتماعی خود بابت مدت بین  0ژوئن  30( 3322خردادمـاه  )3102تـا  2اکتبـر 3322
( 30مهرماه  )3102را پرداخته است .آقای نارنگ در شهادت خود در جلسه استماع اظهار داشت که ایـن حقـوق را
طبق معمول پرداخته وگواهیهای آنها را به اسکو تسلیم کرده و انتظار استرداد این مبالغ میرفت .هرچند که وی
نمی تواند جزئیات اقداماتی را که برای ترغیب اسکو به بازپرداخت انجام داده بود به خاطر آورد ،ولی در تلکسی که
در  30اکتبر  02( 3322مهرماه  )3102به دفتر تلمدیا در شیکاگو ارسـال داشـت و در مـورد وضـ مـالی آن مـاه
گزارش داد ،اظهار داشت که :برای وصول پرداختهای معمول مشکلی نداریم؛ ولی در وصول رسیدهای مالیاتی و
بازپرداخت حق بیمههای اجتماعی با چند مشکل روبهرو هستیم .عالوه بر این ،آقای نارنگ طی گزارشی که بعد از
خرو پرسنل تی.اس.سی .از اهواز در پایان دسامبر  3322برای آقای تبوس و آقـای فـان دن بوسـخه از شـرکت
تی.اس.سی ،تهیه کرده بود ،تحت عنوان «موضوعات پولی» اظهار داشت:
«مبالغی که بابت حق بیمههای اجتماعی که تقریبا تا پایان مه  3322کسر شده بـود ،وصـول گردیـد ،مـا
بابت ماههای ژوئن ،ژوییه ،اوت و سپتامبر گواهی تسویه حساب دریافت کردیم؛ ولی اسکو تـاکنون وجـوه
آنها را به ما مسترد نکرده است».
 .44این اظهارات و شهادت آقای نارنگ ،وقتی توأما مورد توجه قرار گیرد در حکم نشانه روشنی است که حق
بیمههای اجتماعی بابت فاصله بین  0ژوئـن  30( 3322خردادمـاه  )3102تـا  2اکتبـر  30( 3323مهرمـاه )3102
پرداخت شده و مدارک آن ها به صورت گواهی تسویه حساب به اسکو داده شده است و اساسا دلیلی وجود نداشـت
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که بازپرداخت وجوه مزبور صورت نگیرد .براساس این مدارک ،دیوان حکمی به مبلغ درخواسـتی در صورتحسـاب
شماره  4221بابت حق بیمههای اجتماعی به مبلغ ـ 3.213.133/ریا ل به نف تی.اس.سی .صادر میکند.
ج) صورتحساب شماره 4114

 .41صورتحساب شماره  4224که در اصل در تاریخ  30مارس  03( 3323اسفندماه  )3102صادر شده بود ،در 02
دسامبر  03( 3323آذرماه  )3102مجددا به آیروس تسلیم گردید و در آن مبلغ ـ 0.311.323/ریالی که بابـت حـق
بیمههای اجتماعی کسر شده درخواست شده بود .فهرستی از صورتحسابهای بدون تـاریخ نیـز ضـمیمه آن بـود.
تی.اس.سی .طی جلسه استماع اذعان کرد که این صورتحساب مربو به سالهای 28ـ 3320است؛ هرچند که نه
خوانده و نه دیوان ،هیچ وسیله ای برای احراز این واقعیت ندارند .هیچ مدرکی ارائه نشده که ثابت کند تی.اس.سی.
این حقوق را پرداخته و اقدام الزم را برای وصول بازپرداخت آنها کرده باشد و نیز خوانده در مـوقعیتی نبـود کـه
بتواند مدارک خود را در این باره بررسی کند و دفاعی ارائه دهد .بنابراین ،ادعای حاضر باید به دلیل عـدم کفایـت
مدارک ،مردود اعالم شود.
دو) ادعاهای متقابل

 .43شرکت ملی نفت ،ضمن ادعای متقابل خـود اسـترداد مبلـغ ـ 3.020.223/ریـالی را کـه در ژوییـه  3323بـه
تی.اس.سی .پرداخته مطالبه میکند .از مدارک روشن است که این مبلغ بابت خدماتی که تی.اس.سی .انجـام داده
و در مقابل صورتحسابی که آن شرکت در فوریه  3323تسلیم نموده ،پرداخت شده اسـت .شـرکت ملـی نفـت در
انجام تعهدات تی.اس.سی .بحنی نداشت و پرداخت ،موکول به انجام هیچ شرطی نبود .بنـابراین ،ایـن قسـمت از
ادعای متقابل شرکت ملی نفت مردود است.
 .47در مورد ادعاهای متقابل مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی ،دیوان براساس بررسی خود از قراردادهـا ،در
زمینه ادعاهای تی.اس.سی .برای بازپرداخت ایـن مبـالغ قـان شـده اسـت کـه کسـر  32درصـد مبـال ناخـالص
صورتحسابها برای این بوده که تی.اس.سی .را از تعهدات قراردادی خود در این مورد بریالذمه نماید .مضـافا تـا
حدودی که ادعاهای شرکت ملی نفت ،مبتنی بر اعمال مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی ایـران اسـت ،ادعاهـای
متقابل خار از صالحیت دیوان قرار میگیرند .بنابراین ،این ادعاهای متقابل نیز مردود میباشند.
سه) نرخ تسعیر

 .48تی.اس.سی .هر دو قسمت ادعای خود را در لوایح خود در دیوان بـه دالر امریکـا ذکـر کـرد ،هرچنـد کـه در
قراردادها پرداخت به ریال مقرر شده و صورتحسابهای تی.اس.سی .بر همـین اسـاس اسـت .تی.اس.سـی .نـرخ
 22/10ریال برای هر دالر امریکا را به کار برده؛ هرچند که هیچ توجیهی برای انتخـاب خـود ارائـه نـداده اسـت.
بنابراین ،این سوال مطرک میشود که تاریخ درست برای تبدیل مبلغ ریالی قابل پرداخت به دالر کدام است؟
 .43ضابطهای که این شعبه به کار برده ،این بوده که تاریخ ایجاد تعهد را انتخاب کند و نرخ تسعیر جـاری در
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آن تاریخ را برای تبدیل به کار برد؛ مشرو بر اینکه متقاعد شده باشد که خواهان طبق جریان عـادی کـار ،اگـر
وجوه را بهموق دریافت میکرد ،آن را به خار منتقل مینمود )2(.در پرونده حاضر ،مبلغ حکم عبارت از کسور حق
بیمههای اجتماعی ماههای ژوئن تا پایان سپتامبر  3322میباشد .چون مدارک حاکی است که تی.اس.سی .حداقل
در اکتبر  3322مدارک مربو به پرداخت حقوق این مدت را به اسکو تسلیم کرده ،این مبالغ بایـد حـداکنر تـا 13
دسامبر  32( 3322دیماه  )3102به وی مسترد میشد.
 .11صورتحساب شماره  4221که حکم حاضر مبتنی بر آن است ،ابتدا در مارس  3323به شرکت ملی نفت و
سپس در تاریخهای  33ژوییه  02( 3323تیرمـاه  )3102و 02دسـامبر  03( 3323آذرمـاه  )3102طـی نامـهای از
طرف تلمدیا اینکورپوریتد مجددا به آیروس تسلیم گردیده است .در هیچیک از نامهها معـادل دالری مبلـغ ریـالی
مورد مطالبه ذکر نشده و در واق  ،در نامه دوم مشخصا تقاضا شده که وجوه مزبور به حساب شماره  03230مـا در
بانک ایران و خاورمیانه اهواز واریز شود .هیچ نشانه خاصی وجود ندارد که نشان دهد اگر اسکو فـورا مبلـغ را مـی
پرداخت ،آن وجوه بالفاصله به ایاالت متحده ارسال می شد؛ لکن اگر این وجه تا دسامبر  3322پرداخت مـیشـد،
دلیلی وجود نداشت که تی.اس.سی .آن را درحساب خود در بانک اهواز نگاه میداشت ،زیرا ترتیبات ادامه خـدمات
قرار بود در  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3102منقضی شود و رسما هیچ توافقی برای تمدید این مدت به عمـل
نیامده بود .در واق  ،تی.اس.سی .اظهار داشت که تا موقعی که پرسنل وی در  02دسامبر  8( 3322دیماه )3102
ایران را ترک کردند ،کلیه وجوه حساب بانکی خود را مصرف کرده بود.
 .13در شرای پرونده حاضر ،دیوان مقرر میدارد که نرخ مناسب تبدیل ،نرخ رایج بـازار در  13دسـامبر 3322
( 32دیماه  )3102مـی باشـد .طبـق نوشـته نشـریه صـندوق بـین المللـی پـول International Financial
( Statisticsپیوست راج به نرخهای تسعیر در  )3323نرخ تسعیر رسمی در آن تاریخ  22/420ریـال بـرای هـر
دالر امریکا بود .بنابراین ،مبلغی که به نف تی.اس.سی .مورد حکم قرار گرفته ،معادل  34.811/21دالر میگردد.
د) بهره

 .12تی.اس.سی .استحقاق دارد بهره مبلغ مورد حکم را از اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102دریافـت کنـد .در
مورد نرخ صحیح بهره ،این شعبه نظر خود را در تهیـه و اعمـال یـک روش یکنواخـت در صـدور حکـم بهـره در
پرونده های مطروک نزد خود (در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اپنکوریوریتد و دولت جمهـوری اسـالمی ایـران،
حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ژوئن  8/3320تیرماه  )3184اعالم کرده است .در نبود شر قراردادی در مورد نـرخ
بهره ،دیوان نرخ بهره را بهطور تقریب براساس نرخ بهره ای که خواهان موفق در صورت دسترسی به پول خود ،از
سرمایهگذاری به صورت معمول در کشور خود عایدش میشد ،به دست مـیآورد .گـواهی سـپرده شـشماهـه در
ایاالت متحده ،قسمی از این نوع سرمایهگذاری است که متوس نرخ بهره آن در مناب رسمی معتبر موجود است.
 .11در پرونده حاضر ،مدت ذیرب برای شروع ادعای موفـق ،از اول ژانویـه  33( 3323دیمـاه  )3102آغـاز
می شود و متوس نرخ بهره پرداختی برای سپردههای شش ماهه از آن تاریخ تا تاریخ صدور حکـم حاضـر ،تقریبـا
 .2برای نمونه رجوع شود به :پرونده بالونت برادرز کورپوریشن و دولت جمهوری اسالمی ایران ،شرکت خانهسازی ایران ،حکـم شـماره
030ـ00ـ ،3ص 10ـ( 13متن انگلیسی) ( 8مارس  30/3328اسفندماه .)3184
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یازده درصد میباشد و این نرخی است که دیوان به کار میبرد.
هـ) هزینهها

 .14تی.اس.سی .تقاضا دارد حکمی به مبلغ  32.332/40دالر بابت هزینههای داوری منجمله حقالوکاله و هزینـه
سفر و حق الترجمه به نف وی صادر شود .با توجه به ضوابطی که در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد
و دولت جمهوری اسالمی ایران (حکم شماره322ـ84ـ 02 ،3ژوئن  8/3320تیرماه  )3184تشریح شـده و نیـز بـا
توجه به نتیجه این پرونده ،دیوان مقرر میدارد که طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را متقبل شوند.
چهارم) حکم

به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادرمیکند:
یک) خوانده ،شرکت ملی نفت ایران ،متعهد است که مبلغ چهارده هزار و ششصد و سی و سه دالر و هشتاد و
سه سنت امریکا ( 34.811/21دالر) به عالوه بهره ساده آن به نرخ یازده درصد در سال (براساس  180روز) از اول
ژانویه  33( 3323دیماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی به بانـک امـین دسـتور پرداخـت مبلـغ حکـم از
حساب تضمینی را صادر میکند ،به خواهان ،ترینینگ سیستمز کورپوریشن ،بپردازد.
دو) مابقی ادعاهای ترینینگ سیستمز کورپوریشن و ادعاهای متقابل شرکت ملی نفت مردود اعالم میشوند.
سه) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را متقبل شود.
تعهد فوق با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیانیه مورخ  33ژانویه  03( 3323دیماه
 )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
بدینوسیله حکم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  33دسامبر  3383برابر  28آذرماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی

جز در مورد رد دعاوی مالیاتها و حق بیمه اجتماعی و نرخ تسعیر ارز و بهره که قبال درخصوص آنهـا اظهـارنظر
جداگانه کردهام با رأی موافقم.
هوارد ام هولتزمن

مخالف در مورد ادعای حساب بانکی ،موافق با سایر قسمتهای حکم .رجوع شود به :نظر جداگانه.

پرونده شماره  83ـ شعبه یک
حکم شماره 298ـ83ـ1
خواهان :فورد ارواسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،بانک جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی ایران
تاریخ3131/33/3 :
حکم جزئی

حاضران
از طرف خواهان :آقای ک .ولف ،مشاور حقوقی ،آقای ام .مککال

وکیل ،آقای ال .چان ،آقای د .مک کرری ،نمایندگان خواهان
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسـالمی ایـران ،آقـای علـی اکبـر
ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای عبدالحسین فاطمی ،وکیل وزارت دفاع ،آقای علی اکبر استادیفر ،نماینده
فنی نیروی هوایی ایران ،آقای محمد اختراعی ،نماینده بانک مرکزی ایران
سایر حاضران :آقای دانیل ام .پرایس ،قائممقام نماینده راب ایاالت متحده امریکا
فهرست موضوعات

اول) موضوعات شکلی
 .3توجه دعوا به بانک مرکزی
 .0اصالحیه دادخواست
 .1الیحه توجیهی و مدارک معارض تسلیمی خواهان در  02مارس  03(3328اسفندماه )3184
 .4اسناد و مدارک تأییدی خواهان
 .0درخواست خوانده در مورد کسب نظر کارشناس
دوم) واقعیات و اظهارات
سوم) دالیل صدور قرار
 .3صالحیت
(الف) قید انتخاب مرج رسیدگی
(ب) تابعیت امریکایی خواهان
( ) اهلیت خواهان
( )0ماهیت دعوا
(الف) اجرای قراردادها
(ب) فسخ قراردادها
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( ) شمول مقررات قراردادی حاکم بر فسخ قرارداد به صالحدید خوانده ،نسبت به پرونده حاضر
الف) صورتحسابهای تأدیه نشده
ب) مبالغ کسر شده از صورتحسابها
) هزینههای فسخ
ـ هزینههای اکتبر  3323الی اوت 3323
ـ هزینههای مربو به بعد از اوت 3323
ـ هزینههای باالسری
د) عدمالنف
هـ) بهره
و) اعتبارات اسنادی اتکایی و ضمانتنامههای بانکی
د) بدهی مالیاتی
هـ) جریان دادرسی در ایران
و) هزینهها
ز) ادعاهای متقابل
الف) مانده پیشپرداخت خوانده و خسارات
ب) مالیاتها
) وسایل و تجهیزات ارائه شده توس خریدار
چهارم) حکم
 .3ادعای مطروک در پرونده حاضر از دو قراردادی ناشی میشود که قسمتی از پروژه معـروف بـه «آیـبکس»
( )IBEXرا تشکیل داده و به منظور مدرنیزه کردن و توسعه سیستم جم آوری اطالعات الکترونیکی نظامی ایران
منعقد شده بودند (رجوع شود به :حکم شماره 322ـ84ــ 02 ،3ژوئـن  8/3320تیرمـاه  3184در پرونـده سـیلوانیا
تکنیکال سیستمز اینک به طرفیت دولت جمهوری اسالمی ایران و حکم شماره 333ـ03ـ 00 ،3سپتامبر 1/3320
مهرماه  3184در پرونده کوئستک اینکورپوریتد به طرفیت وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران و حکم شماره
332ـ422ـ 12 ،3اکتبر  2/3320آبانماه  3184در پرونده توش راس اند کامپنی بـه طرفیـت جمهـوری اسـالمی
ایران) .به موجب دو قرارداد مزبور پرونده حاضر (شمارههای  308و ،)312قرار بود ارونوترانیـک اورسـیز سرویسـز
اینک («ارونوترانیک») که حسب ادعا شرکت وابسته و صد در صد متعلق به خواهان اسـت ،وسـایل و تجهیـزات،
پرسنل واجد شرای  ،تسهیالت و اطالعات و خدمات مربو به «قسمت پروسه کردن و تجزیه و تحلیل اطالعات
زمینی» و «قسمت جم آوری اطالعات زمینی» سیستم آیبکس را تأمین و تهیه کند .خواهان ،فورد ارو اسپیس اند
کامیونیکیشنز کورپوریشن ادعا میکند که خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،در سال  3323قراردادهای مزبور
را نقض و رد کرده است .دولت ایران اظهار میدارد که خواهان در اجرای قراردادها کوتاهی و آنها را نقض کـرده
و بر این اساس ،ادعای متقابلی مطرک میکند .بانک مرکزی که خواهان علیه وی نیز طرک دعوا کرده ،نمیپـذیرد
که دعوا متوجه او است .در این پرونده ،قرار موقتی صادر و از دولت ایران تقاضا شـد کـه دعـوای اقامـه شـده در
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دادگاه عمومی تهران را در مورد ادعاهای مطروک توس دولت ایران کـه بـا ادعاهـای متقابـل مطـروک در دیـوان
یکسان بوده است ،متوقف سازد (رجوع شود به :قرار موقت شماره 38ـ31ـ 02 ،0آوریـل  2/3321اردیبهشـتمـاه
 3180صادره در پرونده ،فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن به طرفیت دولت ایران و سـایرین) .جلسـه
استماع مقدماتی پرونده در  08ژانویه  4( 3324بهمنماه  )3180و جلسه استماع پرونده در روزهای  32و  33ژوئن
 02( 3328و  03خردادماه  )3180تشکیل گردید.
اول) موضوعات شکلی
 .3توجه دعوا به بانک مرکزی

بـهعنـوان
 .2خواهان در دادخواستی که در  32نوامبر  02(3323آبانماه  )3182به ثبت رسانده از بانـک مرکـزی 
خوانده نام برده است .بانک مرکزی تقاضا کرده که نام وی از فهرست خواندگان حذف شود و همچنین درخواست
کرده که حکمی به مبلغ ـ 0.202/دالر بابت هزینهها که شامل ـ 4.222/دالر حقالوکاله و هزینه سـفره و اقامـت
نماینده بانک مرکزی در الهه و ـ 3.202/دالر هزینه سفر رفت و برگشت وی به ایران ،از جملـه عـوارض خـرو
نماینده مزبور است ،به نف بانک صادر شود .در الیحهای کـه در  30مـارس  04( 3324اسـفندماه  )3180تسـلیم
گردید ،خواهان «پیشنهاد نمود ادعای مطروک علیه بانک مرکزی را مسترد دارد ،ولی ضـمنا بـه درخواسـت بانـک
مرکزی بابت هزینهها اعتراض کرد.
 .1با توجه به درخواست بانک مرکزی به منظور حذف وی از فهرست خواندگان و موافقت خواهان با اسـترداد
ادعایش علیه بانک مرکزی ،دیوان مقرر میدارد که نام بانک مرکزی بهعنوان خوانـده حـذف شـود؛ لکـن چـون
مبنای ذکر نام بانک مرکزی بهعنوان خوانده ،به حد کافی اثبات نگردیده ،خواهان باید هزینههای بانک مرکزی را
به مبلغ ـ 0.202/دالر بپردازد.
 .2اصالحیه دادخواست

 .4خواهان در دادخواست خود که در  32نوامبر  02( 3323آبانماه  )3182به ثبت رسید ،بدوا ادعایی جمعا به مبلغ
ـ 32.833.280/دالر که بهره متعلقه را شامل نمیشود ،مطالبه کرده بود و در الیحه استماعی کـه در  33دسـامبر
 02( 3324آذرماه  )3181به ثبت رساند ،ادعای خود را اصالک کرد .خواسته نقدی وی اینک جمعا ـ32.222.320/
دالر ،بدون بهره متعلقه است .خواهان توضیح داده که مبلغ ـ 322.242/دالر افزایش ادعا ،شـامل ـ 12.422/دالر
بابت تعدیل هزینههای اضافی ناشی از فسخ است ،به عالوه مبلغ ـ 342.842/دالر بابت کم برآورد شـدن سـودی
که فورد ارو اسپیس ،حسب ادعا ،ذیحق دریافت آن میباشد.
 .1دیوان طبق ماده  02قواعد خود ،اصالحیه دادخواست را میپذیرد ،زیرا اصالحیه با تأخیر به ثبت نرسـیده و
موجب تبعیض نسبت به خوانده نمیشود و ضمنا «اوضاع و احوال قطعی دیگری» که دیوان بر آن اساس پذیرش
اصالحیه را مصلحت نداند ،وجود ندارد (رجوع شود به :قـرار اعـدادی شـماره 02ــ301ــ 12 ،3ژانویـه 32/3328
بهمنماه  3184در پرونده اینترنشنال اسکولز سرویسز اینک به طرفیت جمهوری اسالمی ایران و سایرین).
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 .1الیحه توجیهی و مدارک معارض تسلیمی خواهان در  21مارس  23( 3383اسفندماه )3134

 .3خواهان طبق دستور مورخ  32سپتامبر  02( 3324شهریورماه  )3181دیوان ،الیحه استماع و مدارک کتبی خود
را در  33دسامبر  02( 3324آذرماه  )3181به ثبت رساند؛ ولی خوانده ،دولت ایران ،الیحه استماع و مدارک کتبـی
را که ابتدا قرار بود  34ژانویه  04( 3320دیماه  )3181تسلیم نماید ،بعد از پنج بار تمدید مهلت تا  38اکتبر 3320
( 04مهرماه  )3184به ثبت نرساند .در  04فوریه  0( 3328اسفندماه  )3184خواهان اجازه خواست الیحه و مدارک
معارض خویش را به ثبت رساند .دیوان طی دستور مورخ  02فوریه  3( 3328اسفندماه  )3184خـویش از خواهـان
خواست که تا  02مارس  03( 3328اسفندماه  )3184به این کار اقدام نماید و از خواندگان دعوت کرد که تا  3می
 33( 3328اردیبهشتماه  ) 3180الیحه و مدارک معارض بـا الیحـه خواهـان را بـه ثبـت رسـانند .در آن دسـتور
همچنین قید گردید که چون تاریخ جلسه استماع برای روزهای  32و  33ژوئن  02( ،3328و  03خردادماه )3180
تعیین شده ،با تمدید مهلت موافقت نخواهد شد .خواهان الیحه و مدارک معارض خود را در  02مارس 03( 3328
اسفندماه  )3184به ثبت رساند و خوانده در الیحهای که در  2مه  32( 3328اردیبهشتماه  )3180ثبت نمود ،ادعا
کرد همانطور که نماینده راب جمهوری اسالمی ایـران طـی اعتراضـیهای کـه در تـاریخ  32مـارس 02( 3328
اسفندماه  )3184راج به دستور مورخ  02فوریه  3( 3328اسفندماه  )3184به ثبت رساند ،پـیشبینـی کـرده بـود،
تسلیم پاسخ به الیحه و مدارک معارض خواهان ،برای وی میسر نبوده است.
 .7دیوان داوری نظری را که طی دستور مورخ  32آوریل  03( 3328فروردینماه  )3180داده ،بـه شـرک زیـر
عینا تکرار میکند:
«چنا نچه پاسخگویی به الیحه توجیهی و مدارک معارض خواهان ،خواه به علت حجـم و خـواه بـه دلیـل
مندرجاتشان ،به مدت زیادی احتیا میداشت ،دیوان داوری ممکن بود در برنامه رسیدگیهای خود که به
استماع پرونده در روزهای  32و  33ژوئن  02( 3328و  03خردادماه  )3180منتهی مـیشـود ،تجدیـدنظر
کند؛ لکن دیوان پس از بررسی الیحه توجیهی و مدارک معارض خواهان ،مالحظه مینمایـد کـه الیحـه
توجیهی فق شامل  32صفحه و تعداد پیوستهای آن نسبتا معـدود اسـت کـه قسـمت اعظـم آن هنـوز
مربو به ادعای هزینهها است .بنابراین و نیز از آنجا که انتظار میرود طرفین پروندههایی را کـه تـاریخ
استماع آنها قبال تعیین شده ،مقدم شمارند ،به نظر دیوان ،خواندگان در وضعیتی بودند کـه مـیتوانسـتند
ظرف مهلت مقرر در دستور مورخ  02فوریه ( 3328نهم اسفندماه  )3184به این الیحه جواب دهند».
 .4اسناد و مدارک ت ییدی خواهان

 .8نماینده وزارت دفاع در جلسه استماع ادعا کرد که نتوانسته در برابر اسناد تأییدی حجیمی کـه خواهـان تسـلیم
نمود ،دفاعیه مناسبی تهیه کند ،زیرا تنها چند هفته قبل از جلسه استماع ،آنها را دریافت کرده است .در مورد این
اسناد تأییدی ،دیوان مفاد دستور مورخ  32آوریل  03( 3328فروردینماه  )3180خود را به شرک زیـر عینـا تکـرار
مینماید:
«الف) در تاریخ  30دسامبر  03( 3324آذرماه  ،)3181خواهان نسخهای از مجلدات حاوی قـبضهـای رسـید
ارقام و اطالعات مهندسی را به ثبت رساند .در  02دسامبر  03( 3324آذرماه  ،)3181رئیس شعبه یک مقرر داشت
که به علت حجم زیاد مدارک ،فق یک نسخه از این اسناد در دفتر دیوان ثبت شود و جهت استفاده خوانـدگان و
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دیوان در دسترس باشد .نسخ دستور مذکور در  04دسامبر  1( 3324دیماه  )3181به نماینـدگان رابـ جمهـوری
اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا تحویل گردید .بدینسان دولت جمهوری اسالمی ایران که خوانده اصلی این
پرونده است ،از آن تاریخ از وجود این اسناد تأییدی مطل بوده و فرصت بررسی آنها را داشته است.
ب) گرچه طبق دستور ریاست شعبه ،فق یک نسخه از اسناد تأییدی باید به ثبـت مـیرسـید ،بـا ایـن حـال،
خواهان خالصه اطالعات مندر در اسناد را به تعداد کامل نسخی که طبق قواعد دیوان الزامی بوده ،تسلیم داشته
است .خالصه اسناد که در  30دسامبر  03( 3324آذرماه  )3181ثبت شده ،در پیوستهـای  42و  42سـند شـماره
 382ثبت مورخ  33دسامبر  02( 3324آذرماه  )3181ارائه شده است .خالصه دسته دوم اسناد تأییدی که خواهان
در  04فوریه  0( 3328اسفندماه  )3184ثبت نموده ،حاوی پیوستهای  02الی  13سند شماره  382میباشد.
) پس از آنکه خواهان الیحه قبل از استماع و مدارک کتبی خود ،از جمله سند  382را در تاریخ  33دسامبر
 02( 3324آذرماه  )3181به ثبت رساند ،خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،تـا  38اکتبـر  04( 3320مهرمـاه
 ) 3184نسبت به ثبت الیحه قبل از استماع و مدارک کتبی خود اقدامی ننمود .طی ده ماه مهلت مـذکور ،خوانـده
وقت و فرصت کافی داشت که پاسخ خود به مندرجات سند شـماره  382را در آن مـدارک در و در مـورد اسـناد
تأییدی الیحه یاد شده که در دفتر دیوان در دسترس بود ،هرگونه تقاضای خاصی را تسلیم نماید.
د) عالوه بر این ،رویه دیوان این بوده است که برخی از مدارک و مطالب تأییدی را فق در یک نسخه بپذیرد.
در رابطه با مطالب تأییدی که توس خواهان در مورد این پرونده تسلیم شده ،دیوان دلیلی بر انحراف از این رویـه
نمیبیند .بنابراین ،تسلیم مدارک تأییدی نیز تغییری در برنامه رسیدگیهای این پرونده ایجاب نمینماید».
 .1درخواست خوانده در مورد کسب نظر کارشناس

 .3خوانده در لوایح خود بهکرات از دیوان تقاضا کرده که برای ارزیابی اجرای ادعـایی قراردادهـا توسـ خواهـان،
بهویژه ارزیابی میزان کاری که انجام شده و تعیین مطابقت کار بـا الزامـات قـراردادی ،کارشناسـی نصـب نمایـد.
خوانده در جلسه استماع ،درخواست خود را تجدید کرد .خواهان با این درخواست مخالف است.
 .31دیوان معتقد است که در پرونده حاضر می تواند براساس مدارک تسلیمی ،کار انجام شده توس خواهان را
ارزیابی کند و نیازی به نصب کارشناس نیست.
دوم) واقعیات و اظهارات

 .33همان طور که اشاره شد ،قراردادهای موضوع این پرونده ،جزئی از پروژه «آیبکس» را تشکیل مـیداده اسـت.
این پروژه شامل برنامهای بود که در آن ،نیروی هوایی ایران در اواس دهه  3322با استفاده از یک سیستم جدید
تکنولوژی پیشرفته ،سیستم جاری الکترونیکی جم آوری اطالعات خود را مدرنیزه کرده ،توسعه میداد .قـرار بـود
پیمانکاران مختلف پروژه آیبکس ،تجهیزات الکترونیکی ارائـه داده ،پرسـنل را بـه منظـور راهانـدازی و نگهـداری
تجهیزات آموزش دهند و تأسیسات الزم را جهت آموزش ،جم آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات ،احداث
کرده ،خدمات پشتیبانی را توسعه دهند .وقتی احداث سیستم به اتمام میرسید ،اطالعات بـا اسـتفاده از هواپیمـا و
تأسیسات ثابت زمینی در شماری از پایگاههای نظامی در نزدیکی مرزهای ایـران و وانـتهـای سـیار ،جمـ آوری
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میگردید .قرار بود یک مجتم اصلی برای استقرار کامپیوترهای تجزیه و تحلیل اطالعات ،یـک مؤسسـه دائمـی
آموزشی و یک آمادگاه مرکزی لجستیکی در پایگاه هوایی دوشان تپه واق در تهران احداث شود و مرکز تجزیه و
تحلیل ،اطالعات را بررسی نموده ،گزارشهای اطالعاتی تهیه نماید.
 .32ارونوترانیک ،شرکتی که حسب ادعا وابسـته و کـامال متعلـق بـه خواهـان اسـت ،دو قـرارداد بـا دولـت
شاهنشاهی ایران منعقد نمود :قرارداد شماره  308که در تاریخ  34دسامبر  01( 3322آذرماه  )3108به امضا رسـید
و دیگری قرارداد شماره  312که در  30ژانویه  00( 3322دیماه  )3108امضا گردید .طبق قراردادهای یـاد شـده
شرکت مزبور ملزم بود مراحل ابتدایی «بخش زمینی پروسه کردن و آنالیز اطالعات» و «بخش زمینی جمـ آوری
اطالعات» سیستم آیبکس را اجرا نماید.
 .31در شرک کاری ( )statement of workکه تحت عنوان پیوست شماره چهـار بـه قـرارداد شـماره 308
ضمیمه شده ،کارهایی که قرار بود ارونوترانیک انجام دهد ،ذکر گردیده که عبارتند از :طراحـی و مـدیریت بخـش
زمینی پروسه کردن و تحلیل اطالعات ،اجرای برنامه قسمت طبق نقشهها و برنامههای زمانی تصـویبی خریـدار،
تهیه سخت افزار و نرم افزار تعیین شده جهت قسمتها ،طبق مشخصات ،طرکها و روشهای تصـویبی خریـدار،
آزمایش و تحویل قسمت به صورتی که برای خریدار قابل قبول باشد و ارائه خدمات و مواد الزم .در شـرک کـاری
که بهعنوان پیوست چهار به قرارداد شـماره  312ضـمیمه شـده ،کارهـای مشـابهی در مـورد قسـمت جمـ آوری
اطالعات یک به یک بر شمرده شده است .بهطورکلی ،قرار بـود مرحلـه طراحـی تـا بهـار  3323و مرحلـه تهیـه
تجهیزات تا پایان آن سال و نصب و آزمایش سیسـتم در اوایـل  3323تکمیـل شـود .حـداکنر قیمـت بـرآوردی،
ـــ 01.800.201/دالر بــرای بخــش زمینــی پروســه کــردن و تحلیــل اطالعــات (قــرارداد شــماره  )308و مبلــغ
ـ 42.312.222/دالر برای قسمت جم آوری اطالعات (قرارداد شماره  )312بود.
 .34خوانده طبق قرارداد شماره  308مبلغ  1.042.122دالر و طبق قـرارداد شـماره  312مبلـغ ـ2.142.002/
دالر به صورت بیعانه پرداخت کرد .عالوه بر آن ،تا زمان بروز مشـکالت ،خوانـده مبلـغ ـ 0.212.232/دالر بابـت
صورتحسابهای تسلیمی خواهان در مورد قرارداد شماره  308و مبلغ  0.312.024دالر بابت قـرارداد شـماره 312
پرداخت کرد .تردیدی نیست که خواهان ،در واق  ،بدین ترتیب ،مبلغ  38.802.343دالر بابت قراردادها از خوانـده
دریافت کرده است.
 .31خواهان اظهار میدارد که وی تعهدات قراردادی خود را بهطور کامل انجام داد تا ایـنکـه در مـاه فوریـه
 3323به علت قصور ایران در ارائه دستورالعملها ویا راهنمایی های الزم برای اجرای قراردادها و نیز به دلیل لغـو
جلسات مهم بهناچار از میزان کارها کاسته شد .خواهان همچنین اظهار میدارد کـه ایـران بـا امتنـاع از پرداخـت
صورتحسابهای ارسالی بابت کارهای انجام شده از اکتبر  3322تا پایـان فوریـه  3323و همچنـین صورتحسـاب
کارهایی که بعد از آن مدت انجام شد و نیز با عدم تعیین جانشین مدیر برنامهای که بعـد از  33فوریـه 00( 3323
بهمنماه  )3102دیگر در دسترس نبود و با قصور در تأمین موادی که خریدار طبق قرارداد بایـد تهیـه مـیکـرد و
باالخره با امتناع از تمدید اعتبار اسنادی که پرداخت صورتحسابهای خواهان را تضمینی نمود ،قراردادها را نقـض
کرده است.
 .33خواهان طی تلکس و نامه مورخ  03فوریه  0( 3323اسفندماه  )3102خـود ،بـه خوانـده اخطـار داد کـه
«ناآرامیهای داخلی اخیر ایران ،که همچنان ادامه دارد ،اوضاعی را به وجود آورده که در حکم فورسماژور است و
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چنانچه ادامه یابد ،اجرای قرارداد را غیرممکن خواهد ساخت» .خواهان همچنین اعالم کرد که تا وصـول دسـتور
بعدی از ایران ،در نظر دارد فعال حجم کار خود را تا عادی شدن اوضاع در ایران ،محدود نماید و همچنـین اعـالم
کرد که آماده مشاوره و تبادل نظر در مورد نحوه برخورد با وقای میباشد.
 .37خواهان ادعا میکند که پروژه را بالفاصله خاتمه یافته تلقی نکرد و قصد داشـت بـا خـودداری از شـروع
کارهای جدید ،هزینهها را به حداقل ممکن کاهش دهد ،لکن کارهای در دست اقدام را تا جایی تکمیل نماید کـه
از سرگرفتن آن ،هرگاه که ایران تصمیم میگرفت ،میسر باشد.
 .38در  04آوریل  4( 3323اسفندماه  )3102خواهان یک گزارش اجمالی درباره وض قراردادهـا بـه نماینـده
خوانده در واشنگتن تسلیم نمود .در این گزارش ،خواهان اعالم داشت که باید قبل از اواس می  ،3323راجـ بـه
فسخ یا ادامه قراردادها تصمیم گرفته شود.
 .33خواهان طی نامه مورخ  32می  02( 3323اردیبهشتماه  )3102به خوانده اعالم کرد کـه علیـرغم نامـه
مورخ  03فوریه خویش ،هیچ دستوری درباره ادامه پروژه دریافت نکـرده و همچنـین متـذکر شـد تجهیزاتـی کـه
خریدار باید تهیه کند و برای انجام کار ضروری است ،تحویل نگردیده و صورتحسابها ماه اکتبر  3322و ماههای
بعد پرداخت نشده و خوانده اعتبار اسنادی را که خواهان به موجب آن بتواند پول دریافت کند ،تجدید نکرده است.
در نتیجه ،خواهان به ایران اطالع داد که تا وصول دستورهای بعدی ،کاهش بیشتر برنامه ،ضروری است.
 .21خواهان ادعا میکند که چون پاسخی از طرف ایران دریافت نکرد ،در مه  3323جهت فسـخ قـرارداد بـا
پیمانکاران جزا یا به اتمام رساندن کار آنها و تقلیل هرچه بیشتر هزینههای دیگر ،اقداماتی به عمل آورد.
 .23خوانده طی نامه مورخ  38ژوییه  00( 3323تیرماه  )3102به ارونوترانیک اعـالم کـرد کـه از  32فوریـه
 03( 3323بهمنماه « )3102کلیه کارها و هزینههای موضوع قراردادهای شماره  308و  312بـه علـت تحـوالت
اخیر ناشی از انقالب اسالمی ایران متوقف [شده محسوب گردیده است» .در نامه مزبور از ارونوترانیک درخواست
شد که برای «مذاکره درباره قرارداد» ،نمایندهای به تهران اعزام دارد.
 .22در  32سپتامبر  02( 3323شهریورماه  )3102مالقاتی بین طرفین صورت گرفت .خواهان اظهار مـیدارد
که ایران در این مالقات اظهار کرد که قراردادها با دولت سابق که از  32فوریه  03( 3323بهمـنمـاه  )3102بـه
بعد ،دیگر وجود نداشته ،منعقد گردیده و بنابراین ،تنها صورتحساب کارهایی که قبل از آن تاریخ انجـام شـده ،بـه
شر تأیید ایران ،پرداخت خواهد شد .خوانده از خواهان «گزارشهای وضعیت نهایی» پروژه را خواسـتار شـد کـه
خواهان در  32اکتبر  08( 3323مهرماه  )3102آنها را تسلیم نمود؛ ولی خوانده پاسخی به آنها نداد.
 .21خواهان اظهار میدارد که گرچه خوانده نمیپذیرد که قراردادها را «فسخ کرده ،ولی در واق  ،آنها را رد و
عمال لغو نموده است» .خواهان پس از دادن اخطار به ایران ،مابقی قراردادهای فرعی را فسخ و به منظور کـاهش
خسارت ،شروع به فروش تجهیزاتی کرد که برای پروژه تحصیل نموده بود .آخـرین صورتحسـاب تسـلیمی بابـت
سپتامبر  3323بود.
 .24خواهان اظهار میدارد که در مارس  ،3322ایران منغیرحق وجه اعتبارت اسنادی را کـه خواهـان طبـق
قراردادها ،برای تضمین اجرا و ضمانتنامههای پیشپرداخت تأمین نموده بود ،مطالبه کرد.
 .21تا تاریخ جلسه استماع ،جم خواسته نقدی طبق دادخواست اصالحی ،مبلغ ـ 32.222.320/دالر بـود .در
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جلسه استماع ،خواهان بخشی از ادعای اصلی خود را بابـت هزینـههـای حقـوقی ،مسـترد داشـت و اکنـون فقـ
هزینههای داوری حاضر را مطالبه میکند .بدین ترتیب ،خواهان بر مبنای ادعایی که قبل از استماع ،آن را اصالک
کرده و در جلسه استماع نیز آن را تغییر داده ،اینک جمعا مبلغ  32.018.023/22دالر مطالبه میکند که این رقـم،
شامل ـ 2.823.222/دالر بابت صورتحسابهای ارسالی و پرداخت نشده و مبلغ ـ 3.020.223/دالر بابـت مبـالغی
که از صورتحسابهای تسلیمی کسر شده و مبلغ ـ 433.434/دالر بابت هزینههای متحمله و سود آنهـا از اکتبـر
 3323تــا پایــان اوت  3323و مبلــغ  122.220/22دالر بابــت هزینــههــای متحملــه بعــد از اوت  3323و مبلــغ
ـ 0.433.208/دالر بابت هزینههای باالسری مستهلک نشده و مبلغ  0.283.280دالر بابت عـدمالنفـ مـیباشـد.
عالوه بر آن ،خواهان بهره و هزینههای داوری را نیز مطالبه میکند.
 .23خواهان بهعنوان خواسته دیگر ،متقاضی آزاد شدن و ابطال ضمانتنامههـای بـانکی و اعتبـارات اسـنادی
اتکایی مربـو اسـت کـه وی طبـق قراردادهـا بـهعنـوان ضـمانتنامههـای حسـن انجـام کـار و بابـت تضـمین
پیشپرداختهای خوانده ،ارائه کرده بود.
 .27باالخره در اصالحیه دادخواستی که دیوان طی دستور مورخ  0فوریه  31( 3324بهمـنمـاه  )3180آن را
پذیرفت ،خواهان تقاضا دارد دیوان اعالم نماید که ایران باید دیون مالیاتی و جـرائم مربوطـه را کـه در رابطـه بـا
قراردادها از وی مطالبه شده ،تأدیه نماید و خواهان از چنین مسئولیتی مبرا باشد.
 .28خوانده سه ایراد به صالحیت دیوان نسبت به ادعای حاضر ،مطرک مینماید .خوانده استدالل میکند کـه
طبق مفاد قراردادها درباره حل و فصل اختالفات طرفین ،این ادعا منحصرا در صالحیت دادگاههای ایـران بـوده و
در نتیجه از حیطه صالحیت دیوان خار است .خوانده مضافا اظهار میدارد که خواهان دلیـل کـافی بـرای اثبـات
تابعیت امریکایی خود ارائه نداده است و باالخره خوانده به اهلیت فورد ارو اسپیس ایراد میگیرد و مدارک مالکیت
ادعای خواهان را مطالبه میکند .خواهان هر سه ایراد را رد مینماید.
 .23در مورد ماهیت ادعا ،خوانده منکر است که قراردادها را نقض یا فسخ کـرده اسـت .بـالعکس وی اظهـار
میدارد که همیشه انتظار داشته که خواهان تعهدات خود را کامال ایفا نماید .خوانده همچنین ادعا میکند که چون
خواهان نتوانسته بود پروانه صادرات مقرر در قرارداد را تحصیل نماید ،لذا در اجرای قراردادها قصور و آنها را فسخ
نمود.
 .11بهعالوه ،خوانده اظهار میدارد که خواهان با عدم تحویل اطالعات فنی تعیین شده در قراردادها و تـأخیر
در تحویل بعضی اقالم و عدم ایفای تعهد خود در تأسیس دفتری در تهران و تعیین یک مدیر برنامـه در محـل و
امتناع از اجازه دسترسی به اسناد و پروندهای موجود در ایاالت متحده که برای ارزیابی کارهای انجام شده ادعایی
ضروری بود ،قراردادها را نقض کرده است .خواهان کلیه اظهارات را انکار میکند.
 .13خوانده ادعای متقابلی جمعا به مبلغ ـ 38.802.343/دالر بابت مانده پیشپرداختها و صورتحسـابهـای
پرداختی به خواهان و بهره متعلقه تا پایان سال  3322به مبلغ  2.224.380/03دالر ،بـه عـالوه بهـره متعلقـه تـا
تاریخ اجرای حکم ،مطرک کرده است.
 .12مضافا خوانده خساراتی را مطالبه میکند که حسب ادعا در نتیجه نقض قرارداد توس خواهـان ،متحمـل
شده و تعیین میزان آن را به کارشناس واگذار میکند.
 .11در الحاقیه دادخواست که طی دستور مورخ  32آوریل  03( 3328فروردینماه  )3180دیوان پذیرفته شده،
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وزارت دفاع همچنین مبلغ ـ 3.320.334.304/ریال که حسب ادعا خواهان بابت مالیات به وزارت امور اقتصادی و
دارایی بدهکار است ،مطالبه میکند .خواهان این ادعا را انکار و استدالل میکند که طبق قراردادها ،خوانده مسئول
پرداخت مالیاتهای موضوعه دولت ایران است.
 .14خوانده همچنین تقاضا میکند که دیوان به خواهان دستور دهد وسایل و ماشینآالت الکترونیکـی تهیـه
شده توس خریدار را که حسب ادعا متعلق به ایران است و در ایاالت متحده انبار شده ،به وی تحویل دهد.
 .11و باالخره خوانده تقاضا دارد «هزینه دادرسی و حقالوکاله طبق ماده  12قواعد دیوان» به وی بازپرداخت
شود.
سوم) دالیل صدور قرار
 .3صالحیت
(الف) قید انتخاب مرجع رسیدگی

 .13ماده 32هر دو قرارداد شماره  308و  ،312حاوی قید زیر درباره حل اختالف میباشد:
«حل اختالفات و کلیه منازعات و اختالفاتی که ممکن است در نتیجه تعبیـر و تفسـیر مـواد قـرارداد ویـا
پیوستهای مربوطه یا انجام کارها به وجود آید که نتوان آنها را بهطور دوستانه حل و فصل نمـود ،بایـد
طبق مقررات و قوانین ایران از طریق مراجعه به دادگاههای صالحه ایران ،حل و فصل گردد».
 .17خوانده استدالل میکند که این ماده ،صالحیت انحصاری رسیدگی به کلیه اختالفات موضـوع قـرارداد را
به دادگاههای ایران اعطا کرده ،به نحوی که به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعـاوی ،از دیـوان سـلب
صالحیت میشود؛ لکن نحوه انشای این قید ،از کلیه جنبههای مهم ،شبیه قیدی است که دیوان عمومی در قـرار
اعدادی شماره ـ303ـ 8خـود (مـورخ  0نـوامبر  34/3320آبـانمـاه  ،)3183صـادره در پرونـده فـورد ارو اسـپیس
کامیونیکینشز کورپوریشن و سایرین و نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایـران و سـایرین مـورد بررسـی قـرار داده
است .در آن قرار اعدادی ،دیوان مقرر داشت که محدودیت صریح قید اختالفات ناشی از تفسیر قـرارداد و اجـرای
کارها ،قید یاد شده را از محدوده استننا خار میسازد .دیوان همین نتیجـهگیـری را پـس از بررسـی قیـود عمـال
مشابهی راج به حل اختالف ،در احکام صادره در پرونده سیلوانیا (صفحات  33تا  ،)31پرونده کوئستک (صفحات
 33تا  )31و پرونده توش راس (صفحات 2و  2و  ،)30که در باال بدانها اشاره شد ،مجددا مـورد تأییـد قـرار داده
است.
 .18این شعبه دلیلی نمیبیند که قید انتخاب مرج رسیدگی در این پرونده را به نحوی متفـاوت از تفسـیری
که دیوان عمومی در قرار اعدادی شماره 303ـ 8خود ارائه داده ،تفسیر نماید .در آن قرار نیـز ماننـد مـورد حاضـر،
«جنبههای مهمی از قرارداد ...خار از حیطه صالحیت دادگاههای منتخب قرار داده شده است» و «این محدودیت
صالحیت[ ،قید انتخاب مرج رسیدگی را از شمول این الزام که دادگـاههـای ایرانـی بایـد صـالحیت انحصـاری
رسیدگی به اختالفات ناشی از قرارداد را داشته باشند ،خار مینماید».
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(ب) تابعیت امریکایی خواهان

 .13بر مبنای مدارک تسلیمی خواهان ،که شرای مقرر در دستور مورخ  02دسامبر  03( 3320آذرماه  )3183دیوان را در پرونده
شماره ( 18فلکسی وان لیسینگ اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،منتشره در ـ  )1 Iran-U.S. C.T.R. 455و نیـز
شرای مقرر در دستور مورخ  32ژانویه  02( 3321دیماه  )3183را در پرونده شماره ( 34جنرال موتورز کورپوریشن و سایرین و
جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،منتشره در  ،(3 Iran-U.S. C.T.R.1در مورد اثبات تابعیت شرکتها احراز میکند ،دیوان
متقاعد شده است که خواهان ،طبق مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده میباشد (تطبیق شود
با حکم شماره 1ـ303ـ 32 ،018ژوئـن  02/3328خردادمـاه  3180صـادره در پرونـده فـورد ارو اسـپیس انـد کامیونیکیشـنز
کورپوریشن و سایرین به طرفیت نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران و سایرین).
(ج) اهلیت خواهان

 .41خوانده با استناد به اینکه خواهان هنوز اثبات نکرده که حقوق و تعهدات ارونوترانیک ،به موجب قراردادهـای
شماره  308و 312به فورد ارو اسپیس واگذار شد ،به اهلیت خواهان برای اقامه دعوا ایراد دارد.
 .43بر مبنای رونوشت انتقالنامه مورخ  4اوت  31( 3322مردادماه  )3102امضا شده توس ارونوترانیک ،فورد
ارو اسپیس و سازمان مخابرات و الکترونیک دولت ایران که خواهان تسلیم نموده ،دیوان متقاعد شـده اسـت کـه
فورد ارو اسپیس ،مالک ادعا میباشد.
 .2ماهیت دعوا

 .42در این بخش از حکم ،دیوان ابتدا به ادعاهای طرفین درباره اجرای قراردادها ،قبل و بعـد از  30فوریـه 3323
( 08بهمنماه  ،)3102یعنی تاریخی که از میزان کار کاسته شد ،میپردازد و سپس اسـتدالالت طـرفین را دربـاره
آنکه چه عواملی موجب ختم قراردادها شد ،مورد بررسی قرار داده ،پیامدهای حقوقی فسخ قرارداد را در آن شرای
خاص در نظر میگیرد و سرانجام به ادعاهای متقابل رسیدگی میکند.
(الف) اجرای قراردادها

 .41یک ادعای اساسی خوانده این است که خواهان با قصور در تأمین خدمات و مواد و مصالح الزم ،قراردادهـا را
نقض کرده است .دیوان نمی تواند دالیلی در تأیید این ادعا بیابد ،بلکه برعکس معتقـد اسـت کـه خواهـان عمـال
تعهدات قراردادی خود را در حدود معقولی که در شرای خاص این پرونده قابل انتظار بوده ،تا موقعی کـه خوانـده
آخراالمر قراردادها را فسخ کرد ،ایفا نموده است.
 .44مدارکی که اثبات میکند خواهان عمال تعهدات خود را ایفـا کـرده ،عبارتنـد از :خالصـه و شـرک اقـالم
تحویلی مندر در پیوستهای تسلیمی خواهان و همچنین گزارشهای وضعیت نهایی که خواهان در اکتبر 3323
به خوانده تسلیم نموده ،حاوی فهرست کلیه اقالم تحویلی و تـاریخ تسـلیم گـزارشهـای ماهانـه پیشـرفت کـار.
خواهان در تأیید این مدارک ،اسناد حجیمی به دفتر دیوان تسلیم نموده که شامل رسیدهایی است کـه خواهـان از
پیک مخصوص خوانده دریافت کرده و همچنین خالصه مدارکی که نشان میدهد کدام اقالم تحویـل شـده ،چـه
موق تحویل شده و آیا رسیدی بابت آنها اخذ شده یا خیر.
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 .41در مورد دوره بعد از  30فوریه  08(3323بهمنماه  ،)3102دیوان معتقـد اسـت کـه خواهـان بـه دالیـل
مختلف حق داشت که میزان کار خود را کاهش دهد .اوال صورتحسابهای مربو به کارهای انجام شـده در دوره
اکتبر  3322تا فوریه  3323پرداخت نشده بود و این امر بهخودیخود ،کاستن میزان کارها را توس خواهان توجیه
میکند ،حتی اگر قصور خوانده در پرداخت وجه به دلیل فورسماژور معذور بوده باشد .ثانیا همکاری بـین طـرفین
که برای اجرای کامل قراردادها ضروری بود ،متوقف و مالقاتها لغو شده بود .دستورهای الزمی که خوانـده بایـد
میداد ،واصل نمی شد و ارتباطی بین طرفین برقرار نبود .در آن مرحله ،کار طراحی هر دو قـرارداد تقریبـا تکمیـل
شده بود و کار خواهان وارد مرحله «بررسی انتقادی طرک» میشد که قرار بود در فوریه  3323انجام گردد .در این
مرحله ،قرار بود کلیه کارهای تکمیل شده طراحی ،توس ایران و سایر پیمانکارن آیبکس ،به منظور تصویب نهایی
قبل از ادامه کار ،کامال بررسی شود .ثالنا تحت این شرای شاید خواهان از جهت کاهش خسـارات ،حتـی وظیفـه
داشت میزان کار را تقلیل دهد.
 .43خوانده ادعا میکند که فسخ قراردادهای فرضی به منزله تخلف از ماده 1ـ 33هریک از قراردادهایی بـود
که به موجب آنها ،هرگونه تغییری در قراردادهای فرعی ،مستلزم تصویب قبلی خوانده بوده است .دیـوان معتقـد
است که خواهان حق داشت قراردادهای فرعی را فسخ کند و قصور وی در کسب موافقت خوانده ،حداقل به دلیل
فورسماژور ،موجه بوده است .مضافا کار پیمانکاران فرعی ،جزئی از کار خود خواهان را تشکیل مـیداده و اقـدام
وی در مورد فسخ قرارداد با پیمانکاران ،باید با توجه به عواملی که قبال در مـورد کـاهش میـزان کـار خواهـان و
به ویژه ،عدم دریافت دستورالعمل از خوانده و قصور خوانده در پرداخت صورتحسابهای معوقه مورد بررسـی واقـ
شد ،ارزیابی گردد .خواهان ابتدا به استناد مادهای که به وی اجازه میداد تا سه ماه کار را تعطیل کنـد ،تعـدادی از
قراردادهای فرعی را به حالت تعلیق درآورد و پس از آنکه پاسخی به درخواست صـدور دسـتور از ناحیـه خوانـده
دریافت نکرد ،قراردادها را فسخ نمود که بدین ترتیب ،اقدام وی معقول بوده است .در واق  ،اگر خواهان تصمیم به
عدم ادامه قراردادها میداشت ،احتماال حتی مجبور میبود میزان کار پیمانکاران جزا را هرچه بیشتر کاهش دهـد
تا بدانوسیله از میزان خسارات خوانده بکاهد.
 .47دیوان مضافا از مدارک موجود یقین حاصل کرده که نهتنها خواهان تعهدات قراردادی خود را ایفا نمـوده،
بلکه طرز کار وی رضایتبخش نیز بوده است .دیوان مالحظه میکند که خوانده قبل از ثبت دفاعیه خود در پرونده
حاضر ،هیچگاه درباره موارد تخلفی که اینک ادعا میکند ،به خواهان اخطار نداده و در مورد نحوه انجام کار توس
خواهان نیز در جریان اجرای قرارداد ،شکایتی ننموده است .خوانده همچنین اخطار و فرصـتی بـرای رفـ نقـایص
موضوع ماده 3ـ 2قراردادها نداده است .طبق ماده مزبور ،خوانده ملزم بـوده در صـورتی کـه خواهـان «هریـک از
وظایف و تعهدات خود را طبق قرارداد بهطور صحیح انجام نمیداد» ،به خواهان اخطـار و فرصـت دهـد .حتـی در
نامهای که سازمان مخابرات و الکترونیک خوانده در  38ژوییه  02( 3323تیرماه  )3102به خواهان ارسال و طـی
آن اعالم داشت که اجرای قرارداد «به دلیل تحوالت اخیر ناشی از انقـالب اسـالمی ایـران متوقـف شـده تلقـی
میگردد» ،ذکری از هیچ گونه نقض ادعایی قرارداد از ناحیه خواهان نشده است .طبق روش مندر در پیوست یک
قراردادها ،ایراد به صورتحسابها میبایست ظرف چهار هفته مطرک شود .ولو اینکـه روش مزبـور بعـد از توقـف
همکاری طرفین در نتیجه انقالب ،دیگر قابل اعمال نمیبود ،باز هم هر ایرادی به کار خواهان میبایسـت ظـرف
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مدت معقولی که در مورد حاضر ،در پایان دسامبر خاتمه یافت ،به خواهان اطالع داده میشد.
(ب) فسخ قراردادها

 .48موضوع اساسی در پرونده حاضر ،چگونگی ختم قراردادها است .طرفین قبول دارند که هیچیک از آنها طبـق
ماده 0ـ 2قراردادها ،به استناد فورسماژور ،قراردادها را فسخ نکردهاند .سوای این نکته ،طرفین در موارد دیگـر بـا
یکدیگر اختالفنظر دارند.
 .43خواهان اظهار میدارد که مانند سایر پروندههای آیبکس ،ایران در پرونده حاضر نیـز قراردادهـا را تعمـدا
براساس «سیاست» عدم ادامه قراردادها با پیمانکاران امریکایی در پروژهای که به عملیات اطالعاتی سری نظامی
ارتبا داشت ،فسخ کرده و گویای این واقعیت ،نامه متحدالشکل مورخ  38ژوییه  00( 3323تیرمـاه  )3102اسـت
که خوانده برای کلیه پیمانکاران آیبکس فرستاده است .منظور از آن نامه ،اعالم این مطلب بود که «اجـرای کلیـه
کارها و پرداخت هزینههای موضوع قراردادها ...به دلیل تحوالت اخیر ناشـی از انقـالب اسـالمی ایـران ،متوقـف
محسوب گردیده است» .خواهان ادعای خود را به نحو دیگری نیز مطرک کرده ،میگوید که وی قراردادها را یا به
علت عدم پرداخت وجه توس ایران ،و یا به دلیل اینکه ایران در جلسه مالقات ماه سپتامبر در تهـران ،قراردادهـا
را رد کرد ،فسخ نموده است .خواهان اظهار میدارد که در هر حال ،ایران طبق مـاده 3ــ 2قراردادهـا و بـه دلیـل
تخلف از ناحیه خواهان ،اقدام به فسخ قرارداد نکرده است.
 .11خوانده ادعا میکند که قراردادها به این علت خاتمه یافت که خواهان قبل از نامه مورخ  32ژوییـه 3323
(33تیرماه  ،)3102آنها را نقض کرده و اظهار میدارد که این نامه صرفا دعوت بـه مـذاکره بـود و در پاسـخ بـه
درخواستی که خواهان طی نامههای قبلی خود ،ضمن اشاره به فورسماژور ،مطرک کرده بود ،ارسال گردید و ثانیـا
دلیل ارسال نامه ،کاهش کار توس خواهان بود.
 .13دیوان مالحظه میکند که نامه مورخ  38ژوییه  00( 3323تیرماه  )3102عمال شبیه نامههایی است کـه
ایران در همان تاریخ برای سایر پیمانکاران آیبکس در پروندههای دیگر ارسال داشته است .مسائلی کـه ایـران بـا
فرد فرد پیمانکاران خود داشت ،با یکدیگر مرتب و بنابراین ،مستلزم یک راهحل مشترک بود .بنابراین ،به مکاتبات
قبلی هریک از پیمانکاران آیبکس با ایران درباره پروژه ،بهطور مشخص پاسخ داده نشد ویا اشارهای به هر نحو ،در
نامه  38ژوییه  00( 3323تیرماه  )3102به آنها به عمل نیامد .این امر در مورد پروندههای سـیلوانیا و کوئسـتک
که در باال بدانها اشاره شد ،بهوضوک روشن است .به همین نحو ،در پرونده حاضر نیز نامه ژوییه  3323اشـارهای
به رفتار فورد ارو اسپیس ویا تلکسها و نامههای قبلی وی به خوانده نکرده است .در عـوض ،نامـه مزبـور صـرفا
مبین روش کلی ایران در قبال پروژه آیبکس بود.
 .12خوانده بهویژه تأکید میکند که قصور خواهان در اخذ پروانه صادرات که طبق قراردادها الزامی بود ،علت
واقعی عدم اجرا و نهایتا ترک قراردادها توس خواهان بود .دیوان معتقد است کـه فقـد پروانـه صـادرات در سـال
 ،3323تأثیری در فسخ قراردادها نداشته است .خواهان طبق ماده 3ـ 2هریک از قراردادها ،ملزم بـوده ظـرف 302
روز از امضای قراردادها پروانه صادرات اخذ نماید و چنین تعهدی را وی ایفا کرده است .ایـن واقعیـت کـه پروانـه
صادرات مزبور منقضی گردیده ،مان کار خواهان که در ایاالت متحده صورت میگرفت ،نبود؛ زیرا قبـل از خاتمـه
قراردادها در سال  ،3323خواهان تعهدی برای تحویل کار نداشت و انگیزه ارسال نامه مورخ  38ژوییه 00( 3323
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تیرماه  )3102فقدان یک پروانه صادرات معتبر نبوده و حتی ذکری از آن در نامه یاد شده به عمـل نیامـده اسـت.
ضمنا موضوع پروانه صادرات ،نقش مهمی در مذاکرات فیمابین طرفین در جلسه سپتامبر  3323در تهران نداشت،
زیرا این امر تنها یکی از چند موضوعی بود که خواهان تعهد کرد در آینده راج بـه آن اقـدام کنـد و هـیچیـک از
طرفین به عنوان دلیل عدم ادامه قراردادها ،بدان استناد نکرد .آن مذاکرات هرگز به مرحلهای نرسـید کـه موضـوع
پروانه صادرات ،اهمیت حیاتی پیدا کند.
 .11بالعکس دیوان نتیجه میگیرد که ایران با ارسال نامه مورخ  38ژوییه  00( 3323تیرماه  )3102خود ،در
زمانی که هیچیک از طرفین ،قراردادها را نقض نکرده بود ،تصمیم گرفت به قرارداد خاتمه دهـد و ایـن اقـدام بـه
فسخ را در جلسه مالقات سپتامبر  ،3323با مطالبه گزارشهای نهایی وضعیت و عدم پاسـخ بـه اخطـار خواهـان،
مبنی بر اینکه وی ناچار است مابقی قراردادهای فرعی را فسخ کرده و وسایل را بفروشـد ،مگـر آنکـه دسـتوری
خالف آن دریافت کند ،مورد تأیید قرار داد.
 .14در میان کلیه مقررات ناظر بر فسخ قراردادها ،ماده 0ـ 4که برای خوانده این حق را قائل شده که قرارداد
را به صالحدید خود فسخ کند ،به آنچه که در این پرونده روی داده ،نزدیکتر است .آن ماده چنین است:
«خریدار حق دارد هر موقعی که مایل باشد این قرارداد را بعضا یا کال به صالحدید خود و بـا یـک اخطـار
قبلی  12روزه فسخ نماید».
عالوه بر آن ،ماده 1ـ 4هر دو قرارداد ،شر میکنند که تصمیم خریدار «قطعی بوده و احتیا به ذکر دلیـل و
بحث و مذاکره ندارند» .ماده 1ـ 2قراردادها ،منجمله پیامدهای حقوقی فسخ به صالحدید خریدار را مقرر میدارد:
«در صورتی که خریدار به هر دلیل که مربو به قصور فروشنده نباشد ،تصمیم به فسخ تمام یا قسمتی از
قرارداد بگیرد یا حدود الزامات مندر در ماده 3ـ 4را کاهش دهد ،از تاریخ رسمی فسخ قرارداد یـا کـاهش
احتیاجات ،مسئولیت پرداخت قیمت کلیه تجهیزات و وسایل حمل شده و کارهای انجام شده برای خریدار
را بر عهده خواهد گرفت».
 .11تشخیص دیوان این ست که این ماده در درجه اول برای فسخ در شرای دیگر پـیشبینـی شـده بـود و
ضمنا خوانده اخطاری را که طبق این ماده الزم بوده ،نداده است .با این حال ،دیوان نتیجه میگیرد که ایـن مـاده
مبین قصد متقابل طرفین درباره فرمولی است که باید برای تعیین مبلغ غرامت قابل پرداخـت در صـورت تصـمیم
خوانده به فسخ قرارداد به صالحدید خود اعمال شود .بنابراین ،این مقررات قیاسا در مـورد پرونـده حاضـر اعمـال
میشود.
(ج) شمول مقررات قراردادی حاکم بر فسخ به صالحدید خوانده ،بر پرونده حاضر
الف) صورتحسابهای ت دیه نشده

 .13خواهان پرداخت دوازده فقره ،صورتحساب را بابـت هـر قـرارداد ،جمعـا بـه مبلـغ ـ 2.823.222/دالر شـامل
ـ 822.283/دالر بابت قرارداد شماره  308و مبلغ  8.334.323دالر بابت قرارداد شماره  312که حسب ادعا طلبکار
است ،مطالبه میکند .مبالغ مورد مطالبه شامل هزینههای متحمله بابت مواد و مصـالح تحـویلی و خـدمات انجـام
شده در مدت اکتبر  3322تا پایان سپتامبر  3323و همچنین  30درصد سود این هزینهها طبق قرارداد شماره 308
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و  30درصد طبق قرارداد شماره  312است.
 .17خواهان در محاسبه خواسته خود ،مبلغ ـ 1.042.112/دالر پیشپرداخت خوانده بابت قرارداد شـماره 308
و مبلغ ـ 2.142.002/دالر پـیشپرداخـت قـرارداد شـماره  312را کـه قـرار بـود بـه میـزان  30درصـد از قیمـت
صورتحسابهای ماهانه ارسالی برای ایران مستهلک شود ،منظور نموده است .از مبالغی که بدین ترتیب خواهـان
بابت صورتحسابهای تأدیه نشده ،خود را طلبکار میداند ،یعنی ـ 1.333.030/دالر بابـت قـرارداد شـماره  308و
مبلغ ـ 33.822.023/دالر بابت قرارداد شماره  ،312خواهان مابقی پیشپرداختهای مستهلک نشده را یعنی مبلـغ
ـ 0.413.404/دالر بابت قرارداد شماره  308و مبلغ ـ 4.834.420/دالر بابت قرارداد شماره  ،312کسر نمـود و بـه
مبالغ مورد ادعا رسیده است.
 .18طبق ماده 1ـ 2قراردادها ،خوانده باید «قیمت کلیه تجهیزات و وسایل حمل شده و کارهای انجـام شـده
برای خریدار» را بپردازد .در اعمال این مقررات نسبت به ادعای صورتحسابها ،دیوان متذکر میشود ایـن مطلـب
که در پرونده حاضر ،هیچ وسایل و تجهیزاتی به ایران حمل نشده ،مؤثر در مقام نیست .اوال نحوه انشای ماده 1ـ2
بهروشنی بدین مفهوم است که صرفنظر از اینکه وسایل و تجهیزاتی حمل شده یا نشده باشد ،قیمت کارهایی که
برای خریدار انجام شده باید پرداخت گردد .ثانیا طبق قراردادها ،خواهان تعهدی نداشته که در سال  3323چیـزی
به ایران تحویل دهد .موقعی که خوانده قراردادها را فسخ کرد ،کار خواهان در مرحله «بررسی انتقادی طرک» بـود
و همان طور که در باال اشاره شد ،دلیل عدم اجرای این مرحله ،حداقل تا حدودی این بود که خوانده بـرای پـروژه
آیبکس مدیر برنامه ای تعیین نکرد .خواهان فق متعهد بود وسایل تکمیل شده را حمل کند و قراردادها هرگز بـه
آن مرحله نرسید.
 .13در مورد صورتحسابها ،دیوان معتقد است که تنها سؤال این است که آیا کـار موضـوع صورتحسـابهـا
عمال انجام شده یا نه و اگر انجام شده ،به قیمت قراردادی انجام شـده یـا خیـر .خوانـده ایـراد گرفتـه کـه وجـه
صورتحسابها نباید پرداخـت شـود؛ زیـرا صورتحسـاب هـا طبـق رویـه مـورد توافـق طـرفین راجـ بـه گـواهی
صورتحسابها و اقدام در مورد آنها تهیه نشده بودند .طبق آن رویه ،تـوش راس انـد کـامپنی ،پیمانکـار مشـاور
حسابرسی خوانده ،ملزم بود صورتحسابهای تسلیمی را بررسی و پرداخت آنها را توصیه کند .تنهـا صورتحسـاب
اکتبر  3322توس توش راس بررسی و برای پرداخت توصیه شده بود ،در حالی کـه صورتحسـابهـای نـوامبر و
دسامبر  3322را توش راس در فوریه  ،3323بدون توصیه پرداخت برای ایران ارسال داشته بود؛ زیرا گزارشهـای
ماهانه مقرر راج به پیشرفت کار موجود نبود .صورتحسابهای بعدی اگر هم بررسی شد ،بررسی تنها بـه وسـیله
ایران صورت گرفت.
 .31مانند پرونده کوئستک (صفحه  00حکم مربو ) ،دیوان معتقد است در صدور حکم غرامت به دلیل فسـخ
قرارداد از ناحیه خوانده ،لزومی ندارد که صورتحسابهای مربو به هزینههای متحمله ،طبق روشی که طرفین در
بدو امر تعیین کرده بودند ،تسلیم گردد .با توجه به اینکه روش گـواهی صورتحسـابهـا دیگـر در حـوالی دوران
انقالب عملی نبود ،دیوان نتیجه میگیرد که کافی است خواهان اینگونه هزینهها را در حد معقول اثبات و دیـوان
را متقاعد کند که هزینههای مزبور را برای اجرای قرارداد متحمل شده است .اگر خالف ایـن نتیجـهگیـری شـود،
موجب انتفاع غرامت خواهد شد ،بدون آنکه قصوری از ناحیه خواهان سر زده باشد.
 .33مدارک موجود دیوان را متقاعد ساخته که خواهان هزینههای مذکور در صورتحسابها را متحمل گردیده
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است .اسناد مؤیدی که در تهیه صورتحسابها به کار رفته ،توس حسابرس خواهان ،کوپرز اند الیبراند ،کـه یـک
مؤسسه حسابرسی عمومی و مستقل است ،بررسی شده و مؤسسه مزبور گواهی کرده که مبلغ هزینههای متحمله،
همان طور که خواهان ادعا میکند «بررسی مبین» هزینههـای متحملـه تـا پایـان  13اوت  3( 3323شـهریورماه
 )3182است که هزینههای متحمله تا پایـان سـپتامبر  2( 3323مهرمـاه  )3102را نیـز شـامل مـیشـود .دیـوان
همچنین پس از بررسی گزارشهای نهایی وضعیت و اسناد تأییدی و صورتحسابها ،متقاعد شده است که مبـالغ
صورتحسابها بهدرستی محاسبه شده و مبین کار واقعی خواهان میباشد .این موضوع در مورد اخـتالف بـین 04
درصد تقلیل صورتحساب شـماره  2203بابـت «تعـدیل پیشـرفت» ( )progress adjustmentو عـدم تقلیـل
صورتحساب شماره  2200مربو به قرارداد شماره  308و همچنین اختالف متناظر  08درصد تقلیل صورتحسـاب
شماره  2204بابت «تعدیل پیشرفت» و عدم تقلیل صورتحساب شماره  2200مربو به قـرارداد شـماره  312نیـز
صادق میباشد .درباره این اختالف ارقام در جلسه استماع توضـیح داده شـده و دیـوان متقاعـد گردیـده کـه ایـن
اختالف ها ناشی از مشکالت مربو به روش گواهی صورتحسابها در آن زمان بوده است .مضـافا دیـوان متـذکر
میشود که مانند پرونده سیلوانیا (صفحه  00حکم مربو ) ،تخفیفهای مربو به «ضریب نقصـان» در رابطـه بـا
«برنامه مالی» قراردادها محاسبه شده و ارتباطی با هزینههای واقعی متحمله خواهـان نداشـته اسـت .در مـواردی
منل مورد حاضر که هزینههای واقعی مورد اختالفند ،این گونه تخفیفها در محاسبه غرامت موضـوع مـاده 1ــ2
قراردادها حائز اهمیت نمیباشد.
 .32مضافا دیوان خاطرنشان مینماید که تا شروع داوری حاضر ،خوانده هیچگونه اعتـراض خاصـی بـه ایـن
صورتحسابها که آنها را حداکنر در جلسه سپتامبر  3323در تهران از خواهان دریافت کرده بود ،به عمل نیـاورد؛
بجز یک اظهارنظر کلی در همان جلسه ،به این مضمون که بابت کارهای انجام شده بعد از  32فوریـه 03( 3323
بهمنماه  )3102هیچ صورتحسابی مورد قبول قرار نخواهد گرفت که اظهارنظر مزبور از لحـاظ رأی حاضـر حـائز
اهمیت نمیباشد .طبق قراردادها ،خوانده ملزم بود هر ایرادی به صورتحسابهای تسـلیمی را ظـرف چهـار هفتـه
مطرک نماید .حتی اگر این قاعده اعتراض ظرف چهار هفته ،در شرایطی که همکاری مقرر قراردادی بـین طـرفین
قط شده بود ،دیگر قابل اعمال نمی بود ،با این حال ،دیوان معتقد است که مانند پرونده تـوش راس (صـفحه 32
حکم مربو ) ،قصور خوانده در پاسخ به صورتحسابها ظرف مـدت معقـول ،ایـن فـرض را مطـرک مـیکنـد کـه
صورتحسابها مورد قبول واق شده یا حداقل میبایست قبول شده باشند .دیوان معتقـد اسـت کـه بعـد از جلسـه
مالقات سپتامبر  3323که خوانده تعهد خود را برای بررسی صورتحساب کارهای انجام شده تا تاریخ انقالب مورد
تأیید قرار داد ،خوانده باید هرگونه اعتراضی که میداشت ،ظرف مدت معقولی به خواهان اعالم میکرد .با توجه به
اینکه خوانده گزارشهای نهایی وضعیت را در  32اکتبر  08( 3323مهرماه  )3102دریافت کرده ،به نظر میرسـد
که تاریخ  13دسامبر  32( 3323دیماه  )3102تحت این شرای  ،مهلت معقـولی بـرای بررسـی صورتحسـابهـا
توس خوانده باشد .چون نه تصویب صورتحسابها و نه اعتراض بدانها به خواهان اعالم نشد ،دیوان معتقد است
که خوانده از اول ژانویه  33( 3322دیماه  )3102مسئول پرداخت صورتحسابها بوده است.
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ب) مبالغ کسر شده از صورتحسابها

 .31خواهان در محاسبه مبالغ مندر در صورتحسابهای مربو به هر دو قرارداد 0 ،درصـد مقـرر در قـراردادهـا
بابت حسن انجام کار را از کل مبالغ صورتحسابها کسر کرده اسـت .ایـن  0درصـد بـهطـور عـادی و بـهعنـوان
تضمینی برای خوانده کسر می شد و ارتباطی به عیب و نقص در کار خواهان نداشت .مبالغی که بدین نحو تا آخـر
کار کسر شد جمعا ـ 120.122/دالر بابت قرارداد شماره  308و مبلغ ـ 322.831/دالر بابت قرارداد شماره  312بود
که جم دو رقم به  3.023.223دالر بالغ میشود.
 .34طبق پیوست  3هریک از قراردادها ،مبالغ کسر شده میبایست «پس از خاتمه مـدت ضـمانت و وصـول
آخرین گواهی پذیرش از خریدار» پرداخت میشد« .مدت ضمانت» برای مواد و مصالح و وسایل طبق ماده 43ــ0
قرارداد شماره  308و تنها برای وسایل طبق ماده 08ـ 0قرارداد شماره  ،312دوازده ماه بود.
 .31دیوان معتقد است که  0درصد برداشتی ،قسمتی از بهای کار انجام شده است و بنابراین ،باید طبق مـاده
1ـ 2قراردادها پرداخت گردد .ممکن است این سؤال مطرک شود [که آیا خوانده میتواند پس از فسخ قرارداد بـرای
راحتی کار خود ،به دوره ضمانت در مفهوم ماده 1ـ 2استناد نماید .بههرحال زمان پرداخت مبالغی کـه کسـر شـده
بود حداکنر بههنگام منقضی شدن ضمانت ،فرا میرسید .چون آخرین روزی که خواهان طرکها و مـدارک فنـی،
یعنی گزارش نهایی وضعیت را به خوانده تحویل داد 32 ،اکتبـر  08( 3323مهرمـاه  )3102بـود ،بنـابراین ،تـاریخ
انقضای ضمانت 32 ،اکتبر  08( 3322مهرماه  )3103بوده است .بنابراین ،خواهان استحقاق دارد مبالغ کسـر شـده
بابت هر دو قرارداد را که جمعا به ـ 3.023.223/دالر بالغ میشود ،دریافت نماید.
ج) هزینههای فسخ

 .33خواهان هزینههای فسخ را به سه دسته تقسیم کرده ،بازپرداخت آنها را مطالبه میکنـد ،بـدین شـرک :الـف)
هزینههایی که «قبل از ثبـت دادخواسـت ،یعنـی از اکتبـر  3323تـا سـپتامبر  3323متحمـل گردیـده ،بـه مبلـغ
ـ 042.434/دالر؛ ب) هزینـههـایی کـه از اوت  3323بـه بعـد متحمـل شـده ،بـه مبلـغ 122.220/22دالر؛ و )
هزینههای عمومی سرشکن نشده ،به مبلغ ـ 0.433.208/دالر.
 .37دیوان مالحظه میکند که برخالف ماده ذیرب در قرارداد پرونده سـیلوانیا (صـفحات  03بـه بعـد حکـم
مربو ) ،در این پرونده ،ماده 1ـ 2قراردادها ،ذکری از جبران هزینههای فسخ نمیکنـد .بنـابراین ،خواهـان اصـوال
ذیحق به دریافت هزینههای ناشی از فسخ قراردادها از ناحیه خوانده نیست .لکن الزم است بررسی شـود کـه آیـا
میتوان هیچیک از هزینههای مورد ادعا تحت عنوان «هزینههای فسخ» را به این دلیل که در واق  ،این هزینهها
قسمتی از «قیمت کارهای انجام شده» توس خود خواهان یا پیمانکاران میباشد ،مشـمول مـاده 1ــ 2هریـک از
قراردادها دانست یا خیر.
ـ هزینههای اکتبر  3373تا اوت 3383

 .38با توجه به اینکه خوانده به اسناد یا مبالغ مورد ادعا بهعنوان هزینههای فسخ ،مشخصا ایرادی نگرفته ،دیوان
پس از بررسی مطالب ثبت شده و براساس مدارک موجود ،از جمله گزارش ارزیـابی هزینـههـا توسـ کـوپرز انـد
الیبراند ،متقاعد شده است که خواهان هزینههایی جمعا به مبلغ ـ 0.234.828/دالر ،یعنی ـ 112.380/دالر بابـت
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قرارداد  308و مبلغ ـ 0.402.443/دالر بابت قرارداد  ،312در نتیجه تصفیه حساب قرارداد پیمانکاران جزا و فروش
مواد و مصالح و وسایل خریداری شده برای پروژه ،متحمل گردیده است .اینها هزینـههـایی اسـت کـه خواهـان
میتواند طبق ماده 1ـ 2قراردادها ،بابت قیمت کار انجام شده ،مطالبه کند.
 .33بهعالوه ،خواهان همچنین ذیحق است بابت این هزینهها طبق قـرارداد ،سـود دریافـت کنـد؛ زیـرا کـه
اصطالک «قیمت» در این مقررات ،شامل هزینه و سود است .مجموع سود متعلقه به این هزینهها ـ 142.034/دالر
است که بر مبنای  30درصد بابت قرارداد ( 308به مبلغ ـ 02.421/دالر) و  30درصد بابت قرارداد ( 312بـه مبلـغ
ـ 032.303/دالر) محاسبه شده است.
 .71خواهان از جمـ مبلـغ ـ 1.341.022/دالر هزینـه و سـود ،مبلـغ ـ 0.030.228/دالری را کـه از فـروش
اضطراری ) )salvage saleوسایل و مواد و مصالح خریداری شده برای دو قرارداد عاید نموده ،کسر کرده است.
 .73خوانده ادعا میکند که خواهان با فروش تجهیزات ،قرارداد را نقض کرده و خواهان اظهار میدارد که اگر
غیر از این عمل کرده بود ،وسایل و تجهیزات کهنه و غیرقابل استفاده میشد .وی قصد خـود را در مـورد فـروش
وسایل به منظور کاهش دادن خسارات ،طی نامه مورخ  32سپتامبر  02( 3323شهریورماه  )3102و نیز طی نامـه
مورخ  32اکتبر  32( 3323مهرماه  )3102و در گزارشهای نهایی وضعیت ،به خوانده اطـالع داد؛ ولـی اعتراضـی
دریافت نکرد .در فروش اضطراری وسایل ،خواهان رأسا قسمت بزرگی از وسایل را بـه قیمتـی برابـر یـا بـاالتر از
قیمتهای پیشنهادی اشخاص ثالث خریداری کرد .این فروشها توسـ کـوپرز انـد الیبرانـد حسابرسـی شـده و
مؤسسه نامبرده تأیید کرده که در مورد فروشهای باالتر از  02.222دالر ،بـاالترین پیشـنهاد پذیرفتـه شـده و در
مورد «انتقالهای داخلی فورد ارو اسپیس» قیمتهای پیشنهادی اشخاص ثالث ،کم تر یا برابر با قیمت انتقال بوده
و قیمت انتقال به نظر معقول میرسیده است.
 .72دیوان بر این نظر است که خواهان ،پس از آنکه چند بار قصد فروش وسایل را به خوانده اعالم کـرده و
اعتراضی دریافت ننموده ،حق داشته وسایل را به منظور کاهش خسارات بفروشد.
 .71در الیحه استماع ،خواهان پس از کسر عواید حاصل از فروش اضطراری وسایل به رقم ـ 042.434/دالر
مورد مطالبه بابت هزینههای اکتبر  3323تا پایان اوت  3323رسیده است .از این رقـم بایـد مبلـغ ـ 08.222/دالر
کسر کرد ،زیرا این مبلغ طبق اطالع خواهان در جلسه استماع ،مربو به حقالوکالهای است که خواهان در رابطـه
با اختالف مربو به اعتبارات اسنادی پرداخته و ارتباطی به قیمت کاری که طبق مدلول ماده 1ـ 2قراردادها انجام
شده ،ندارد.
 .74بنابراین ،خواهان استحقاق دارد مبلغ ـ 433.434/دالر بابت کار انجام شده در مدت اکتبر  3323تا پایـان
اوت  3323دریافت نماید.
ـ هزینههای مربوط به بعد از اوت 3383

 .71در بدو امر ،خواهان مجموعا مبلغ ـ 231.103/دالر بابت هزینههای متحمله بعد از اوت  3323مطالبـه کـرده
بود .در این ادعا ،خواهان مبلغ ـ 003.224/دالر بابت «حقالوکاله» ،ـ 04.003/دالر بابت «حقالزحمه حسابرسی»
و مبلغ ـ 23.038/دالر بابت سایر هزینهها منظور کرده بود .در جلسه استماع ،خواهان از مطالبه مبـالغ درخواسـتی
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تحت عنوان«حقالوکاله» و«حقالزحمه حسابرسـی» اعـراض کـرد و از مبلـغ درخواسـتی تحـت عنـوان «سـایر
هزینهها» 3.032/31 ،دالر که بابت هزینه سفر و سایر هزینههای شهود در رابطه با داوری حاضر بود کاست .ایـن
اقالم به صورتی که در الیحه ثبت شده در تاریخ  02مارس  03( 3328اسفندماه  )3184اصالک و با مدارک تأییـد
گردیده ،بهعنوان هزینههای داوری مطالبه شده است.
 .73خواهان اکنون مبلغ ـ 012.022/بابت هزینههایی کـه بعـد از اوت 3323متحمـل گردیـده ،در رابطـه بـا
تصفیه حساب قراردارد فرعی با آرگو سیستمز ،به عالوه مبلغ  22.120/22دالر بابت «سایر هزینهها[یی » که ریز
ارقام آنها را ارائه نداده ،مطالبه میکند.
 .77دیوان ادعای مبلغ ـ 012.022/دالر را میپذیرد ،زیرا هزینه تسویه حساب با پیمانکاران جـزا ،قسـمتی از
قیمت کار انجام شده را به مفهوم ماده 1ـ 2قراردادها تشکیل میدهد .در مورد اصل مبلغ مورد ادعا ،مهـم نیسـت
که تسویه حساب با آرگو سیستمز ،پیمانکـار فرعـی ،پـس از اوت  ،3323یعنـی در  33اکتبـر  33( 3320مهرمـاه
 )3183صورت گرفته است .ولی در مورد محاسبه بهره متعلقه به این مبلغ ،دیوان متذکر مـیشـود کـه در جریـان
عادی کار ،خوانده میبایست این مبلغ را در تاریخی نه دیرتر از اول ژانویه  33( 3321دیماه  )3183بپردازد.
 .78اما خواهان دالیلی ارائه نداده که دیوان را قان کند که مبلـغ  22.120/22دالر مـورد ادعـا نیـز مشـمول
قیمت کار انجام شده طبق مقررات پیشگفته میباشد .بنابراین ،این قسمت از ادعا مردود اعالم میشود.
ـ هزینههای باالسری

 .73خواهان هزینههای باالسری را که حسب ادعا از سال  3323تا پایان سال  3323متحمل شده و انتظار داشته
از طریق پرداختهای قراردادی توس ایران ،آنها را جبران کند ،مطالبه مـینمایـد .جمـ مبلـغ سرشـکن نشـده
هزینههای باالسری مورد ادعا برای هر دو قرارداد ،ـ 0.433.208/دالر میباشد.
 .81دیوان معتقد است که به موجب ماده 1ـ 2قراردادهـا ،خواهـان ذیحـق نسـبت بـه دریافـت هزینـههـای
باالسری نمیباشد .اینگونه هزینهها کال جزا قیمت قرارداد است و بدین ترتیب ،مربو به کارهایی بـوده کـه در
موق فسخ قرارداد به اتمام نرسیده بود؛ حال آنکه ماده شماره 1ـ 2قراردادها ،فق پرداخت قیمت کارهایی را کـه
عمال تا موق فسخ انجام شده باشد ،مقرر میدارد .خواهان با قبول این شر  ،در موق عقد قراردادها ،این ریسـک
را پذیرفته که چنانچه قراردادها قبل از انقضای مدت به پایان رسند ،وی هزینـههـای باالسـری را وصـول نکنـد.
بنابراین ،این قسمت از ادعا مردود شناخته میشود.
د) عدمالنفع

 .83خواهان نهتنها سود هزینههایی را که عمال برای اجرای قراردادها متحمل شده ،بلکـه سـودی را نیـز کـه در
باقیمانده عمر قراردادها ،در صورت عدم فسخ آنها از ناحیه خوانده به دست میآورد ،مطالبه مـیکنـد .وی جهـت
محاسبه عدم النف  ،ابتدا میزان سود فـورد ارو اسـپیس را کـه در پیوسـت  0قراردادهـا صـراحتا قیـد شـده ،یعنـی
ـ 1.220.048/دالر بابت قرارداد شماره  308و مبلـغ ـ 0.041.002/دالر بابـت قـرارداد شـماره  ،312یعنـی جمعـا
ـ 2.102.238/دالر ،مبنا قرار داده و سپس سودهای منظور شده در صورتحسابهای پرداخت شده و پرداخت نشده
را جمعا به مبلغ ـ 0.332.412/دالر بابت دو قرارداد ،بهعالوه سودهای منظور شده در هزینـههـای فسـخ متحملـه
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ادعایی تا سپتامبر  3323که جمعا بابت هر دو قرارداد ،به ـ 142.034/دالر بالغ میشود ،از آن کسر میکند .بـدین
ترتیب ،خواهان رقم ـ 0.283.280/دالر را بهعنوان کل بقیه عدمالنف به دست میدهد.
 .82خواهان ادعای خود را بابت عدمالنف  ،بر این اظهار مبتنی میسازد که وی به وضعی بازگردانده شود کـه
در صورت عدم فسخ پیش از موعد قراردادها ،از آن برخوردار میبـود؛ لکـن دیـوان معتقـد اسـت کـه مـاده 1ــ2
قراردادها که در مورد این ادعا قابل اعمالند ،پرداخت چنین غرامتی را پیشبینی نمیکنند .این ماده تنهـا نـاظر بـر
سودی است که تا موق فسخ قرارداد به صالحدید خوانـده ،عایـد مـیشـود .چنـین سـودی آشـکارا در اصـطالک
«قیمت» که هم شامل هزینهها و هم شامل سود هزینههای متحمله است ،مستتر است؛ ولی ماده  2/1قراردادهـا
را نمیتوان به نحوی تفسیر کرد که عدمالنف را نیز شامل شود.
 .81مضافا مانند پرونده سیلوانیا که در باال ذکر شد (صفحه  12حکم مربو ) ،دیوان متذکر مـیشـود کـه در
تشخیص این مطلب که آیا یک طرف ،در صورت فسخ قرارداد از ناحیه طرف دیگر ،ذیحق به دریافـت عـدمالنفـ
هست یا خیر ،الزم است این نکته در نظر گرفته شود که آیا منطقا عاید شدن چنین سودهایی مورد انتظار بوده یـا
خیر .در این پرونده ،خواهان منطقا نمیتوانسته متوق باشد که خوانده الی االبد از اعمال حق خود به موجب مـاده
0ـ 4قراردادها در مورد فسخ قراردادها به صالحدید خود ،احتراز کند .بنابراین ،خواهان منطقا نمـیتوانسـته متوقـ
باشد که بابت مدت بعد از تاریخ چنین فسخی ،سودی عاید نماید.
هـ) بهره

 .84خواهان بابت مبالغ مورد حکم ،بهرهای معادل نرخ ممتاز منتشره در بولتن فدرال رزرو مطالبه میکنـد ،بـدین
شرک :بابت مبلغ صورتحسابهای پرداخت نشده ،از اکتبر  ،3323نسبت به مبالغ کسـر شـده از صورتحسـابهـای
تسلیمی ،از اکتبر  3322و نسبت به هزینههای فسخ و عدمالنف  ،از  32نوامبر  02( 3323آبانماه  )3182که تاریخ
ثبت دادخواست است.
 .81دیوان به این نتیجه رسیده که خواهان ذیحق است بابت صورتحسابهای پرداخت نشـدهای کـه موعـد
پرداخت آنها اول ژانویه  33( 3322دیماه  )3102بـوده ،مبلـغ ـ 2.823.222/دالر و بابـت مبـالغ کسـر شـده از
صورتحسابهایی که موعد پرداخت آنها  32اکتبـر  08( 3322مهرمـاه  )3103بـوده ،مبلـغ ـ 3.023.223/دالر و
بابت هزینه و سودهای مربو به سایر کارهای انجام شده ،به ترتیب مبلغ ـ 433.434/دالر و ـ 012.022/دالر که
خواهان آنها را تحت عنوان «هزینههای فسخ» طبقهبندی کرده ،دریافت نماید .با توجه به مالحظات کلی مندر
در حکم صادره در پرونده سیلوانیا (صفحات  13به بعد) ،به نظر دیوان منطقی اسـت کـه بهـره سـادهای بـه نـرخ
 32/20درصد در سال نسبت به مبلغ ـ 2.823.222/دالر از اول ژانویه  33( 3322دیماه  )3102و  32/02درصـد
نسبت به مبلغ ـ 3.023.223/دالر از  32اکتبر  08( 3322مهرماه  )3103و  3/02درصد نسبت به مبلغ ـ433.434/
دالر از  32نوامبر  02( 3323آبانماه  )3182و  2/02درصد نسبت به مبلـغ ـ 012.022/دالر از اول ژانویـه 3321
( 33دیماه  )3183به نف فورد ارو اسپیس حکم داده شود.

232



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

و) اعتبارات اسنادی اتکایی و ضمانتنامههای بانکی

 .83طبق ماده 3ـ 3قراردادها ،خواهان ملزم بود که تضمینی برابر  32درصد کل قیمت قراردادها ،به صـورت یـک
یا چند ضمانتنامه بانکی بهعنوان ضمانت حسن انجام کار به مبلغ ـ 0.120.222/دالر بابت قـرارداد شـماره  308و
به مبلغ ـ 4.230.222/دالر بابـت قـرارداد شـماره  312و همچنـین بـرای تضـمین پـیشپرداخـتهـای خوانـده،
ضمانتنامهای به مبلغ ـ 1.002.222/دالر بابت قرارداد شماره  308و ضمانتنامه دیگری به مبلغ ـ 2.102.222/دالر
بابت قرارداد شماره  312ارائه نماید.
 .87طبق قراردادها ،خواهان از طریق بانک آو امریکا نشنال تراست اند سیوینگز اسوسیایشن ،سانفرانسیسکو
در کالیفرنیا («بانک آو امریکا») و منیوفکچررز نشنال بانک آو دیترویت ،میشیگان («مینو فکچررز بانک») ترتیبی
داد که بانک ایرانشهر تهران ،ضمانتنامههای پیشپرداخت و حسن انجام کار را صـادر نمایـد .بـهعـالوه ،خواهـان
ترتیبی داد که بانک آو امریکا اعتبار اسنادی شماره  238021به مبلغ ـ 1.002.222/دالر و اعتبار اسـنادی شـماره
 238024به مبلغ ـ 0.120.222/دالر را بهعنوان وثیقه تضمینهای مقرر در مورد قرارداد شماره  ،308در وجه و به
نف بانک ایرانشهر صادر نماید و همچنین از طریق منیو فکچررز بانک ،اعتبار اسنادی شماره  20101را بـه مبلـغ
ـ 2.102.222/دالر و اعتبار اسنادی شماره  20104را به مبلغ ـ 4.230.222/دالر بـرای تضـمین پـیشپرداخـت و
ضمانتنامههای حسن انجام کار قرارداد شماره  312را در وجه و به نف بانک ایرانشهر تأمین نمود.
 .88در اول می  33( 3322اردیبهشتماه  )3103و  30می  00( 3322اردیبهشتماه  ،)3103خوانده از طریق
بانک ایرانشهر ،وجه اعتبارات اسنادی را کـه کـال بـه ـ 32.282.222/دالر بـالغ مـیشـود ،از بانـک آو امریکـا و
منیوفکچررز بانک مطالبه نمود .در دعوایی که خواهان در ایاالت متحده علیـه خوانـده اقامـه کـرده بـود ،قـراری
تحصیل نمود که طبق آن ،مطالبه مجدد وجه ضمانتنامهها یا اعتبارات اسنادی موقتا ممنوع شده اسـت .قـرار یـاد
شده تا امروز به اعتبار خود باقی است.
 .83دیوان معتقد است که چون قراردادها فسخ گردیده و بعد از فسخ آنها کاری انجـام نشـده کـه تضـمین
گردد و چون بقیه وجه پرداختها به حساب بستانکار خوانده منظور شده و بنابراین ،تضمین دیگـری الزم نیسـت،
لهذا ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی صادره برای این منظور ،دیگر مفهومی ندارنـد .بـهعـالوه ،طبـق مـاده 4ــ3
قراردادها ،خوانـده متعهـد بـود هرگـاه قراردادهـا را بـدون آنکـه تقصـیری متوجـه خواهـان باشـد ،فسـخ کنـد،
ضمانتنامههای بانکی حسن انجام کار را آزاد نماید .در مورد ضمانتنامههای پیشپرداخت ،ماده 0ـ 3قرارداد شـماره
 308مقرر میدارد که اینگونه ضمانتنامهها «ظرف چهار هفته بعد از تسویه مبلغ پیشپرداختها آزاد خواهد شـد»
و ماده 0ـ 3قرارداد شماره  312با کمی تفاوت انشا ،قید میکند که آن ضمانتنامههـا «ظـرف چهـار هفتـه بعـد از
تسویه حساب پیشپرداختها آزاد خواهد شد» .بنابراین ،خوانده ملزم است تقاضای دریافت وجه این ضمانتنامههـا
را پس گرفته ،در آتیه نیـز از مطالبـه آن هـا خـودداری کنـد .وی همچنـین متعهـد اسـت کـه ترتیـب ابطـال آن
ضمانتنامههای بانکی را داده ،اطمینان حاصل کند که اعتبارات اسنادی مربوطه آنها آزاد خواهد شد.
(د) بدهی مالیاتی

 .31طبق ماده 0ـ 1هریک از قراردادها ،خوانده ملزم است:
«کلیه مالیاتهای داخل ایران را در مورد این قرارداد از طرف کمپانی فروشنده و پرسنل غیرایرانی او که برای
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این قرارداد کار میکنند» ،بپردازد.
مفاد این ماده همچنین قید میکند که:
«اگر دولت ایران مالیاتی از فروشنده مطالبه کند ،فروشنده میتواند وجه مربو را عالوه بر مبلغ قرارداد ،از
خریدار وصول نماید».
راج به مالیاتهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بابت وجـوه دریـافتی ارونوترانیـک در رابطـه بـا
قراردادهای شماره  308و  312جمعا مبلغ  328،813،340ریال تعیین کرده ،خواهان درخواست میکند کـه دیـوان
اعالم نماید این بدهی توس ایران پرداخت خواهد شد و رسیدی بابت پرداخت مالیات بـه وی داده شـود و وی و
ارونوترانیک از کلیه دیون مالیاتی در مورد قراردادهای شماره  308و  312بریالذمه اعالم گردند.
 .33دیوان معتقد است که این درخواست باید به لحاظ فقد صالحیت ،مردود شناخته شـود .مـدارک تسـلیمی
خواهان دال بر آن است که این مالیاتها در سال  3320تعیین شده و خواهان اثبات نکرده که قبـل از  33ژانویـه
 03( 3323دیماه  ،)3103یعنی تاریخ بیانیه حل و فصل دعاوی ،مالیاتی از وی مطالبه شده ،چه رسد به ایـنکـه
مالیاتی پرداخت کرده باشد .با توجه به اینکه در مورد حق خواهـان بـه اسـترداد مالیـاتهـا ،صـرفا یـک مبنـای
قراردادی وجود دارد ،بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که حتی اگر چنین ادعایی هم وجود میداشـت ،در  33ژانویـه
 03( 3323دیماه  )3103که بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی مقرر داشته پابرجا نبوده است.
(هـ) جریان دادرسی در ایران

 .32خوانده در  4می  34( 3320اردیبهشتماه  )3183ادعـای متقـابلی بـه مبلـغ ـ 38.802.333/دالر «بابـت دو
قرارداد» و سایر خسارات در پرونده حاضر به ثبت رساند .در  8دسامبر  30( 3320آذرمـاه  ،)3183خوانـده دعـوایی
علیه خواهان در دادگاه عمومی تهران اقامه و ادعا کرد که خواهان ،قراردادهای شماره  308و  312را نقض نموده
و مبلغ ـ 38.802.343/دالر به عالوه خسارات در رابطه با این دو قرارداد مطالبه کرد .دیوان به درخواست خواهان،
که به دادگاه عمومی تهران احضار شده بود ،قرار موقت شـماره 38ــ31ــ 02( 0آوریـل  2/3321اردیبهشـتمـاه
 ) 3180را در پرونده فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن به طرفیت دولـت ایـران و سـایرین صـادر و از
دولت ایران درخواست کرد که موجبات توقیف دادرسی را در دادگاه عمومی تهـران تـا خـتم جریـان رسـیدگی در
دیوان فراهم آورد .دیوان پس از احضاریه دومی که دادگاه عمـومی تهـران بـرای خواهـان ارسـال داشـت ،در 33
سپتامبر  02( 3321شهریورماه  )3180دستوری صادر و به خوانـدگان ،قـرار موقـت را یـادآوری و «موکـدا» مفـاد
دستور صادره را در مورد توقیف دادرسی در دادگاه تهران تکرار نمود.
 .31دیوان پس از دریافت «اخطار» مورخ  02فوریه  2( 3324اسفندماه  )3180خواهـان ،مبنـی بـر «تخلـف
ایران از قرار موقت» طی دستور مورخ  0مارس  33( 3324اسفندماه  ،)3180نظرات دولت ایران را خواستار شـد و
در ضمن ،مفاد دستور دیوان را در قرار موقت و نیز دستور مورخ  33سپتامبر  02(3321شهریورماه  )3180دیوان را
مجددا به دولت ایران یادآوری کرد .خواهان یـک نسـخه رأی مـورخ  03فـروردینمـاه  32( 3181آوریـل )3324
«دادگاه عمومی تهران» را تسلیم نموده که به موجب آن ،ادعای خوانده در مورد استرداد مبلـغ ـ 3.203.024/دالر
پیشپرداخت موضوع قرارداد شماره  312و مبلغ ـ 0.204.238/دالر پیشپرداخت موضوع قرارداد شـماره  ،308بـه
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عالوه ـ 02.222.222/دالر بابت «خسارات تبعی» مردود شناخته شده است .خوانده در الیحه استماع مقدماتی که
در  38اکتبر  04( 3320مهرماه  )3184به ثبت رسانده ،توضیح داده است که پروندهای که دادگاه عمـومی تهـران
درباره آن رأی صادر کرده ،در دادگاه پژوهش مطرک خواهد شد و چون تاریخی برای «تحقیقات» آن دادگاه تعیین
نشده ،خوانده ادعا میکند که جریان دادرسی در ایران طبق دستور دیوان به تعویق افتاده است .در جلسه اسـتماع،
خواهان به این استدالل اعتراض کرد.
 .34نظر به اینکه دیوان در این حکم ،درباره صالحیت خود و همچنین ماهیـت ادعاهـا و ادعاهـای متقابـل
ذیرب  ،تصمیم میگیرد ،قرار موقت صادره در این پرونده ،طبق مفاد خود ،منقضی میشود .از آنجا که دیوان راج
به ادعاها و ادعاهای متقابل احراز صالحیت کرده ،این ادعاها و ادعاهای متقابل از تاریخ ثبت در دیـوان از حیطـه
صالحیت هر دادگاه دیگری خار میباشند .این پیامد مفاد  0ماده هفت بیانیه حـل و فصـل دعـاوی را دیـوان از
زمان صدور قرار موقت شماره 31ـ122ـ دیوان عمـومی ( 4فوریـه 3321ــ 30بهمـنمـاه  )3183در پرونـده ئـی
سیستمز اینکورپوریتد به طرفیت دولت جمهوری اسالمی ایران ،همـواره مـورد تأییـد قـرار داده اسـت .اثـر احـراز
صالحیت دیوان در پرونده حاضر ،این است که از تاریخ  4می  34( 3320اردیبهشتماه  ،)3183یعنی تـاریخ ثبـت
ادعاهای متقابل خوانده در دیوان ،دادگاه عمومی تهران دیگر برای رسیدگی به موضوع ادعـایی کـه خوانـده در 8
دسامبر  30( 3320آذرماه  )3183در آن دادگاه مطرک کرده ،صالح نمیباشد .بنابراین ،براساس بنـد  0مـاده هفـت
بیانیه حل و فصل دعاوی ،رأی مورخ  32آوریل  03( 3324فروردینماه  )3181دادگاه عمـومی تهـران ،فاقـد اثـر
قانونی بوده و هر دادرسی دیگری در تعقیب ادعایی که رأی مزبور بر آن مبتنی بوده نیز فاقد اثر قانونی خواهد بود.
(و) هزینهها

 .31خواهان اینک جمعا مبلغ  024.082/23دالر بابت هزینه تعقیب ادعای مطروک علیه خوانده در دیـوان داوری،
مطالبه میکند .این مبلغ ،شامل هزینهها ی حقوقی مربو به جریان رسـیدگی دیـوان بـه ایـن پرونـده ،بـه مبلـغ
 414.821/31دالر و هزینه ترجمه لوایح خواهان به فارسی ،برای ثبت در دیوان به مبلغ  04.202/20دالر و هزینه
حسابرسی به مبلغ ـ 18.003/دالر و باالخره هزینه سفر شهود به مبلغ  3.032/31دالر میشود.
 .33با توجه به ضواب تعیین شده در پرونده سیلوانیا (صفحات  10تا  12حکم مربو ) و نظر بـه موضـوعات
حقیقی و حقوقی این پرونده ،دیوان مبلغ  02.222دالر را بابت هزینههای حقـوقی کـه خوانـده بایـد بـه خواهـان
بپردازد ،منطقی میداند.
(ز) ادعاهای متقابل
الف) مانده پیشپرداختها و خسارات خوانده

 .37خوانده بر مبنای این فرض که فورد ارو اسپیس قراردادها را نقض و در اجرای آنها قصور کـرده ،کـال مبلـغ
ـ 38.802.343/دالر بابت مانده پیشپرداختها و صورتحسابهای پرداخت شده ،به عالوه بهره و خسارات ناشـی
از نقض ادعایی قراردادها از ناحیه خواهان ،مطالبه میکند .چون دیوان نظر داده کـه خواهـان قراردادهـا را نقـض
نکرده ،بلکه در حد امکان و با توجه به اوضاع آن وقت تا موق فسخ قراردادها از ناحیه ایـران ،تعهـدات قـراردادی
خود را ایفا نموده ،مبنایی برای ادعا اعم از مطالبه مبالغ پرداختی یا خسارات وجود ندارد .بنـابراین ،ایـن قسـمت از

حکم شماره 298ـ83ـ1



232

ادعاهای متقابل باید مردود اعالم شود.
ب) مالیاتها

 .38خوانده در ادعای متقابل خود بابت مالیاتها اظهار مـیدارد کـه طبـق بـرگ تشـخیص مالیـاتی وزارت امـور
اقتصادی و مالی ایران ،خواهان مبلغ  3.320.334.304ریال بابت مالیـات بـدهکار اسـت .خوانـده بـه مـاده 0ــ1
قراردادها ،منقول در فوق استناد میکند که از جمله شر میکند که اگر مالیاتهایی در ایران بـه خواهـان تعلـق
گیرد ،وجه مربو عالوه بر مبلغ قرارداد ،از خوانده قابل وصول است .خوانده استدالل میکند کـه بـه دلیـل ایـن
شر  ،خواهان میبایست از مقامات مالیاتی درخواست صدور برگ تشخیص مالیاتی میکرد تا مالیاتهای متعلقـه
تعیین و بعد از پرداخت توس خواهان ،به قیمت قرارداد افزوده شود .خواهان در آن صورت میتوانست همانطـور
که در ماده 0ـ 1پیشبینی شده ،مالیاتهای پرداختی را از خوانده وصول نماید .خوانده مضافا استدالل میکند کـه
خواهان همچنین مسئول جرائم دیرکردی است که مقامات مالیاتی ایران به لحاظ قصور در پرداخت مالیات ،طبـق
این ماده مطالبه میکنند.
 .33دیوان معتقد است که ماده 0ـ 1قراردادها تعهدی جهت پرداخت مالیاتهای ایران ،برای خواهـان ایجـاد
نمیکند .بالعکس اولین جمله این ماده صراحتا خوانده را متعهد میکند که هـر مالیـاتی را در ایـران در ارتبـا بـا
قراردادها بپردازد و ضمنا خواهان وظیفهای از نظر مراجعه به مقامات ایرانی برای تعیین مالیات متعلقه نداشته ،بلکه
خوانده متعهد به انجام این کار است .جمله دوم این ماده که خوانده بیدلیل آن را از جمله اول مجزا میکند ،تنهـا
به منظور اطمینان بین طرفین است که اگر مالیاتی در ایران به خواهان تعلـق گیـرد ،خواهـان مـیتوانـد آن را از
خوانده وصول نماید.
 .311طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت دیوان نسبت به ادعاهای متقابـل ،محـدود بـه
آنهایی است که «از همان قرارداد ،معامله یا رویدادی که موضوع ادعای اصلی را تشکیل میدهنـد ،ناشـی شـده
باشند» .تعهد ادعایی خواهان نسبت به پرداخت مالیاتها در این پرونده به واسطه قراردادهایی کـه موضـوع ادعـا
می باشند ،ایجاد نشده ،بلکه چنین تعهدی با اعمال قوانین مالیاتی ایران ایجاد گردیده است .تعهد پرداخت مالیـات،
یک رابطه حقوقی است که از اعمال قانون نسبت به وض حقیقی شخص یا یک واحد حقوقی ناشی میشود و نه
از رابطه قراردادی موجود بین طرفین قرارداد ،به موجب قـرارداد .بـه ایـن دالیـل ،ادعـای متقابـل خوانـده بابـت
مالیاتها ،خار از حیطه صالحیت دیوان است.
ج) وسایل و تجهیزات ارائه شده توسط خریدار

 .313در مورد ادعای متقابل مطروک بابت تحویل تجهیزات ،خواهان طی الیحهای کـه در  30مـارس 04( 3324
اسفندماه  ) 3180ثبت نموده ،اعتراف کرده است تجهیزاتی را که واتکینز جانسون کـامپنی از طـرف دولـت ایـران
برای وی ارسال داشته ،در ایاالت متحده نگاه داشته است .خواهان همچنین تذکر داده که حقـی نسـبت بـه ایـن
تجهیزات ،که حسب ادعا هم ایران و هم واتکینز جانسون مدعی مالکیت آنها هستند ،ندارد ،بلکه صرفا تا زمـانی
که دیوان یا مرج صالح دیگری تعیین کند که کدامیک از طرفین حق تصرف آنها را دارند ،وی بهعنـوان امـین،
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آن تجهیزات را نگاهداری میکند و سپس به مجرد صدور پروانه صادرات یا هر پروانه الزم دیگری ،وی آن اموال
را در اختیار طرف ذیحق قرار خواهد داد.
 .312خواهان در جلسه استماع ادعا کرد که قرار بود ایران ،بهعنوان خریدار ،سه نوع وسیله مختلف تهیه کند
که عبارت بودند از وسایلی که هیولیت پکارد و آرگو سیستمز و آتکینز جانسون بایـد تحویـل مـیدادنـد .خواهـان
همچنین اظهار میدارد که در واق  ،تنها بعضی از تجهیزاتی که واتکینز جانسون باید تهیه مـیکـرد ،تحویـل داده
شده که هنوز در انبار است .خواهان بدوا اشاره کرده بود که هزینههای مختصری بابت انبـارداری مطالبـه خواهـد
کرد؛ ولی بعدا توافق کرد که طبق تصمیم دیوان ،آن وسایل را تحویل دهد.
 .311خوانده اظهار میدارد که خواهان وسایل دیگری ،فیالمنل وسایلی که توس آرگو سیستمز تحویل داده
شده ،در اختیار دارد .خواهان این موضوع را انکار میکند.
 .314خوانده با اظهار این مطلب که تردیدی در مورد مالکیت ایران نسبت به وسایل تحویلی واتکینز جانسون
وجود ندارد ،در جلسه استماع درخواست کرد که دیوان تا اخذ تصـمیم در پرونـده شـماره  122مطـروک در دیـوان
(واتکینز جانسون و جمهوری اسالمی ایران) صالحیت خود را نسبت به این قسمت از ادعای متقابل محفوظ نگـه
دارد .طبق نظر خوانده ،دیوان باید در آن صورت به خواهان دستور دهد که وسـایل را بـه ایـران تحویـل داده ،در
صورت لزوم ،پروانه صادرات تحصیل نماید .در صورتی که این کار میسر نباشد ،نظر خوانده این اسـت کـه دیـوان
باید به خواهان دستور دهد که خسارات خوانده را جبران نماید.
 .311دیوان تا اخذ تصمیم در پرونده واتکینز جانسون ،صالحیت خـود را نسـبت بـه ایـن قسـمت از ادعـای
متقابل ،محفوظ میدارد.
چهارم) حکم

 .313به دالیل پیشگفته ،دیوان مقرر میدارد که:
 .3خوانده ،جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ نه میلیـون و ششصـد و نـود و یـک هـزار و هفتصـد و
هشتاد و پنج دالر (ـ 3.833.220/دالر امریکا) ،به عالوه بهره ساده به نرخ  32/20درصد (براساس سالی  180روز)
نسبت به مبلغ  2.823.222دالر از اول ژانویه  33( 3322دیماه  )3102و به نرخ  32/02درصـد نسـبت بـه مبلـغ
ـ 3.023.223/دالر از  32اکتبر  08( 3322مهرماه  )3103و به نرخ  3/02درصد نسبت به مبلغ ـ 433.434/دالر از
 32نوامبر  02( 3323آبانماه  )3182و به نرخ  2/02درصد نسبت به مبلـغ ـ 012.022/دالر از اول ژانویـه 3321
( 33دیماه  )3183لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک
امین صادر میکند ،به عالوه  02.222دالر بابت هزینه داوری به خواهـان ،فـورد ارو اسـپیس انـد کامیونیکیشـنز
کورپوریشن ،بپردازد.
این تعهدات با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند هفت بیانیه مورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهند شد.
 .2خواهان متعهد است مبلغ ـ 0.202/دالر بابت هزینههایی که بانک مرکزی در این جریان رسیدگی متحمل
گردیده ،به نامبرده بپردازد.
 .1در مورد جریان دادرسی مطروک توس وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران در دادگاه عمومی تهـران،
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دیوان مقرر میدارد که ادعاهایی که دیوان به موجب حکم حاضر ،خود را نسبت بدانهـا صـالح دانسـته ،از تـاریخ
ثبت به صورت ادعاهای متقابل در این دیوان ،از صالحیت آن دادگاه یا هر دادگاه دیگری طبق مقررات بیانیه حل
و فصل دعاوی خار است و در آتیه نیز کماکان خار خواهند بود.
 .4ضمانتنامههای بانکی صادره توس بانک ایرانشهر به موجب مـاده 3ــ 3هریـک از قراردادهـا و اعتبـارات
اسنادی شماره  238021و شماره  238024صادره توس بانـک آو امریکـا و اعتبـارت اسـنادی شـماره  20101و
 20104صادره توس منیوفکچررز بانک ،دیگر بالاثر میباشند .خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،بایـد کلیـه
درخواستهای پرداخت وجه مرتب با این ضمانتنامهها را آزاد کرده ،کلیه درخواستهای پرداخـت وجـه اعتبـارات
اسنادی را مسترد داشته و در آتیه نیز از مطالبه وجه آنها خودداری کند .خوانده باید کلیه اقدامات الزم را معمـول
داشته ،اطمینان حاصل نماید که بانک ایرانشهر ضمانتنامهها را باطل و اعتبارات اسنادی را مسترد نمـوده ،در آتیـه
نیز از مطالبه مجدد وجه آنها خودداری کند.
 .1دیوان صالحیت خود را نسبت به آن قسمت از ادعای متقابل که به وسایل واتکینز جانسون مربو بـوده و
اینک توس خواهان نگهداری میشود ،محفوظ میدارد.
 .3مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود اعالم میشوند.
بدینوسیله حکم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  01ژانویه  9114برابر با  1بهمنماه 9301
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی
نظر مخالف
هوارد ام .هولتزمن

کامال با حکم صادره موافقم ،به استننای حکم به پرداخت  32درصد هزینههای اثبات شده خواهان که صرفا جهت
حصول اکنریت ،به حکم میپیوندم؛ علیالخصوص به این جهت که کلیه هزینههای درخواستی بانک مرکزی مورد
حکم واق شده است (رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در پرونده سـیلوانیا تکنیکـال سیسـتمز اینکورپوریتـد و
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ژوئن  8/3320تیرماه )3184

پرونده شماره 123ـ شعبه یک
حکم شماره 282ـ123ـ1
خواهان :اینترنشنال اسکولز سرویسز اینکورپوریتد
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،سازمان صنایع دفاع ملی
تاریخ3131/33/3 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان . :پی .جانتاسون ،آقای دبلیو .گارت .جینز ،وکال

آقای سی .دبلیو .شولتیس و آقای اس .هافر ،نمایندگان خواهان
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران ،آقای دکتر سـید خلیـل
خلیلیان ،مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای سهراب ربیعی ،دستیار نماینده رابـ  ،آقـای علیرضـا منظـری ،نماینـده
سازمان صنای دفاع ملی
سایر حاضران :آقای ام .اف .رابوین ،قائممقام نماینده راب دولت ایاالت متحده امریکا
 .3این ادعا از قرارداد مورخ  2مارس  38( 3328اسفندماه  )3104ناشی میشود که بـه موجـب آن ،خواهـان،
اینترنشنال اسکولز سرویسز اینکورپوریتد («آی.اس.اس») موافقت کرد که بـرای سـازمان صـنای نظـامی دولـت
()1
ایران ،سلف خوانده ،سازمان صنای دفاع ملی ،یک مدرسه امریکایی در اصفهان ،ایـران ،تأسـیس و اداره کنـد.
آی.اس.اس .حقالزحمه خدمات انجام شده و هزینـه فسـخ قـرارداد و همچنـین بهـره و هزینـه داوری را مطالبـه
مینماید .سازمان صنای دفاع ملی ،ادعاهای متقابلی اقامه کرده ،طـی آن بازیرداخـت برخـی وجـوه الزمالتأدیـه و
خسارت بابت قصور آی.اس.اس .در ایفای برخی تعهدات قراردادی و مبالغی بابت اجرای تعهدات تأمین اجتمـاعی
را مطالبه نموده است.
اول) سوابق امر

 .2در تاریخ  33نوامبر  02( 3323آبانماه  )3182آی.اس.اس .دادخواستی علیه سازمان صنای دفاع ملی بـه ثبـت
رساند .در دادخواست تقاضا شده است که دیوان ،حکمی بر مبنای شرای مرضیالطرفین به مبلـغ  040.301دالر،
طبق مفاد تفاهمنامه مورخ  33اکتبر  02( 3323مهرماه  )3182بین آی.اس.اس .و سازمان صنای دفـاع ملـی کـه
ضمیمه دادخواست بود ،صادر نماید .تفاهمنامه ،اختالفات فیمابین طرفین ناشی از قـرارداد سـال  3328را فیصـله
 .1از کلیه لحاظ مربو به این پرونده ،سازمان صنای دفاع ملی ،جانشین سازمان صنای نظامی میباشد .در نتیجـه ،در هـر جـا در ایـن
حکم به سازمان صنای دفاع ملی اشاره شده ،هر دو سازمان را در بر میگیرد.
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میداد.
 .1در  33مارس  02( 3320اسفندماه  )3182سازمان دفاع ملی ،الیحه دفاعیهای به ثبـت رسـاند کـه ظـاهرا
حاکی از تأیید حل و فصل و موافقت با تقاضای صدور حکم مبتنی بر شـرای مرضـیالطـرفین بـود؛ ولـی در آن،
شرای معینی نیز مطرک گردیده بود .آی.اس.اس .در پاسخ خود به این الیحه دفاعیـه بـا شـرای مزبـور مخالفـت
نموده ،تقاضا کرد دیوان با صدور حکم مبتنی بر شرای مرضیالطرفین ،تفاهمنامه را به اجرا درآورد یـا در صـورت
خودداری از انجام این عمل ،به آی.اس.اس .اجازه دهد ادعای خود را اصـالک و اخـتالف اساسـی قـراردادی را در
دیوان اقامه نماید .متعاقبا و بنا به درخواست دیوان ،طرفین در جلسه حل و فصل شرکت کردند.
 .4متعاقبا مذاکرات خصوصی برگزار و منجر به موافقتنامه حل و فصل جدیدی شد .آی.اس.اس .پیشنـویس
امضا شدهای از درخواست مشترک برای حکم مبتنی بر شرای مرضیالطرفین به سازمان صنای دفاع ملی فرستاد؛
ولی باز هم سازمان فوق ش رای جدیدی به میـان آورد .در نتیجـه ،آی.اس.اس .از دیـوان تقاضـا کـرد اقـدام بـه
رسیدگی به ادعایش نماید.
 .1در تاریخ  04فوریه  0( 3321اسفندماه  )3183آی.اس.اس .یک اصالحیه پیشنهادی نسبت بـه دادخواسـت
خود تسلیم نمود ،ولی این بار تقاضای صدور حکم مبتنی بر شرای مرضیالطرفین و ثبت آن همراه بـا موافقتنامـه
حل و فصل نداشت ،بلکه مبلغ کامل  3.023.283/30دالر را که حسب ادعای وی به موجب قـرارداد سـال 3328
الزمالتأدیه بوده ،به انضمام بهره و هزینهها مطالبه کرد.
 .3بعد از تبادل لوایح توجیهی توس طرفین و دولت جمهوری اسالمی ایران («دولت ایران») دربـاره قابلیـت
پذیرش اصالحیه دادخواست ،دیوان قرار اعدادی شماره 02ـ301ـ 3مورخ  12ژانویه  32( 3328بهمـنمـاه )3184
(«قرار اعدادی») را صادر نمود .دیوان نظر داد که طبق ماده  02قواعد دیوان ،اصالحیه دادخواست قابـل پـذیرش
است؛ زیرا هرگونه تأخیر در تسلیم آن و هرگونه لطمه ناشی از آن به علت «امتناع خود سازمان صنای دفاع ملـی
از اجرای مفاد تفاهمنامه در دو مورد جداگانه بوده است» (همان مأخذ ،صفحه .)32دیوان همچنـین نظـر داده کـه
تفاهمنامه که مبنای دادخواست اولیه بوده ،آی.اس.اس .را از طرک ادعای خسارت بابت نقض قـرارداد سـال 3328
من نمیکند؛ زیرا «اصرار بیمورد سازمان صنای راج به شرطی که خار از چارچوب تفاهمنامه است و همچنین
امتناع آن از انجام اقدامات الزم ،برای آنکه دیوان بتواند حکم مبتنی بر شرای مرضیالطرفین را که در مورد نظر
بود صادر کند ... ،نه تنها تفاهمنامه را نقض کرد ،بلکه کال مان حصول منظور محدود تفاهمنامـه گردیـد» (همـان
مأخذ ،صفحات  33تا .)30
 .7سپس طرفین تبادل لوایح و مدارک درباره ماهیت ادعـای اصـالک شـده را تکمیـل کردنـد .دولـت ایـران
تقاضایی به ثبت رساند ،مبنی بر اینکه دیوان در قرار اعدادی تجدیدنظر کنـد و سـازمان صـنای دفـاع ملـی نیـز
تقاضایی مشابه و سه ادعای متقابل به ثبت رساند .در تـاریخ  38ژوییـه  00( 3328تیرمـاه  )3180دیـوان جلسـه
استماعی جهت کلیه موضوعات مطروک در پرونده حاضر تشکیل داد.
دوم) واقعیات و اظهارات

 .8به موجب قرارداد سال  ،3328آی.اس.اس .و سازمان صنای دفـاع ملـی توافـق کردنـد کـه آی.اس.اس .یـک
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مدرسه امریکایی در اصفهان ،ایران ،تأسیس و اداره کند که دوره تحصیلی به زبان انگلیسـی بـرای خـانوادههـای
کارمندان خارجی شرکتهای امریکایی تأمین و تدارک نماید .قرارداد مزبور که مدت آن از اول ژوییـه 32( 3328
تیرماه  )3100تا  12ژوئن  3( 3323تیرماه  )3102بـود ،آی.اس.اس .را متعهـد مـیسـاخت کـه کارمنـدان اداری،
آموزشی و پشتیبانی و همچنین مواد و تجهیزات الزم را تأمین نماید .قرار بود سازمان صنای به سهم خود بهطـور
مرتب مبالغی طبق برآورد بودجه که ساالنه توس طرفین تهیه میشد ،به آی.اس.اس .بپردازد.
 .3همانطوری که در قرارداد پیشبینی شده بود ،آی.اس.اس .مدرسه را تأسیس و آن را در طول سـالهـای
تحصیلی 22ـ 3328و 22ـ08( 3322ـ )3108و 02ـ 3108اداره نمود؛ ولی از پاییز سال  ،3322ناآرامیهای سیاسی
قبل از انقالب اسالمی ایران در کار مدرسه آی.اس.اس .در اصفهان تأثیر گذارد .چون بعد از تعطیالت کریسـمس
سال  ،3322بسیاری از دانشآموزان به ایران بازنگشتند ،لذا آی.اس.اس .اقدام به تقلیل تعداد کارمندان حرفهای و
به صور دیگر ،کاهش عملیات خویش نمود .از آنجا که طی ژانویه  3323تعداد دانشآموزان در اصفهان همچنـان
رو به کاهش میرفت ،لذا آی.اس.اس .به کاهش عملیات خـود ادامـه داد .بـاالخره طبـق اظهـارات آی.اس.اس،
ناآرامیهای داخلی ،اقامت در اصفهان را با مخاطراتی مواجه نمود و با تقلیل تعـداد دانـشآمـوزان ،ادامـه فعالیـت
آموزشگاه بیفایده و بیمعنا شد .آی.اس.اس .ادعا میکند که در نتیجه ،تقریبا تمامی کارمندان باقیمانده خود را تـا
 30فوریه  01( 3323بهمنماه  )3102از ایران خار نمود .آی.اس.اس .اظهار میدارد که حقوق متعلقـه و حقـوق
مرخصی استحقاقی و وجوه بازخرید خدمت و هزینه نقل و انتقال کارمندان بازخرید خود را پرداخت نمود که طبـق
شرای و مفاد قراردادهای استخدامی آنها ،متعهد به پرداخت بوده است.
 .31آی.اس.اس .استدالل مینماید که اوضاع و احوال حاکم بر تعطیل مدرسه اصفهان مشخص میسازد که
طرفین جهت تعطیل عملیات آتی طبق قرارداد سال  3328به یک توافق ضمنی دست یافته بودنـد .طبـق اظهـار
آی.اس.اس ،این تفاهم دو جانبه در مورد تعطیل ،طرفین را از هرگونه تعهد آتی جهت ادامه کار معاف ساخت ،ولی
مسئولیت سازمان صنای در بازپرداخت کلیه هزینههای متحمله در اجرای قرارداد تا هنگام فسخ آن به جـای خـود
باقی ماند .آی.اس.اس .ادعا میکند که این هزینه ها شامل مبـالغی اسـت کـه جهـت پرداخـت حقـوق قـراردادی
کارمندان در هنگام فسخ قرارداد استخدامی آنها و بازگردانیدن آنها و خانوادههایشان و ارسال وسایل شخصـی
آنان به ایاالت متحده به مصرف رسیده است .آی.اس.اس .در تأیید استدالل خود به مواد مربـو بـه بازپرداخـت
هزینه در قرارداد و بهویژه به اصالحیه قرارداد به صورت نامه مورخ  2می  32( 3322اردیبهشتماه  )3108اسـتناد
مینماید.
 .33سازمان صنای مقدمتا ادعا میکند که دیوان در قرار اعدادی با دادن اجازه به آی.اس.اس .بـرای اصـالک
دادخواست خود و منظور کردن ادعایی بر مبنای تعهداتی که حسب ادعا طبق قرارداد سـال  3328قابـل پرداخـت
بوده ،مرتکب اشتباه شده است .به نظر سازمان صنای  ،تفاهمنامه سال  3323که زمینه دادخواست اولیه و تقاضای
حکم مبتنی بر شرای مرضیالطرفین بود ،به منزله حل و فصل و برای طرفین الزامآور است .سازمان صنای منکر
آن است که تفاهمنامه را نقض کرده است .طبق اظهار سازمان فوق ،حداکنر مطلب این است که الیحـه دفاعیـه
اولیهاش حاوی سوا تعبیری از تفاهمنامه بوده و سوا تعبیر در حکم نقض نیست .سازمان صنای همچنین استدالل

میکند که اصالحیه به منزله ادعای جدید غیرمُجازی اسـت و بـاالخره ادعـا مـینمایـد کـه دیـوان مـیبایسـتی
خاطرنشان میساخت چه قانونی حاکم بر تفسیر تفاهمنامه است.
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 .32دولت ایران تقاضای جداگانه به ثبت رسانید ،مبنی بر اینکه دیوان در قرار اعدادی تجدیدنظر کند .دولت
ایران استدالل کرده که اوال دادخواست اولیه از این لحاظ که هیچیک از اختالفات موجود را مطـرک نکـرده اسـت
ناقص است؛ ثانیا ادعایی وجود نداشته تا اصالک گردد و لذا اصالحیه ادعایی ،ادعای کامال جدیدی را بعد از مهلت
صالحیتی مطرک ساخته است؛ ثالنا دیوان با اجازه ای که به آی.اس.اس .جهـت اصـالک دادخواسـت داده ،از رویـه
قضایی جا افتاده دادگاهها و دیوانهای بینالمللی عدول کرده است؛ رابعا قرار اعدادی از ایـن لحـاظ کـه توضـیح
نداده چرا نباید تفاهمنامه به منزله جانشین قرارداد تلقی شود ،ناقص است؛ خامسا قرار اعدادی از ایـن لحـاظ کـه
قانون حاکم را مشخص نکرده ناقص است؛ سادسا قرار اعدادی بـه مناسـبت سـوا تعبیـری کـه از قصـد طـرفین
تفاهمنامه به عمل آورده ،اشتباه کرده است؛ سابعا قرار اعدادی نقض تفاهمنامه را به اندازه کافی ثابت نکرده است.
دولت ایران ادعا میکند که «طبق قوانین بینالملل ،دیوان مجاز است در هـر حکمـی کـه دچـار عیـب و نقصـی
میباشد ،تجدیدنظر کند» .در نتیجه ،دولت ایران از دیوان تقاضا کرده قرار اعدادی را به آن نحو مـورد تجدیـدنظر
قرار دهد که تفاهمنامه الزامآور تلقی گردد.
 .31آی.اس.اس .با درخواست مبنی بر تجدیدنظر قرار اعدادی ،مخـالف اسـت و اسـتدالل مـیکنـد کـه اوال
اعتراض به قرار اعدادی خار از مهلت مقرر انجام گرفته؛ ثانیا سازمان صنای با عدم طـرک اعتراضـی در اظهاریـه
اولیه خود نسبت به قابلیت پذیرش ادعای اولیه ،از هرگونه اعتراض علیه قابلیت پذیرش آن صرفنظر کـرده اسـت؛
ثالنا دادخواست اولیه ادعایی را که ناشی از قرارداد سال  3328بوده ،به نحو صحیحی ارائه داده است؛ رابعا دیـوان
در قرار اعدادی به نحو صحیحی نتیجه گرفته که اصالحیه دادخواست قابل پذیرش بوده و تفاهمنامه سال ،3323
تعهدات سازمان صنای مندر در قرارداد سال  3328را ساق نکرده است.
 .34راج به ماهیت ادعای اصالک شده ،سازمان صنای مدعی است کـه آی.اس.اس .قبـل از پایـان دسـامبر
 ،3322مدرسه اصفهان را ترک و نتیجتا قرارداد را رها کرده است .وی همچنین منکر آن است که قرارداد تلویحـا
توس دو طرف ملغی شده و ادعا میکند مدرکی در تأیید الغای قرارداد وجود نـدارد .سـازمان صـنای خاطرنشـان
میسازد که قرارداد ،طرف ملغیکننده را ملزم ساخته اخطار کتبی  32روزهای دایر بر تصمیم خود در مورد الغـا بـه
طرف دیگر بفرستد و در این مورد هیچیک از طرفین چنین عملی را انجام نـدادهانـد .عـالوه بـر ایـن ،حتـی اگـر
آی.اس.اس .آموزشگاه را ترک نکرده باشد ،سازمان صنای منکر مسئولیتی بابـت جابـهجـایی ،بازخریـد خـدمت و
هزینههای مشابه آن است که به نظر وی فق در صورتی قابل بازپرداخت میبود که دوره قرارداد طی شده بود.
 .31سازمان صنای سه ادعای متقابل به شرک زیر مطرک ساخته است:
اوال بابت ارزش تجهیزات مصرف نشده که بهای آن را بـه آی.اس.اس .پرداخـت نمـوده ،ولـی حسـب ادعـا
آی.اس.اس .در هنگام فسخ قرارداد تحویل نداده ،مبلغ  3.422.222دالر مطالبه مینماید.
ثانیا از لحاظ آنکه آی.اس.اس .مسئولیتهای خود را در ارتبا بـا یـک آموزشـگاه وابسـته مربـو بـه 322
کودک ایرانی رها کرده ،خسارتی به مبلغ  3.222.222دالر تقاضا میکند.
ثالنا سازمان صنای مبلغ  33.308.212ریال بابت حقوق تـأمین اجتمـاعی کـه حسـب ادعـا پرداخـت نشـده،
 304.002/232ریال جریمه تا  02ژانویه  12( 3328دیماه  )3100به علت عدم پرداخـت وجـوه فـوق و جریمـه
تأخیر دیگری به مبلغ  43.121ریال هر روز تا زمانی که آی.اس.اس .تعهد مزبور را ایفا نماید ،مطالبه میکند.
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 .33آی.اس.اس .ادعا میکند که ادعاهای متقابل خار از مهلت مقرر مطرک شده و لذا طبق بنـد  1مـاده 33
دیوان قابل پذیرش نیست ،زیرا در الیحه دفاعیهای که در مارس  3320به ثبت رسید ،منظور نشده بود .راجـ بـه
ماهیت ادعا ،آی.اس.اس .استدالل میکند که هنگام ترک اصفهان کلیه مواد مصرف نشده آموزشـی را در اختیـار
سازمان صنای گذارده و هیچگونه تعهد قراردادی جهت اداره آموزشـگاهی بـرای کودکـان ایرانـی نداشـته اسـت.
آی.اس.اس .مضافا استدالل میکند که سازمان صنای فاقد صالحیت جهـت اقامـه ادعـایی بابـت حقـوق تـأمین
اجتماعی است ،زیرا مدارکی دایر بر اینکه سازمان صنای قبل از  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103این وجوه را
از طرف آی.اس.اس .پرداخت کرده ،وجود ندارد و همچنین دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای مربو بـه حقـوق
تأمین اجتماعی را ندارد؛ زیرا این حقوق از قرارداد ناشی نمیشود و در هر حال ،ترتیب بازپرداخت هزینه مندر در
قرارداد نهایتا سازمان صنای را متعهد میسازد که از طرف آی.اس.اس .هرگونه تعهدات تأمین اجتماعی و مالیـاتی
را ایفا نماید.
سوم) دالیل حکم
الف) موضوعات شکلی
 .3درخواست تجدیدنظر در قرار اعدادی

 .37بدون نیاز به اتخاذ تصمیم درباره اینکه آیا دیوان در موارد مقتضی اختیار تجدیدنظر در قرار اعـدادی دارد یـا
نه ،دیوان دلیلی برای تجدیدنظر در قرار اعدادی نمیبیند .درخواست مزبور به هیچیک از شـرای مربوطـه قواعـد
دیوان استناد نکرده و مشمول آن شرای نیست( )2و جای بحث است که دیوان حتی در اوضاع و احوال اسـتننایی،
اختیار داشته باشد که خار از حیطه آن قواعد عمل نموده ،حکمی را تجدیدنظر یا تصـحیح کنـد .موضـوعی کـه
بیشتر جای تردید دارد آن است که در مواردی از قبیل پرونده حاضر که در آن ،طرف درخواستکننده تجدیـدنظر
از وقوع بینظمی در رویه شکایتی نکرده بلکه صرفا وجود اشتباه حقوقی در خود تصمیم را مطرک نموده آیا دیـوان
اختیار تجدیدنظر و تصحیح قرار اعدادی را دارد یا خیر (مقایسه کنید با دیمز اند مور و جمهـوری اسـالمی ایـران،
تصمیم شماره 18ـ04ـ 01 ،1آوریل  1/3320اردیبهشتماه  ،3184ادعاهای جعل و تقلب و گواهی دروغ).
 .38ولی در این مورد الزم نیست که درباره موضوع اختیار تجدیدنظر تصمیمگیری شود ،زیرا سازمان صـنای
هیچ دلیلی که دیوان را وادار به تجدیدنظر در قرار اعدادی نماید ،ارائه ننموده است .کلیه اسـتدالالتی کـه اکنـون
ارائه شده ،آنهایی است که یا در قرار اعدادی بررسی و صریحا رد شده یا سازمان صنای میتوانسته قبل از صدور
قرار اعدادی ،آن ها را طی لوایح خود درباره کلیه موضوعات ذیرب مطرک سازد ،ولی این کار را نکرد .به هر حـال،
به نظر دیوان هیچیک از اعتراضات حقوقی که اخیرا مطرک شده ،تردیدی در صحت قرار اعدادی ایجاد نمـیکنـد.
برای منال ،با وجودی که سازمان صنای و دولت ایران هر دو از این که دیوان مجموعه قوانین حاکم بر تفاهمنامه
را مورد بحث قرار نداده ،اظهار عدم رضایت نمودهاند ،با این حال ،هیچیک از آنها توضـیح نـداده اسـت ،چگونـه
انتخاب یک قانون حاکم ویژه ممکن بود در نتیجه تأثیر نماید .بنابراین ،دیوان تقاضـای سـازمان صـنای و دولـت
 .2مواد  10و  18و  12قواعد دیوان به ترتیب تفسیر یا تصحیح حکمی یا اصالک موضوع از قلم افتادهای را طبـق شـرای خاصـی مقـرر
داشته است.
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ایران مبنی بر تجدیدنظر در قرار اعدادی را رد میکند (مقایسه شود با پرونده دیمز اند مور که در باال بـدان اشـاره
شد و همچنین پرونده دالل و جمهوری اسالمی ایران ،تصمیم شماره 12ـ343ــ 30 ،3ژانویـه  02/3324دیمـاه
 3180که در  5 Iran-U.S. C.T.R. 74به طب رسید).
 .2دولت ایران بهعنوان خوانده

 .33الزم نیست درباره اینکه آیا دولت ایران در پرونده حاضر خوانده صحیحی میباشد یا نه اتخاذ تصمیم گـردد،
زیرا که درخواست دولت ایران دایر بر تجدیدنظر در قرار اعدادی در ماهیت ،رد شده (رجوع کنید به :بند  32فـوق)
و اینکه در هر حال ،دولت ایران میتوانست طبق ماده  30قواعد دیوان ،تقاضای فرصتی کند تـا نظـرات خـود را
درباره درخواست سازمان صنای دایر بر تجدیدنظر ارائه دهد(( )3رجوع کنید به هنری اف .تـایکمن اینکورپوریتـد و
شرکت شیشه سازی همدان ،حکم شماره 084ـ084ـ ،3صفحه  30 ،3نوامبر  03/3328آبانماه  )3180و نیز اینکه
آی.اس.اس .مستقیما علیه دولت ایران ادعای خسارت ننموده است (رجـوع کنیـد بـه :پیسـی کـو اینکورپوریتـد و
جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 082ـ32ـ 3صفحه  31 ،40اکتبر  03/3328مهرماه .)3180
 .1قابلیت پذیرش ادعاهای متقابل

 .21الزم نیست درباره اینکه آیا ادعاهای متقابل به دلیل ثبت خار از مهلت مقرر آن غیرقابل پذیرش میباشـند
تصمیمگیری شود ،زیرا دیوان آنها را با دالیل صالحیتی یا در ماهیت ،رد مینماید (رجوع کنید به :بندهای  41تا
 42زیر).
ب) صالحیت
 .3خواهان

 .23در پرونده اینترنشنال اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملی صنای مـس ایـران ،قـرار اعـدادی شـماره
12ـ333ـ دیوان عمومی ،صفحات  32و  8(32آوریل 32/3324فروردینماه  ،)3181دیـوان عمـومی نظـر داد کـه
آی.اس.اس ،یعنی خواهان پرونده حاضر« ،طبق مفهوم بند «3ب» ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل ،تبعـه ایـاالت
متحده است».
 .2خوانده

 .22اختالفی درباره این امر وجود ندارد که خوانده ،سازمان صنای دفاع ملی ،یکی از واحدهای تابعه دولـت ایـران
است.

 .3تبصره  0ماده  30مقرر میدارد که« :دیوان داوری میتواند پس از حصول اطمینان از اینکه اظهاریه به یکی از دو دولت ...که طـرف
داوری در پرونده خاصی نباشد ،احتماال میتواند به انجام دیوان یاری دهد ،به چنین دولت ...اجازه دهد که با ارائه اظهاریههای شفاهی یـا
کتبی به دیوان کمک کند».
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ج) ادعا

 .21دیوان به این نتیجه رسیده است که قرارداد در پرونده حاضر برخالف اظهارات طرفین ،نـه بـا فسـخ ضـمنی
توس دو طرف و نه با ترک و رها کردن خواهان ،بلکه در نتیجه فورسماژور پایان یافته است.
 .24طبق اظهار آی.اس.اس .حداقل تـا ژانویـه  ،3323سـازمان صـنای همچنـان از آی.اس.اس .درخواسـت
می نمود آموزشگاه اصفهان را اداره کند و نمایندگان آی.اس.اس .و سازمان صنای و شـرکتهـای امریکـایی کـه
خانوادههای کارمندانشان در آموزشگاه تحصیل میکردند ،میکوشیدند با مذاکره به موافقتنامه جدیدی دست یابنـد
که ادامه کار آموزشگاه را ولو در سطح کوچکتری ،امکانپذیر سازد ،همچنین بنا به اظهار آی.اس.اس ،موقعی که
این مؤسسه تصمیم گرفت پرسنل خود را خار کند ،سازمان صنای «مخالفتی ننمود» .آقای سی .دبیلو .شولتیس،
رئیس وقت و کنونی آی.اس.اس ،در جلسه استماع اظهار داشت که در اوایل فوریه  3323یکـی از مقامـات ارشـد
سازمان صنای به آی.اس.اس .توصیه کرد ،ایران را ترک کند.
 .21اوضاع و احوالی که آی.اس.اس .مشخص ساخته برای اثبات اینکه طرفین باالتفاق ولو بهطور تلـویحی،
قرارداد را فسخ کردهاند ،کافی نیست .حتی به فرض اینکه آی.اس.اس .قصد فسخ داشته ،باز هم توصیه مقامـات
مسئول ایرانی به آی.اس.اس .دایر بر تخلیه پرسنل خود یا قصور همـان مقامـات ایرانـی در اعتـراض نسـبت بـه
تصمیم آی.اس.اس .مبنی بر تخلیه ،الزاما حاکی از موافقت آن مقامات با فسـخ قـرارداد نیسـت .چنـین اوضـاع و
احوالی بیشتر حاکی از این است که مقامات مسئول تشـخیص مـیدادنـد کـه نـاآرامیهـای روزافـزون و غیبـت
دانشآموزان ناشی از آن ،ادامه اجرای قرارداد را غیرممکن ساخته است.
 .23از طرف دیگر ،مدارک موجود ،ادعای سازمان صنای را دایر بـر ایـنکـه آی.اس.اس .از اجـرای قـرارداد
خودداری کرده ،تأیید نمینماید ،بلکه چنین به نظر میرسد که آی.اس.اس .تا زمانی که برایش امکان داشـته ،بـه
اجرای قرارداد ادامه داده و به موازات کاهش تعداد دانشآموزان ،با تقلیل عملیات به نحو مسئوالنهای عمل کـرده
است .لذا آی.اس.اس .مرتکب نقض قرارداد یا ترک اجرا نشده است.
 .27اوضاع و احوالی که طرفین پرونده حاضر توصیف کردهاند ،در حکم شرای کالسیک فورسمـاژور اسـت
(بهطورکلی رجوع کنید به :سیلوانیا تکنیکـال سیسـتمز اینکورپوریتـد و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
322ـ84ـ ،3صفحه  02 ،30ژوئن  8/3320تیرماه 3184؛ اینترنشنال اسکولز سرویسز اینکورپوریتد و شرکت ملـی
صنای مس ایران ،حکم شماره 334ـ333ــ ،3صـفحات  31تـا  32 ،34اکتبـر 32/3320مهرمـاه « :3184پرونـده
شماره  .)»333ناآرامیهای داخلی حاکم بر ایران در طول انقالب اسالمی منجر به عزیمت کارمندان شرکتهـای
امریکایی و خانوادههای آنها از ایران گردید که بدوا تقلیل عملیات و نهایتا تعطیل آموزشـگاه را ایجـاب کـرد .در
نتیجه ،باید فرض کرد که قراردادی که به موجب آن ،آی.اس.اس .آموزشگاه را اداره میکرد به علت فورسمـاژور
مختومه گردید.
 .28در مواردی نظیر پرونده حاضر که خود طرفین قرارداد را به علت فورسمـاژور خاتمـه نـدادهانـد ،همـواره
مشکل است بتوان تاریخ دقیقی برای خاتمه کار براساس فورسماژور مشـخص سـاخت ،ولـی در پرونـده حاضـر،
نشانههای بارزی وجود دارد .اکنر کارمندان آی.اس.اس .که در اوایل  3323در اصفهان باقی مانده بودند ،در حوالی

30فوریه  01( 3323بهمنماه  )3102با هواپیمای مسافرتی دربست ایران را ترک کردند .چند نفر برای مدت چنـد
هفته پس از آن باقی ماندند تا پرونده دانش آموزان را نگهداری و سایر وظایف الزم را انجام دهند .با توجه به ایـن
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رویدادها ،دیوان مقرر میدارد که قرارداد در آخرین روز فوریه  32( 3323اسفندماه  )3102خاتمه یافت.
 .23بخش سی  30قرارداد مقرر میدارد« :هیچیک از طرفین (آی.اس.اس .یا سازمان صنای نظامی) مسـئول
عدم اجرای صحیح قرارداد تحت شرای استننایی و اضطراری ،جنگ ،وضـعیتهـای مشـابه ویـا حـوادث طبیعـی
نیستند»؛ ولی در قرارداد ،عواقب خاتمه [قرارداد به علت فورسماژور مشخص نشده و اتخاذ تصمیم درباره آن بـه
عهده دیوان است.
 .11در پرونده شماره  333که در آن نیز عواقب خاتمه قرارداد به علت فورسماژور تعیین نشـده بـود ،دیـوان
چنین نظر داد:
«قاعده حاکم در مورد حقوق و مسئولیتهای طرفین (در صورت خاتمه به علت فورسماژور) ایـن اسـت کـه
ضرر باید در ذمه طرفی باشد که موجب اضرار شده است .همانطوری که دیوان در ارتبا با این قاعده خاطرنشان
ساخته ،تسهیم میزان ضرر به طور کلی ،منو به نظر منصفانه دیوان داوری بوده و قرارداد باید بهعنوان چارچوب و
مالک مراجعه مورد استفاده قرار گیرد» (حکم شماره 12ـ320ـ ،3مورخ  30آوریل  08 ،3321فـروردینمـاه 3180
در پرونده کوئینز آفیس تاور اسوشیایتس و شرکت هواپیمایی ملی ایران ،صفحه 34؛ حکم شـماره 334ــ333ــ3
فوق ،صفحات  34تا  .)30دیوان با اعمال این روش نظر داد که کلیه هزینههایی که خواهـان آن پرونـده ،قبـل از
خاتمه [قرارداد متحمل شده ،باید به وی بازپرداخت شود ،حتی اگر صورتحسابهای هزینهها بعد از خاتمه قرارداد
ارسال گردیده باشد .ولی دیوان از پرداخت مبلغی بابت بازخرید خدمت و هزینه نقل و انتقال کارمندان بـه ایـاالت
متحده خودداری نمود .ولی چون حقوق ایام مرخصی به نسبت ایـام سـال تعلـق مـیگرفـت ،لـذا دیـوان ،حقـوق
مرخصی استحقاقی مربو به دوره قبل از فسخ قرارداد را به خواهان اعطا کرد.
 .13آی.اس.اس .کوشیده تا پرونده شماره  333را به دو دلیل متمایز کند .اوال استدالل میکنـد کـه قـرارداد
پرونده شماره  333به علت فورسماژور ،ولی قرارداد حاضر به علت ابطال ضمنی دوجانبه ،خاتمه یافت .دیوان این
استدالل را رد کرده است (رجوع کنید به :بندهای  01تا  02فوق).
 .12ثانیا آی.اس.اس .به استناد پرونده دا اینترنشنال کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایـران (حکـم شـماره
032ـ310ـ ،0صفحات  0تا  2و  33 ، 04مارس  02/3328اسفندماه  )3184استدالل میکنـد کـه در ایـن مـورد،
مانند فلپس دا  ،ولی برعکس پرونده شماره  ،333قرارداد صریحا مقرر داشته که سازمان صنای باید هزینـههـای
فسخ را بازپرداخت کند .آی.اس.اس .در تأیید اظهار خود به اصالحیه قرارداد اشاره میکند که به صورت نامه مورخ
 2می  32( 3322اردیبهشتماه  )3180بوده و خوانده آن را ارائه داده و اعتبار و صحت آن مورد سؤال قرار نگرفته
است .در قسمتی از نامه اصالحیه مقرر شده:
«ماده سی «33ب» و « » .دو بند زیر جهت روشن شدن منظور طرفین اضافه میشود:
«ب) بدینوسیله صریحا موافقت میشود که در صورت فسخ توس یکی از طرفین قرارداد ،کلیه هزینـههـای
مربو به فسخ (خاتمه) قبل از موق قراردادهای کارمنـدان آی.اس.اس .و هزینـههـای نقـل و انتقـال کارمنـدان
آی.اس.اس .به محل اقامت آن ها به نحـو منـدر در سـوابق مجـاز بـوده و توسـ سـازمان صـنای نظـامی بـه
آی.اس.اس .پرداخت خواهد شد؛ ) مضافا موافقت میشود که سازمان صـنای نظـامی در هنگـام فسـخ قـرارداد،
هزینه انتقال منظم انتقال داراییهای آموزشگاه را به آی.اس.اس .پرداخت خواهد نمود»
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طبق اظهار آی.اس.اس ،انشای بند جدید سی «33ب» روشن میسازد کـه قصـد طـرفین ایـن بـوده کـه در
صورت فسخ قرارداد به هر دلیلی ،سازمان صنای دفاع ملی ،مسئول پرداخت هزینههای فسخ خواهد بود.
 .11دیوان نمیتواند با تفسیر خواهان از بند سی«33ب» موافقت کند .متن کامل اصـل بخـش سـی  33بـه
شرک زیر بوده است:
«سی  .33فسخ قرارداد :این قرارداد میتواند به وسیله هریک از طرفین آن فسخ گـردد ،بـه شـر آنکـه
طرف دیگر را  32روز زودتر از تصمیم به فسخ قرارداد بهطور کتبی آگاه نماید .در صـورت فسـخ ،بایسـتی
حسابهای دو طرف روشن گردد و مازاد هرگونه مبلغی که توس سازمان صنای نظامی بـه آی.اس.اس.
از قبل پرداخت گردیده است ،بایستی به سازمان صنای بازپرداخت گردد .چنانچه حسابها طلب بـیشتـر
آی.اس.اس .را نشان دهد ،مبلغ اضافی توس سازمان صنای پرداخت خواهد شد».
چنانچه این متن اصل با توجه به نامه اصالحیه مورد مطالعه قرار گیرد ،روشن میشود که بند واحدی کـه بـه
منزله بند اصلی سی 33میباشد ،اکنون باید بهعنوان بند سی «33الف» تلقی شود ،ضـمن آنکـه نامـه اصـالحیه
مقرر داشته که بندهای سی «33ب» و « » اضافه گردد .لذا روشن است که منظور از قسمت سـی «33ب» کـه
حاوی عبارت «در صورت فسخ توس یکی از طرفین قرارداد» است صرفا اشاره بـه اوضـاع و احـوالی اسـت کـه
مشمول بند سی «33الف» کنونی میباشد که مقرر داشته که قرارداد برطبق روش مندرجه در آن «ممکـن اسـت
توس هریک از طرفین فسخ گردد» .ضمنا فورسماژور مشمول بند سی  30است که مفاد بند سی «33ب» به آن
تسری نمییابد.
 .14دیوان پیش از آن نظر داد که این قرارداد توس هیچیک از طرفین به موجب بند سـی  33فسـخ نشـده،
بلکه در نتیجه فورسماژور فسخ شده است (رجوع کنید به :بند  02فوق) .ممکـن اسـت اسـتدالل شـود کـه اگـر
آی.اس.اس .حتی در صورت فسخ یکجانبه قرارداد ،حق دریافت هزینههای فسخ را میداشت ،به طریـق اولـی ،در
صورت وقوع فورسماژور ،حق دریافت این قبیل هزینهها را داشت؛ ولی چنین اسـتداللی را نمـیتـوان بـا سـیاق
عبارات قرارداد تطبیق داد .در این مورد ،همانند پرونـده شـماره  ،333در قـرارداد ،مـادهای کـه صـراحتا نـاظر بـر
تخصیص هزینه فسخ به هنگام فسخ به علت فورسماژور باشد ،وجود ندارد .در مقابل آن ،در قـرارداد فلـپس دا
مقرر شده که در هنگام «فسخ به هر دلیل که باشد» هزینه مراجعت به کشور بایـد بازپراخـت گـردد (فلـپس دا ،
صفحه .0
لذا دیوان باید اصول مندر در حکم پرونده شماره  333را اعمال نموده و به آی.اس.اس .اجازه دهد فقـ آن
هزینههایی را که قبل از فسخ قرارداد متحمل شده ،دریافت دارد.
 .11آی.اس.اس .در تأیید ادعاهای خود راج به هزینههایی که در سـال تحصـیلی 23ــ02( 3322ــ)3102
برای اداره آموزشگاه اصفهان متحمل شده 02 ،صورتحساب بدهی ارائه داده که تـاریخ اولـین آن  1آوریـل 3322
( 34فروردینماه  )3102و تاریخ آخرین آن  32آوریل  03( 3323فروردینمـاه  )3182اسـت .جـداول کـامپیوتری
حاوی شرک و خالصه هزینههای متحمله ضمیمه صـورتحسابها شده است .عـالوه بـر ایـن ،آقــای اس هــافر
( )S. Hofferممیز مالی آی.اس.اس ،در جلسه اسـتماع اظهـار داشـت کـه اسـناد مؤیـد ،منجملـه صورتحسـاب
فروشندگان ،چکها ،لیست کامپیوتری حقوق و جداول زمانی و قراردادهای استخدامی کارمندان بهطـور عـادی از
طریق مأمور راب که در اصفهان تعیین شده بود ،به سازمان صنای دفاع ملی تسلیم مـیشـد .آی.اس.اس .اسـناد
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مؤید فوق را در جلسه استماع ارائه نمود .مضافا آی.اس.اس .مجموعهای شامل هفت صورتحساب بستانکار مـورخ
از  2ژوئن  32( 3323خردادماه  )3102تا  38دسامبر  00( 3322آذرماه  )3103را ارائه داد که به موجب آن ،وجـوه
برگشتی از فروشندگان به علت لغو بعضی از سفارشه ا ،به حسـاب بسـتانکار سـازمان صـنای منظـور شـده بـود.
آی.اس.اس .در جلسه استماع توضیح داد که برنامهریزی و خرید (منال در مورد مواد و تجهیزات) خیلی پیشتـر از
شروع سال تحصیلی آغاز میشد؛ ولی صورتحسابها و اعتبارات (منال بابت تجهیزات و مـواد و همچنـین هزینـه
خاتمه خد مت و نقل و انتقال کارمندان) مربو به هر سال تحصیلی را همچنان بعـد از پایـان آن سـال تحصـیلی
دریافت میداشت .صورتحسابهای بدهی بالغ بر  0.322.482/01دالر ،صورتحسابهای بسـتانکاری 33.012/22
دالر و بنابراین ،مانده خالص ،بالغ بر  0.222.301/40دالر میباشد.
 .13آقای هافر در جلسه استماع توضیح داد که طرفین در آوریل  3322درباره بودجهای به مبلـغ 3.323.448
دالر برای سال تحصیلی 02ـ 3102توافق کردند .همانطوری که آقای هافر پیشتر توضیح داده و در قرارداد نیـز
تأیید شده ،رویه طرفین این بوده که مبلغ مزبور هر سه ماه یک بار پیشاپیش پرداخت گـردد کـه اولـین پرداخـت
سهماهه بابت سال تحصیلی 02ـ 3102در تاریخ اول ژوییه  32( 3322تیرماه  )3102باید پرداخت میشد .در واقـ
امر ،سازمان صنای  ،قسـمتی از ایـن وجـه را بـه مبلـغ  022.222دالر در اول اوت  32( 3322مردادمـاه  )3102و
قسمت دیگری به مبلغ  3.130.222دالر را در  32سـپتامبر  02( 3322شـهریورماه )3102پرداخـت نمـود کـه در
نتیجه ،مبلغ  820.283/02دالر بابت سه ماهه اول کسری داشت .در اوایـل اکتبـر ،سـازمان صـنای  ،مبلـغ کامـل
پرداخت سه ماهه ،یعنی  0.434.283/02دالر را که سررسید آن اول اکتبر  3( 3322مهرماه  )3102بـود ،پرداخـت
نمود .این آخرین پرداختی بود که انجام شد .بدین ترتیب ،سـازمان صـنای  ،مبلغـی بـالغ بـر  4.128.283/03دالر
پرداخت نمود و بنا به ادعای آی.اس.اس 3.023.283/30 .دالر دیگر باید پرداخت شود.
 .17سوابق موجود ،صحت روش آی.اس.اس .در محاسبه صورتحسابهای مبالغ پرداختـی را بـهطـور کـافی
ثابت میکند .هیچ مدرکی حاکی از اینکه در همان زمان به صورتحسابها اعتراضـی شـده باشـد ،وجـود نـدارد.
سازمان صنای در جریان این رسیدگی ادعا نموده که آی.اس.اس .بیش از بودجه مواد آموزشی ،هزینه نموده است؛
ولی همانطوری که آقای هافر در جلسه استماع توضـیح داد ،اقـالم مربوطـه در شـده در خالصـه هزینـههـای
پیوست صورتحسابها ،هیچگاه از مبلغ  822.022دالری که برای مواد آموزشی سـال 23ــ 3322تخصـیص داده
شده بود ،فراتر نرفت .سازمان صنای همچنین اعتراض میکند که مبلغ منظور شده در بودجه برای مواد آموزشـی
میبایستی طی سال تحصیلی متناسـبا بـه مصـرف رسـیده باشـد .آی.اس.اس .بـه نحـوی کـه بـه نظـر دیـوان
متقاعدکننده است ،پاسخ میدهد که برعکس ،اغلب این نوع هزینهها ناگزیر در آغاز سال تحصیلی انجام میشود.
عالوه بر این ،بنا به استدالل سازمان صنای  ،مدارک مؤید آن نیست که بعد از پایـان دسـامبر  32( 3322دیمـاه
 )3102کاری انجام گرفته باشد؛ ولی دیوان این استدالل را رد کرده است (رجوع کنید به :بندهای  08و  02فوق).
باالخره سازمان صنای استدالل میکند که مبلغی که آی.اس.اس .جهت مصالحه طبـق تفاهمنامـه پذیرفتـه ،بـه
منزله اقرار به این امر است که آی.اس.اس .عملیات اجرایی را در زمانی مقدم بر تاریخی که اکنون ادعا مـیکنـد،
متوقف ساخته بود؛ ولی طرفین جهت نیل به مصالحه غالبا درباره ادعاهایی که به زعمشان مبتنی بر دالیل مـتقن
میباشد مصالحه میکنند .بدانسان که آی.اس.اس .ادعا میکند در این مورد بدین نحو عمل کرده و بایـد چنـین
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فرض کرد که مواضعی که طرفین در حین مذاکرات حل و فصل اتخاذ میکنند ،لطمهای به حقوق قـانونی آنهـا
وارد نمیآورد .بدان دلیل ،رویه دیوان این نیست که به طرفین اجازه دهد جزئیات مصالحهای که کوشـش کردنـد
به دست آورند و مواضعی را که در حین مصالحه اتخاذ میکنند ،بهعنوان اقراری تلقی کنند که طرف مقابل ،ملـزم
به رعایت آن باشد (برای منال رجوع کنید به :پیسی کو صفحه  ،11حکم مربو و زیرنـویس شـماره  .)4بـهطـور
خالصه ،دیوان نتیجه میگیرد که صورتحسابها و فهرست پرداختهای تسلیمی آی.اس.اس .صحیح است.
 .18هرچند حکم پرونده شماره  ،333قبل از آنکه آی.اس.اس .ملزم به ثبت مدارک خـود در پرونـده حاضـر
گردد ،صادر شده بود ،با این حال ،در صورتحسابهای تسلیمی آی.اس.اس .هزینـههـای متحملـه بابـت قـرارداد
حاضر به صورتی تفکیک نشده که با نظر دیوان در پرونده شماره  333درباره تسهیم هزینهها بین طرفین در فسخ
چنین قراردادی به علت فورسماژور تطبیق کند .اما آقای هافر در پاسخ بـه سـؤاالت خـاص مطروحـه در جلسـه
استماع ،اطالعاتی در اختیار گذارد تا به دیوان از این لحاظ کمک کند .اوال نامبرده بعد از ادای توضـیحاتی دربـاره
روش چگونگی استخرا ارقام از صورتحسابها ،اظهار داشت که صورتحسابهـا حـاوی هزینـهای اسـت تحـت
عناوین «مسافرت بینالمللی» به مبلغ  030.033دالر بابت نقل و انتقـال کارمنـدان آی.اس.اس .و «انبـارداری و
ارسال لوازم شخصی» به مبلغ  320.038دالر .ثانیا آقای هوفر ،بنا به درخواست دیوان بـرآورد نمـود کـه از مبلـغ
مندر بابت حقوق معلمان و مدیران  322.222دالر را میتوان پرداختی پایان خدمت قلمداد کرد .دیـوان بـر ایـن
نظر است که توضیحات و برآوردهای آقای هوفر قابل قبول و مستدل و منطبق با مدارک است و در نتیجه ،دیوان
برای آنکه هزینههای غیرقابل استرداد مربو به نقل و انتقال و پرداختی پایان خدمت را منظور کرده باشد ،جمعـا
مبلغ  434.022دالر از مبالغ مندرجه در صورتحسابها کسر مینماید.
 .13عالوه بر این ،چنانچه  02فوریه  3( 3323اسفندماه  )3102بهعنوان تاریخ خاتمه قرارداد منظور شـود ،در
آن صورت ،بعضی از اقالم هزینه که در مبلغ  3.023.283/30دالر مورد ادعـای آی.اس.اس .منظـور گردیـده ،در
دوره بعد از اول مارس  32( 3323اسفندماه  )3102هزینه شده که نه در کسـور بابـت پرداختـی خاتمـه خـدمت و
هزینه نقل و انتقال مذکوره در بند  12فوق منظور گردیده و نه مشخصا قابل انتساب به دوره قبـل از فسـخ اسـت
(همچنانکه در مورد هزینه مواد آموزشی این چنین اسـت) .ایـن اقـالم را بایـد اقـالم متفرقـه غیرقابـل اسـترداد
هزینههای فسخ تلقی نمود .از بررسی صورتحسابهای مربوطه برمیآید کـه پـانزده صورتحسـاب بـین  8آوریـل
 3323و  34نوامبر ( 3322بهترتیب  32فروردینماه  3102و  01آبانماه  )3103تسلیم شده کـه حـاوی ایـن نـوع
هزینهها و جمعا بالغ بر  12.230دالر بوده است 3.110/31 .دالر از مبلغ فوق مربو به هزینه ملزومات و خـدمات
و تقریبا کل مابقی آن مربو به حقوق فوقالعاده کارمندان بوده است .لذا دیوان مبلغ  12.230دالر دیگـر از کـل
خالص صورتحساب کسر مینماید.
 .41بهطور خالصه ،دیوان از باقیمانده خالص  3.023.283/30دالری کـه در محاسـبات آی.اس.اس .منظـور
شده ،مبلغ  030.033دالر بابت هزینه مراجعت کارمندان آی.اس.اس .به ایاالت متحده ،مبلغ  320.038دالر بابت
هزینه حمل لوازم شخصی آنها به ایاالت متحده ،مبلغ  322.222دالر بابت هزینه ایفای تعهدات فسخ قراردادهـا
و  12.230دالر بابت هزینههای متفرقه مربو به فسخ قراردادها کسر مینماید .بنابراین ،دیوان حکمـی بـه مبلـغ
 320.803/30دالر صادر مینماید.

حکم شماره 280ـ123ـ1
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د) بهره

 .43همانطوری که قبال خاطرنشان گردید ،پیشپرداخت کامل سهماهه اول به سر رسـید اول ژوییـه 32( 3322
تیرماه  )3102هیچگاه صورت نگرفت؛ هرچند که قسمتی از وجوه در دو نوبت به ترتیب در اوت و سپتامبر پرداخت
شد .پیشپرداخت سه ماهه سوم به سررسید اول ژانویه  33( 3323دیماه  )3102نیز هیچگاه انجام نشد .تحت این
شرای  ،دیوان مقتضی میبیند که حکمی جهت پرداخت بهره نسبت به کل مبلغ از اول ژانویه  33( 3323دیمـاه
 )3102یعنی از زمانی که قس سهماهه سوم قابل پرداخت بوده ،صادر کند.
 .42در مواردی که نرخ بهره در قرارداد مشخص نشده باشد ،این شعبه حکمی جهت پرداخت بهره بـه نرخـی
تقریبا برابر با نرخی صادر میکند که محکومٌله با سرمایهگذاری مبلغ حکم در کشور خود میتوانست تحصیل کند
( برای منال رجوع کنید به :سیلوانیا تکنیکال سیستمز و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ ،3صفحات
 12تا  02 ،14ژوئن  8/3320تیرماه 3184؛ اویل فیلد او تگزاس اینکورپوریتد و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم
شماره 002ـ41ـ ،3بند  2 ،43اکتبر  38/3328مهرماه  .)3180در مورد خواهانهای موفق امریکایی ،دیوان معموال
میانگین نرخهای سپردههای ششماهه را در مورد استفاده قرار میدهد که مرتبا توس یک منب رسمی و موثـق،
یعنی فدرال رزرو برد» منتشر میشود .نرخ متوس در مورد دوره ذیرب این حکم ،به تقریب اضافی یا نقصانی یک
چهارم درصد عبارت است از  33درصد.
هـ) ادعاهای متقابل
 .3تجهیزات و مواد مصرف نشده

 .41سازمان صنای بدان دلیل که آی.اس.اس .هنگام ترک اصفهان ،تجهیزات و مواد مصرف نشده را به سـازمان
صنای تحویل نداده ،مبلغ  3.422.222دالر تقاضا کرده است .آی.اس.اس .ادعا میکند در زمـانی کـه اصـفهان را
ترک کرده ،کلیه مواد بجز پروندههای دانشآموزان و کارمندان در آن شهر به جای مانده است.
 .44سازمان صنای  ،مدرکی دایر بر اینکه آی.اس.اس .هنگام ترک ایران ،اموال متعلق به آموزشگاه اصفهان
را به نحو نادرستی با خود برده ،ارائه نداده است .هرگونه تعهد جهت تحویل رسمی هر نوع مواد که احیانا به جای
می ماند ،به علت شرای فورسماژور که موجب ختم قرارداد قبل از موق شده ،ساق میشـود .در نتیجـه ،دیـوان
اولین ادعای متقابل را رد میکند.
 .2آموزش و پرورش کودکان ایرانی

 .41سازمان صنای  3.222.222دالر تقاضا کرده ،بدان دلیل که عزیمت پیش از موق و غیرموجه آی.اس.اس .از
ایران موجب وقفـه در تعلـیم و تربیـت  322کـودک ایرانـی کـه آی.اس.اس .مسـئول آن بـوده ،گردیـده اسـت.
آی.اس.اس .ادعا میکند که هیچگونه تعهد قراردادی مبنی بر تعلیم کودکان ایرانی نداشته است ،بلکه همانطوری
که آقای شولتیس در جلسه استماع توضیح داد ،آی.اس.اس .یک «برنامه همکاری» برقرار ساخت که بـه موجـب
آن ،معلمین آی.اس.اس .براساس موردی و اتفاقی با معلمین ایرانی در مدرسه مجاوری همکاری میکردند .طبـق
اظهار آقای شولتیس ،آی.اس.اس .بنا به درخواست مقامات سازمان صنای  ،خدمت مزبور را انجـام مـیداده؛ ولـی
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هیچگونه تعهد قراردادی برای انجام آن نداشته و در ازای انجام این خدمت هیچگاه حـقالزحمـه اضـافی دریافـت
ننموده است.
 .43سازمان صنای مبنای قراردادی برای این ادعای متقابل مشخص نکرده است .عالوه بر ایـن ،حتـی اگـر
مبنایی هم وجود میداشت ،باز هم شرای فورسماژور که موجب خاتمـه قـرارداد تعلـیم و تربیـت دانـشآمـوزان
خارجی گردید ،آی.اس.اس .را از اجرای این تعهدات نیز در آینده معاف مینمود .در نتیجه ،ادعـای متقابـل دوم رد
میشود.
 .1تعهدات ت مین اجتماعی

 .47سازمان صنای بابت سهم تأمین اجتماعی که حسب ادعا پرداخت نشده و جریمـه عـدم پرداخـت آن ،مبلغـی
متجاوز از  001.804.302ریال تقاضا میکند؛ ولی سازمان صنای هیچگونه مبنـای قـراردادی بـرای ادعـای خـود
مشخص نساخته و ادعای مزبور بهوضوک از اجرای قوانین ایران ناشی میشود .بدین ترتیب ،ادعای متقابل سوم در
صالحیت دیوان قرار نمیگیرد (برای منال رجوع کنید به :مکهـارگ و جمهـوری اسـالمی ایـران ،حکـم شـماره
020ـ32208ـ 32200ـ32204ــ32201ــ 3بنـدهای  23تـا  32 ،20دسـامبر  08/3328آذرمـاه 3180؛ سـیلوانیا،
صفحات  12و  ،43حکم مربوطه).
و) هزینهها

 .48خواهــان مبلــغ  103.034.034/21دالر بابــت هزینــه داوری ،منجملــه  000.231/38دالر حــقالوکالــه و
 83.022/22دالر مخار تقاضا میکند که هیچیک از این ارقام مربو به دادرسی در دادگاههای امریکا یا شـرکت
در مذاکرات حل و فصل نیست.
 .43این شعبه در پرونده سیلوانیا (صفحات  10تا  12حکم مربو ) ،روش خود را در مورد هزینـههـا مختصـرا
تشریح نموده است؛ ولی در پرونده حاضر ،عامل دیگری نیز وجود دارد .چنانکـه در قـرار اعـدادی تصـریح شـده
(رجوع کنید به :بند  8فوق) هیچگونه توجیهی جهت استنکاف سازمان صنای از شرکت در ارائه تقاضای ثبت شده
توس آی.اس.اس .جهت صدور حکم مبتنی بر شرای مرضیالطرفین طبق مفاد تفاهمنامه  3323وجـود نداشـت.
توافق مزبور میبایستی حدود پنج سال قبل ،پرونده حاضر را حل و فصل میکرد .بدین ترتیب ،مراعات موافقتنامه
حل و فصل موجب گردید هزینه داوری تا میزان خیلی بیشتر از آنچه در غیر آن صـورت الزم مـیبـود ،افـزایش
یابد .هرچند ممکن است اعتراض شود که خوانده با انتخاب شق ادامه رسیدگی ،خود را در معرض حکمی کـه بـه
مراتب بیشتر از مبلغ موافقتنامه نافرجام حل و فصل است ،قرار داد ،ولی بـه نظـر دیـوان ،بررسـی ایـن موضـوع
موردی ندارد .سازمان صنای با خودداری از تصویب موافقتنامه حل و فصـل ،ایـن ریسـک را پـذیرفت کـه حکـم
صادره دیوان برایش کمتر مساعد خواهد بود ،مضافا این عمل را با علم و اطالع از ایـنکـه تصـمیمش منجـر بـه
افزایش هزینه خواهد شد ،انجام داد .دیوان قبال در تصمیمگیری راج به مبلغ هزینه منظور در حکـم ،رفتـار یـک
طرف را طی جریان داوری مد نظر قرار داده است (رجوع کنید به :وزارت دفاع ملی و ایاالت متحده امریکا ،حکـم
شماره 042ـ ب  /83ب03ـ ،3صـفحات  0تـا  30 ،8اوت  04/3328مردادمـاه  .)3180بـا توجـه بـه سـابقه ایـن
رسیدگی ،همچنین موفقیت اساسی خواهان در مورد ادعای اصالک شدهاش و رد ادعاهای متقابل ،دیوان حکمی به
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مبلغ  02.222دالر بابت هزینههای داوری صادر مینماید.
چهارم)

بنا به درخواست پیشگفته ،دیوان حکمی به شرک زیر صادر میکند:
(الف) خوانده ،سازمان صنای دفاع ملی ،متعهد است مبلغ نهصد و هفتاد و پنج هزار و ششصـد و پنجـاه و نـه
دالر و نود و پنج سنت امریکا ( 320.803/30دالر) ،به اضافه بهره ساده به نرخ  33درصد در سال (براساس سـالی
 180روز) از اول ژانویه  30( 3323دیماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت از محل حسـاب
تضمینی به بانک امین بدهد ،به اضافه هزینه داوری به مبلغ پنجاه هزار دالر امریکـا ( 02.222دالر) بـه خواهـان
اینترنشنال اسکولز سرویسز اینکورپوریتد ،بپردازد.
(ب) ادعاهای متقابل سازمان صنای دفاع ملی رد میشود.
تعهدات فوق با پرداخت از محل حساب تضمینی که به موجب بند هفـت بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03(3323
دیماه  )3103جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر افتتاک شده ،ایفا خواهد گردید.
بدینوسیله این حکم جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  23ژانویه  3387برابر با  3بهمنماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی

نظر من همان است که در رأی مخالف قرار اعدادی 02ـ301ـ 3بیان کردهام .در اینجا به منظور حصول اکنریـت بـا
عدم پرداخت مخار ختم قرارداد موافقم .در مورد بیمههای اجتماعی قبال در رأی پرونده سـیلوانیا اظهـارنظر کـردهام.
درخصوص هزینه داوری به نظر جداگانه مراجعه شود.
هوارد ام .هولتزمن

مخالف با «رد ادعای هزینههای فسخ» .رجوع کنید به :نظر جداگانه موافق با سایر قسمتهای حکم ،بجز اینکه
موافقت با پرداخت  02.222دالر بابت هزینه فق به منظور حصول اکنریت بوده است (رجوع کنید به :نظر جداگانه
اینجانب در سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ژوئـن
 8/3320تیرماه .)3184

پرونده شماره 12424ـ شعبه یک
حکم شماره 281ـ12424ـ1
خواهان :سینت رجیس پیپر کامپنی ،ادعای کم تر از  211.111دالر ،مطروح توسط ایاالت متحـده
امریکا
خوانده :جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/33/3 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای  .آر .کروک

نماینده راب ایاالت متحده امریکا ،آقای ام .رابوین ،قائممقام نماینده راب دستیار طرککننده ادعـا ،کتلـین کـرکن،
وکیل و مشاور وزارت امور خارجه و طرککننده ادعا
از جانب خوانده :آقای محمدکریم اشراق ،آقای محمـد حسـن بردبـار ،مشـاور حقـوقی نماینـده رابـ  ،آقـای
عبدالمجید عقیقی ،مشاور حقوقی نماینده راب
اول) جریان دعوا

 .3در تاریخ  33ژانویه  03( 3320دیماه  )3182دولت ایـاالت متحـده امریکـا ادعـای کـمتـر از  002.222دالر
خواهان ،سینت رجیس پیپر کامپنی («خواهان») ،را در دیوان مطروک نمود.
 .2در  02ژوئن  12( 3324خردادماه  )3181ایاالت متحده دادخواست تکمیلی خود را به ثبت رسـاند و در 30
ژوییه  04( 3320تیرماه  ،)3184خوانده ،شرکت ساختمانی دی («دی») ،الیحه و ادعای متقابـل خـویش را ثبـت
کرد.
 .1در  31نوامبر  00( 3320آبانماه  )3184خواهان پاسخ به الیحه دفاعیه و در 32مارس  08( 3328اسفندماه
 )3184سوگندنامه مایکل کوزراد سکی را به ثبت رساند که خوانده به سند مزبور به دلیل ثبت بعـد از موعـد مقـرر
اعتراض کرد .در  30آوریل  08( 3328فروردینماه  )3180دولت جمهوری اسالمی ایران الیحه دفاعیهاش را ثبت
نمود.
 .4استماع پرونده در تاریخ  00نوامبر  4(3328آذرماه  )3180برگزار شد.
دوم) واقعیات و اظهارات طرفین
الف) صالحیت

 .1سینت رجیس براساس مدارکی مدعی است که تبعه ایاالت متحده میباشد .این مدارک حاکی است که نامبرده
شرکت سهامی عامی است که در سال  3233در ایالت نیویورک تأسیس شده و کماکان از حسن شـهرت تجـاری
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برخوردار و حدود  30درصد آن متعلق به اتباع امریکـا اسـت .شـرکت مزبـور بـه دنبـال تصـمیم مجمـ سـاالنه
سهامداران در  02آوریل ( 3321هشتم اردیبهشتماه  )3180اسم خود را به سینت رجیس کورپوریشن تغییر داد.
 .3سینت رجیس ادعای حاضر را از جانب اسپان ـ دک اینک («اسپان ـ دک») مطرک میسازد .سینت رجیس
مدعی است اسپان ـ دک شرکتی است که در ایالت تنسی تأسیس یافته و تماما متعلق بـه سـینت رجـیس اسـت.
سینت رجیس بر این مبنا ادعا میکند که اسپان ـ دک نیز تبعه ایالت متحده است .سینت رجیس اظهار میدارد که
از طریق شرکت تابعه خویش ،ادعا از تاریخ به وجود آمدن تا  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103مستمرا بـه وی
تعلق داشته است.
 .7خوانده اظهار میدارد که اسناد و مدارک مورد استناد سینت رجیس جهـت اثبـات تابعیـت امریکـایی خـود
ناقص است؛ زیرا گواهی تأسیس سینت رجیس فاقد امضا ،مهر یا تاریخ است و نام شرکت بـه هنگـام طـرک ایـن
دعوا ،سینت رجیس پیپر کامپنی بود و نه سینت رجیس کورپوریشن.
 .8خواهان در جلسه استماع ،نسخه جدیدی از گواهی تأسیس سینت رجیس پیپـر کـامپنی را تسـلیم نمـود و
مدعی شد که فقدان امضا ،مهر یا تاریخ در نسخه تسلیمی قبلی گواهی مذکور ناشی از اشتباه در نسخهبـرداری از
آن سند بوده است.
 .3خوانده استدالل میکند که «ادعا متعلق به اسپانـ دک است که بنا به گفته خواهـان ،شخصـیت حقـوقی
مستقلی است که طبق قوانین ایالت تنسی تشکیل یافته و اهلیت اقامـه ادعـای خـویش در ایـن دیـوان را دارد».
خوانده ضمن نقل بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،استدالل میکند که سینت رجیس نمیتواند ادعـای
غیرمستقیمی را از جانب اسپان ـ دک در دیوان مطرک سازد.
 .31خواهان در جلسه استماع اظهار داشت که سینت رجیس طبق «مشی داخلی» شرکت ،بـدون توسـل بـه
انتقال قانونی ،از جانب شرکتهای تابعه خویش اقدام به طرک دعوا میکند و اجـازه خواسـت کـه دادخواسـتش را
اصالک و نام اسپان ـ دک را بهعنوان خواهان دعوا اضافه نماید .نامبرده استدالل کرد که چنین اصـالحی ،مبنـای
حقوقی یا حقیقی ادعا را تغییر نداده و حق خوانده را تضیی نخواهند کرد.
 .33سینت رجیس اظهار میدارد که شرکت «دی» یک مؤسسه ،سازمان یا واحد تحت کنترل دولت ایران در
مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است .وی میگوید که دی از سال  3323تحـت کنتـرل دولـت
ایران بوده و دولت ،مدیران کنونی شرکت را منصوب و اکنریت سهام شرکت را مصادره کرده است .خواهان ادعـا
میکند که طبق اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که بنا بر تعریف آن ،بخش دولتی اقتصـاد شـامل
«کلیه صنای بزرگ و صنای مادر» است .دی ،بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای ساختمانی در ایـران ،ملـی
اعالم شد .نامبرده مضافا استدالل مینماید که صرفنظر از اینکه شرکت رسما ملی شـده یـا نشـده باشـد ،دولـت
ایران از طریق نصب مدیران موقت و مصادره سهام قبلی اکنریت سهام ،یعنی خانوده مکارهچیان ،کنترل خویش را
بر شرکت برقرار ساخته است.
 .32خوانده منکر آن است که دی واحد تحت کنترلی در مفهوم بیانیه حل و فصل دعاوی است .نامبرده اظهار
میدارد که این شرکت وضعیت قبلی خود را حفظ نموده و همچنـان بـهعنـوان شخصـیت حقـوقی مسـتقل دایـر
میباشد و استدالل میکند که در نتیجه ،دیوان نمیتواند نسبت به ادعای حاضر اعمال صالحیت کند.
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ب) ماهیت دعوا

 .31خواهان اظهار میدارد که اسپانـ دک ماشینآالت و تجهیزاتی میفروشد که در تولید محصولی برای استفاده
در صنعت ساختمان به کار میرود .طبق اظهار خواهان ،در تاریخ  31ژوییه  00( 3328تیرمـاه  )3100جـان مـک
گرو ،نایب رئیس قسمت فروش اسپانـ دک و هادی مکارهچیـان ،رئـیس شـرکت دی ،قـراردادی جهـت فـروش
ماشین بتون ریزی برای تولید محصوالت بتونی و تجهیزاتی جهت احداث یک پروژه جدید مسکن و ارائـه کمـک
فنی برای نصـب و راه انـدازی تجهیـزات منعقـد سـاختند .دی موافقـت کـرد کـه هزینـه دسـتگاه بتـونریـزی و
«سایرتجهیزات» را با یک فقره اعتبار اسنادی بپردازد.
مبالغ موضوع اعتبار اسنادی بهطور کامل پرداخت شده و مورد اعتراض اسپان ـ دک نمیباشند.
 .34سینت رجیس مدعی است که در پاییز  ،3328دی با استفاده از حق خیاری که طبق قرارداد داشت ،اقدام
به خرید قطعات یدکی بیشتری کرد .شرکت واسیل همان طور که در معامالت قبلی عمل کـرده بـود ،بـهعنـوان
نماینده مجاز دی به خرید قطعات یدکی اقدام نمود.
 .31خواهان اظهار میدارد که شرکت واسیل در تـاریخ  03نـوامبر  2( 3328آذرمـاه  )3100سـفارش دی در
مورد قطعات یدکی را تأیید کرد .از آنجا که اعتبار اسنادی شامل قطعات مزبور نمیشد ،طرفین موافقت کردند که
پس از تسلیم صورتحساب ،وجه آن پرداخت گردد .ماشینآالت و تجهیـزات سفارشـی موضـوع اعتبـار اسـنادی و
قطعات اضافی با هم در چند صندوق ،بستهبندی و برای خوانده ارسال شد.
 .33اسپان ـ دک در  2مارس  32( 3322اسفندماه  )3100صورتحساب شماره  1233را به مبلغ  03.430دالر
بابت ابزار و قطعات یدکی که در نوامبر  3328سفارش شده بود ،صادر کرد .شرای پرداخت در صورتحساب مزبور،
« 12روز تمام» قید شده بود .خواهان ادعا مینماید که دی در اواخر مارس  3322کاالها را دریافت کرد و در طول
سال  3322پرسنل دی و اسپانـ دک به سوار کردن ماشینآالت و تجهیزات پرداختند.
 .37خواهان اظهار میدارد که علیرغم تقاضاها و وعدههای پرداخـت ،بـدهی هنـوز پرداخـت نشـده و تقاضـا
میکند که حکمی به مبلغ  03.430دالر صادر شود .خواهان همچنین مبلغی اضافی بـه میـزان  3/0درصـد مبلـغ
یبه بابت هزینههای تنظیم این ادعا به اضافه بهره از تاریخ سررسید دین تا تاریخ پرداخت مبلغ حکم مطالبـه
مدع 
میکند.
 .38خوانده استدالل مینماید که قرارداد ژوییه فق مربو به فـروش ماشـینآالت بتـونریـزی بـوده و وی
قیمت تجهیزات را بهطور کامل پرداخته است .نامبرده اظهار میدارد که خریـد هرگونـه قطعـات یـدکی ،مشـمول
قرارداد جدیدی میشده و اسپان ـ دک وجود چنین قراردادی را ثابت نکرده است .بهعالوه ،خوانده منکر آن اسـت
که آقای مکارهچیان پس از سال  3328سمت ریاست شرکت راعهدهدار بوده یا اجـازه و اختیـار عقـد قراردادهـای
اسـپانــ دک را

دیگری از جانب دی را داشته است .خوانده همچنین حمل قطعات یـدکی و ماشـینآالت توسـ
تکذیب کرده و مدعی است که حتی بخشی از کاالهای موضوع قرارداد اصلی تحویل نشده است.
 .33خواهان در پاسخ اظهار میدارد که مذاکرات و مکاتبات بین طرفین که ادله و مـدارک وی مسـتند آنهـا
است ،برای احراز وجود قرارداد کافی است .پس از آنکه دی تلفنی و بهطور کتبی سفارشش را تأییـد کـرد و بعـدا
قطعات را تحویل گرفت و قول داد قیمت آنها را بپردازد ،هیچگونـه نوشـته دیگـری الزم نبـود .خواهـان اظهـار
میدارد که در مارس  3322دی دریافت قطعات را طی مکاتبات بعدی خود با اسپان ـ دک و طی مکالمات متعـدد
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تلفنی و در مالقاتهایی با نمایندگان اسپان ـ دک تأیید کرد.
ج) ادعای متقابل

 .21خوانده ادعای متقابلی به مبلغ  302.222دالر بابت خسارات متحمله ناشی از قصور اسـپان ـ دک در اجـرای
تعهد قراردادی خویش برای راهاندازی ماشینآالت و مبلغ  21.142دالر بابت  32درصد تخفیفی که حسب ادعـا از
کل قیمت قرارداد به خریدار اولی قابل پرداخت بوده ،به ثبت رسانده است.
 .23خواهان اظهار میدارد که ادعای متقابل واهی بوده و باید مردود شناخته شود .وی میگوید که قرارداد را
بهطور کامل اجرا و تعهداتش را طبق قرارداد ایفا نموده است.
سوم) دالیل حکم
الف) صالحیت

 .22ادعای حاضر در تاریخ  33ژانویه  03( 3320دیماه  )3182ثبت شده و در آن سینت رجیس بهعنـوان طـرف
قراردادی برای حمل قطعات یدکی به ایران معرفی گردیده و صورتحساب شماره  1233مورخ  2مارس 32( 3322
اسفندماه  )3108بابت این قطعات صادر شده است .در کلیه لوایح بعـدی ،سـینت رجـیس کماکـان خواهـان بـود؛
هرچند که بعدا معلوم شد که در واق  ،اسپان ـ دک طرف واقعی قرارداد بوده است.
 .21سینت رجیس در جلسه استماع پیشنهاد کرد که ادعایش را اصالک و اسپانــ دک را بـهعنـوان خواهـان
دیگر اضافه نماید .خوانده با این پیشنهاد مخالفت و استدالل کرد که اسپانـ دک در کلیه مواق ذیـرب  ،شـخص
حقوقی مستقلی بوده که میتوانسته ادعایش را قبل از  33ژانویه  03( 3320دیماه  )3182در دیوان ثبـت نمایـد.
نامبرده استدالل کرد که اصالک دادخواست و اضافه کردن اسپان ـ دک ،حق خوانده را تضیی میکند و لـذا نبایـد
در چنین موق دیری پذیرفته شود.
 .24دیوان داوری به الزامات ماده  02قواعد دیوان دایر بر مجاز شناختن اصالک ادعا ،مگر در مواردی کـه بـا
تأخیر صورت گرفته یا موجب تضیی حق طرف دیگر شده ،ویا صالحیت دیوان را سلب نماید ،توجـه دارد (رجـوع
شود به :فدرز کورپوریشن و صنای برودتی لرستان ،تصمیم شماره 03ـ002ـ 02 ،1اکتبر  8/3328آبانماه .)3180
 .21دیوان همچنین نظر داده است که در بررسی اصالحیه پیشنهادی جهت افزودن یک طـرف یـا جانشـین
کردن یک طرف به جای طرف دیگر ،الزم است تعیین کند که آیا پیشنهاد اصالک «تالشی جهت معرفی ادعـایی
جدید پس از ضرباالجل مصرک در بند  4ماده سه بیانیه حل و فصل دعاوی است» (رجوع شود به :آستین کامپنی
و ماشینسازی اراک ،حکم شماره 002ـ030ـ 12 ،0سپتامبر  2/3328مهرماه  )3180یا صرفا روشن کردن هویـت
حقیقی خواهان واقعی است .اصل مزبور در امتناع از ثبت ادعای ریموند اینترنشنال (انگلستان) با مسئولیت محدود
(ص  1تصمیم شماره 32ـ امتناع از ثبت شماره 03ـ دیوان عمومی 2 ،دسـامبر  32/3320آذرمـاه  ،)3183تشـریح
گردید .دیوان در این تصمیم چنین نظر داد:
ماده  02قواعد موقت دیوان داوری مقرر میدارد که در طول جریـان داوری [از جملـه رسـیدگی بـه قـرارداد
هریک از طرفین میتواند ادعای خود را اصالک نموده یا آن را تکمیل نماید ،مگر آنکه دیوان چنین اصالحی را به
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علت ایجاد تأخیر ویا تبعیض نسبت به طرف دیگر یا بنا به سایر مقتضیات ،مناسب تشخیص ندهد .با این وصـف،
معرفی یک خواهان جدید به جای خواهان اصلی در حکم تسلیم یک دادخواست جدیـد بـوده و نمـیتوانـد صـرفا
بهعنوان حکم تسلیم یک دادخواست جدید بوده و نمیتواند صرفا بهعنوان اصالحیه دادخواست موجود که بهموق
توس دفتر ثبت دریافت گردیده ،تلقی شود.
 .23در پرونده حاضر ،دیوان بر این نظر است که اعم از اینکه سینت رجیس در سوابق امر همچنـان عنـوان
خواهان داشته یا نداشته ،اصالحیه پیشنهادی متضمن جانشینی اسپان ـ دک بهعنـوان خواهـان بـه جـای سـینت
رجیس بوده و این امر «در حکم ثبت ادعایی جدید» در مفهوم اصل مورد بحـث در بـاال مـیباشـد (رجـوع شـود
همچنین به :یونیورسال انترپرایزز لیمیتد و شرکت ملی نفت ایران ،تصمیم شماره 12ــ248ــ 01 ،0ژوییـه /3320
اول مردادماه .)3184
 .27تاریخچه ادعای حاضر تا منجر شدن به اصالحیه پیشنهادی ،آن را از واقعیات مربو بـه امتنـاع از ثبـت
ادعای ا.ام.اف .اورسیز کورپوریشن (تصمیم شماره  32دیوان عمومی ،امتناع شماره  2 ،02دسامبر 32/3320آذرمـاه
 )3183متمایز میسازد .در آن پرونده ،رؤسای مشترک دفتر دیوان به دلیل ایـنکـه ا.ام.اف .اورسـیز تبعـه ایـاالت
متحده نیست ،در تاریخ  03مـی  13( 3320اردیبهشـتمـاه  )3183از ثبـت ادعـای ا.ام.اف .اورسـیز کورپوریشـن
خودداری کردند؛ لکن دیوان اجازه داد ادعـای مزبـور بـهعنـوان «ادعـای ا ام.اف .اینکورپوریتـد از طـرف ا.ام.اف.
اورسیز» ثبت شود .دلیل دیوان این بود که «ظاهر دادخواست نشان میداد که دادخواست مزبور بـه یـک شـرکت
غیرامریکایی مربو بوده ...ولی در عین حال ،به وضوک حاکی از آن بود که این شـرکت تابعـه تمامـا متعلـق [بـه
خواهان میباشد» .بالنتیجه ،دیوان نظر داد که عرضحال را «بهعنوان توضیحی درباره هویت خواهان واقعـی بـه
شمار آورده و آن را بهعنوان متممی که از خواهان جدیدی اسم میبرد ،تلقی نمیکند» (ص  0همان مأخذ).
 .28در پرونده حاضر در دادخواست از اینکه طرف قرارداد ،جز سینت رجیس ،شرکت دیگری بوده ویا خواهان
دیگری هم وجود داشته ،ذکری به میان نیامده بود .تنها رابطه ممکن با اسپان ـ دک در دادخواست ،اشارهای است
که به صورتحساب شماره  1233شده است؛ لکن در دادخواست ذکری از این که صورتحساب به نام اسـپان ـ دک
بوده نشده است .در واق  ،نحوه انشای دادخواست این تصور را به ذهن متبادر میکند که قرارداد ادعایی بین سینت
رجیس و دک منعقد شده است .فق بعدا یعنی هنگامی که صورتحسـاب شـماره  1233بـه دادخواسـت تکمیلـی
ضمیمه شد ،این مطلب روشن گردید که اسپان ـ دک طرف قرارداد ادعایی بوده است .در دادخواست تکمیلی برای
اولین بار ادعا شد که اسپان ـ دک طرف قرارداد بوده و نه سینت رجیس.
 .23نظر دیوان آن است که با توجه به مدارک ثبت شده در پرونـده حاضـر ،نمـیتـوان گفـت کـه اصـالحیه
پیشنهادی چیزی بیش از روشن کردن هویت خواهان واقعی نیست .برخالف پرونده ا.ام.اف .اورسـیز ،تـا دو سـال
پس از ثبت دادخواست اصلی ،طرف واقعی این قرارداد مشخص نشده بود .هرگاه در دادخواسـت اصـلی از طـرف
واقعی به قدر کافی اسم برده شود ،دیوان ممکن است به اقتضای اوضاع و احـوال اجـازه اصـالک دادخواسـت بـه
منظور معرفی خواهان واقعی را بدهد؛ اما در اوضاع و احوالی نظیر مورد حاضر ،افزودن نام اسپان ـ دک ،در حکـم
ثبت ادعای جدیدی علیه خوانده توس اسپان ـ دک است.
 .11دیوان مضافا پرونده حاضر را از امریکن اینترنشنال گروپ اینک و جمهوری اسالمی ایران (حکم شـماره
31ـ0ـ 33 ،1دسامبر  02/3321آذرماه  )3180متمایز میداند .در آن پرونده ،خواهان ،امـریکن اینترنشـنال گـروپ

حکم شماره 281ـ10701ـ1
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(«ا.آی.جی») ،بابت ملی شدن مناف خویش در یک شرکت تابعه ایرانی ،ادعای خسارت میکرد .این سؤال مطرک
شد که آیا خواهان حق دارد بابت بخش معینی از سهامی که در دست یکی از شرکتهای تابعهاش بـوده ،ادعـای
خسارت کند یا خیر؟ خواهان در یادداشت تکمیلی خود اظهار داشت در رابطه بـا تمـامی سـهام خـویش ،خواهـان
واقعی بوده است .خواهان درخواسـت خـود را بـه صـورت دیگـری مطـرک کـرد و از دیـوان اجـازه خواسـت کـه
دادخواستش را اصالک و شرکت تابعه را بهعنوان خواهان دیگر در آن بگنجاند .دیوان این «اصـالحیه را بـه دلیـل
اینکه مبلغ خواسته یا مبنای ماهوی یا حقوقی ادعا را تغییر نمیدهد و نمیتوان گفـت کـه موجـب تضـیی حـق
خوانده میشود» ،مجاز شمرد (ص  2همان مأخذ) .دیوان بهویژه مالحظه مینماید که در پرونده ا.آی.جی .خواهان
اصلی هم قبل از اصالحیه و هم بعد از آ ن ،خواهان واقعی بود .در اصالحیه فق نام خواهان که قـبال در پیوسـت
دادخواست آمده بود ،اضافه و بخشی از ادعا به وی منتقل گردید.
 .13اما در پرونده حاضر ،خواهان در دادخواست اصلی بههیچوجه ذکری از اسپان ـ دک به میـان نیـاورده یـا
اشارهای به وی نکرده است .خواهان هیچگونه توضیحی برای قصور اسپان ـ دک در ثبت ادعای خـودش قبـل از
تاریخ  33ژانویه  03( 3320دیماه  )3182نداده است .در چنین اوضاع و احوالی ،بیانیه حل و فصل دعاوی صریحا
دیوان را از اعمال صالحیت من نموده است .بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعـاوی مقـرر داشـته اسـت کـه
دیوان نسبت به ادعاهای غیرمستقیم ،فق موقعی صالحیت دارد که «واحد دیگر خـود حـق اقامـه دعـوا نداشـته
باشد .»...از آنجا که اسپان ـ دک خود میتوانست اصالتا ادعای حاضـر را مطـرک مـیسـازد ،لـذا سـینت رجـیس
نمی تواند از جانب شرکت تابعه خویش ادعای مسـتقیمی را در ایـن دیـوان مطـرک نمایـد .بـدینسـان ،اصـالحیه
پیشنهادی ،طرف واقعی دعوا یعنی اسپان ـ دک را پس از انقضای ضرباالجل صالحیتی مصرک در بیاینـه حـل و
فصل دعاوی ،جانشین طرف غیرواقعی ،یعنی سینت رجیس مینمود.
 .12بنا به دالیل مذکور در فوق ،دیوان اصالحیه پیشنهادی را رد نموده و ادعای حاضر را مردود میشناسد .از
آنجا که اسپان ـ دک خواهان واقعی نیست ،ادعای متقابل مطروک علیه وی نیـز بایـد بـه همـان دالیـل مـردود
شناخته شود .در اوضاع و احوال حاضر ،دیوان لزومی به مشخص کردن وضعیت شرکت ساختمانی دی نمیبیند.
ب) هزینهها

 .11دیوان داوری در رابطه با هزینهها  ،قبال متذکر شده است کـه اصـوال ایـرادی بـه صـدور حکـم بـه پرداخـت
هزینههای داوری در دعاوی کمتر از  002.222دالر نیست (رجوع شود به :هیأت امنای دانشگاه کلمبیا و جمهوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 000ـ32032ـ 30 ،3آوریل  08/3328فروردینماه  .)3180این نظر شامل صدور حکم
به پرداخت هزینههای خوانده در موقعی هم میشود که خواهان نتواند از عهده اثبات ادعای خود برآید.
 .14خوانده تقاضا کرده است حکم به «جبران خسارت قانونی» داده شود ،لکن مبلـغ آن را مشـخص نکـرده
است .در شرای پرونده حاضر ،دیوان حکم به پرداخت هزینههای داوری به مبلـغ 022دالر بـه خوانـده را معقـول
میداند.
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چهارم) حکم

 .11بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) ادعای سینت رجیس پیپر کامپنی رد میشود.
ب) ادعای متقابل شرکت ساختمانی «دی» رد میشود.
) خواهان باید بابت هزینههای داوری مبلغ دویست دالر ( 022دالر) امریکا به خوانده بپردازد.
الهه ،به تاریخ  23ژانویه  3387برابر با  3بهمنماه 3131
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ،رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی

هرچند با پرداخت هزینه داوری موافق نیستم و نظر خود را نیز قبال بیان کردهام ،لکن از آنجـا کـه رویـه شـعبه،
حکم به پرداخت هزینه داوری در حد معقول میباشد ،برای حصول اکنریت ،با هزینه تعیین شده موافقم.
هوارد ام .هولتزمن
نظر مخالف

پرونده شماره 323ـ شعبه دو
حکم شماره 282ـ323ـ2
خواهان :اف.ام.سی .کورپوریشن
خواندگان :وزارت دفاع ملی ،شرکت تولید و بستهبندی گوشت زیاران ،بانک ملی ایـران ،بانـک
مرکزی ایران ،سازمان شاهنشاهی و جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3131/33/21 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای مارکم بال ،آقای مایکل آر .کالبریس ،وکالی خواهان

آقای بروس پی .اسپون ،وکیل دعاوی شرکت خواهان
آقای انتونی پی .اسپینزا ،پیت مارویک میحل و شرکا ،شاهد
آقای دومینگو البوی ،مدیر حسابداری خواهان
آقای فیلیپ اس .دیویریان ،مشاور و نایب رئیس سابق خواهان
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاله محمدی ،مشاور حقوقی نماینده راب
آقای حسین پیران ،دستیار حقوقی نماینده راب
آقای حیدر علی پاینده ،وکیل وزارت دفاع
آقای محمد بهرامی ،نماینده وزارت دفاع
آقای رمضان علی آخوندی ،نماینده نیروی زمینی
آقای حشمت اهلل بدیعی ،وکیل شرکت گوشت زیاران
آقای سید محمود موسوی ،آقای محمد رضا بانکیان ،دستیاران وکیل شرکت گوشت زیاران ،آقای محمد اختراعـی
صناعی ،نماینده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
آقای علی اصغر مهابادی ،شاهد
سایر حاضران :آقای جان کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
خانم مری کاترین مالین ،مشاور نماینده راب ایاالت متحده امریکا
اول) سوابق

 .3خواهان ،اف.ام.سی .کورپوریشن («اف.ام.سی») ،شرکتی که در ایالت دلهور تأسیس یافته ،براساس پنج ادعـا از

210



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

خواندگان خسارت مطالبه میکند )1(.در قسمتی از ادعای اول که علیه وزارت دفـاع ملـی («وزارت دفـاع») اقامـه
شده ،مبلغ  33.804.242دالر امریکا به اضافه بهره مطالبه گردیده که معادل هزینه فسخ قراردادی میباشـد کـه
در سال  3322بین اف.ام.سی .و وزارت دفاع (در آن زمان اسمش وزارت جنگ دولت شاهنشاهی بود) جهت تولید
و فروش خودروهای نظامی به وزارت دفاع («جنگ») منعقد گردید .اف.ام.سی .میخواهد کـه مابـه التفـاوت بـین
هزینه فسخ که دیوان احیانا به پرداخت آن حکم صادر خواهد کرد و پیشپرداختهایی به مبلـغ 30.330.001/02
دالر امریکا را که وزارت دفاع در سال  3322و اوایل سال  3323به موجب شرای ذیرب قراردادی به اف.ام.سـی.
تأدیه نموده به وزارت دفاع مسترد نماید .در این رابطه ،اف.ام.سی .همچنین تقاضـا مـیکنـد کـه دو فقـره اعتبـار
اسنادی که به نف وزارت دفاع صادر شده و جم مبالغ آنها پیشپرداختهای وزارت میباشد ،کانلمیکن اعـالم
گردد .وزارت دفاع منکر آن است که قرارداد را فسخ نموده و متقابال خواستار اجرای عین تعهد ،اعالم معتبر بـودن
اعتبارات اسنادی و پرداخت بهره بابت وجوه مسدود شده میباشد .وزارت دفاع ،دعـاوی متقابـل خـود را بـه شـق
دیگری نیز مطرک و طبق آن مبلغ  22میلیون دالر امریکا که شامل پیشپرداختهای آن بـه اف.ام.سـی .و بهـره
مبلغ فوق و  40میلیون دالر امریکا بابت خسارت میباشد ،مطالبه مینماید )2(.وزارت دفاع همچنین تقاضا نمـوده
که شش دستگاه رادیوی مخصوص که در ارتبا با کار قرارداد در اختیار اف.ام.سی .قرار داده شـده ،اعـاده گـردد.
بهعالوه ،ایران ادعای متقابلی به مبلغ ـ 0.041.323/ریال بابت مالیاتهـایی کـه حسـب ادعـا اف.ام.سـی .طبـق
قوانین و مقررات ایران بدهکار است ،علیه شرکت مزبور اقامه نموده است.
 .2در ادعای دوم که علیه نیروی زمینی جمهوری اسالمی ایران («نیروی زمینی») که سـابقا نیـروی زمینـی
شاهنشاهی ایران نامیده میشـد و اکنـون قسـمتی از وزارت دفـاع ملـی اسـت ،اقامـه شـده ،خسـارتی بـه مبلـغ
 310.003/22دالر امریکا به اضافه بهره بابت امتناع ادعایی از اجرای قرارداد منعقده در سال  3322مطالبـه شـده
که طبق آن ،قرار بود قسمت تولید وسایل محی زیست اف.ام.سی ،دستگاههای مخصوص تصفیه فاضالب یکـی
از پایگاه های نظامی ایران را بسازد .نیروی زمینی منکر آن است که ادعا متوجـه وی بـوده و همچنـین امتنـاع از
 .1اف.ام.سی .بدوا از  34خوانده دیگر نام برده بود[ ،اما دعاوی خود را علیه شرکت هیدرولیک با مسئولیت محدود مسترد نمود و در 33
ژوییه  02( 3320تیرماه  )3184به جریان رسیدگی آن دعاوی علیه شرکت مزبور خاتمه داده شد .اف.ام.سی .دعـاوی خـود علیـه شـرکت
ملی نفت ایران ،شرکت نفت الوان و شرکت فلوپترول را مسترد نمود و در  32مارس  33( 3328اسـفندمـاه  )3184بـه جریـان رسـیدگی
دعاوی فوق خاتمه داده شد .در  34آوریل  00( 3328فروردینماه  )3180اف.ام.سی .و شرکت سـهامی دشـت مرغـاب ،شـرکت تولیـد و
بازاریابی مرغ پردیس ،شرکت گرمسیر ،شرکت پلی اکریل ایران و هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ،موافقتنامه حـل و فصـلی بـه ثبـت
رساندند که به موجب آن ،یک حکم جزئی مبتنی بر شرای مرضیالطرفین (حکم شماره 008ـ110ـ )0صادر گردیـد .اف.ام.سـی .ادعـای
خود را علیه شرکت ست مسترد نمود و در  38مه  08( 3328اردیبهشتماه  )3180به جریـان رسـیدگی آن خاتمـه داده شـد .اف.ام.سـی.
ادعای خود را علیه عیدی مقیم دهکردی و شرکت صادراتی تضامنی مسترد داشت و در دوم ژوئن  30( 3328خردادماه  )3180به جریـان
رسیدگی به دعاوی علیه خواندگان مزبور خاتمه داده شد .بهعالوه ،اف.ام.سی .در جلسه استماع مورخ  3و 32اکتبر ( 32و  32مهر) دعاوی
خود را علیه کارخانه بستنیسازی مهر (مهدی پور) و شرکت گروه مهندسین مسترد نمود و در  33نوامبر  02( 3328آبـانمـاه  )3180بـه
جریان رسیدگی دعاوی مزبور خاتمه داده شد.
 .2وزارت دفاع ادعای مستقیم جداگانهای علیه اف.ام.سی .و ایاالت متحـده امریکـا بـه ثبـت رسـانده کـه از آن ادعـای مطـروک علیـه
اف.ام.سی .به دلیل فقد صالحیت رد شد (وزارت دفاع ملی جمهوری اسـالمی ایـران و دولـت ایـاالت متحـده و سـایرین ،حکـم شـماره
22ـالف34ـ 8 ،0دسامبر  0/3321آذرماه .)3180
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اجرای قرارداد را تکذیب میکند .عالوه بر این ،در  13ژوییـه  3( 3328مردادمـاه  )3180نیـروی زمینـی ،ادعـای
متقابلی به مبلغ ـ 431.023/دالر امریکا بابت هزینه خرید دستگاههـای تصـفیه فاضـالب از فروشـنده دیگـری و
خسارت مربو به آن را به ثبت رساند .دیوان در جلسه استماع به اطالع طرفین رساند که دلیلـی بـرای تـأخیر در
ثبت این ادعای متقابل نیافته و لذا طبق بند  1ماده  33قواعد دیوان آن را رد نمود.
 .1ادعای سوم علیه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی («سازمان خدمات اجتماعی») بـه مبلـغ 0.341/40
دالر امریکا به اضافه بهره بابت نقض ادعایی (در می  )3323قراردادی اقامه شده که با سازمان خدمات اجتمـاعی
جهت تولید و فروش دستگاههای مخصوص فاضالب برای بیمارستان رضا پهلوی (که بعدا مرکـز پزشـکی شـهدا
نامیده شد) منعقد شده بود .سازمان خدمات اجتماعی فسخ قرارداد را تکذیب نموده و ادعا میکند کـه اف.ام.سـی.
قرارداد را اجرا نکرده است.
 .4در ادعای چهارم ،خسارتی جمعا به مبلغ  038.038/12دالر امریکا بـه اضـافه بهـره بابـت سـلب مالکیـت
ادعایی از حقوق مالکانه اف.ام.سی .در سهام اقلیت وی در شرکت تولیـد و بسـتهبنـدی گوشـت زیـاران (شـرکت
گوشت زیاران) ،از این شرکت مطالبه شده است .شرکت گوشت زیاران اظهار میدارد کـه شـرکتی تحـت کنتـرل
دولت ایران نبوده و مضافا از حقوق خواهان در شرکت گوشت زیاران سلب مالکیت نشده است.
 .1در ادعای پنجم که علیه جمهوری اسالمی ایران (« ایران») اقامه گردیده ،بابت مفقود شدن ادعایی وسایل
دفتری و زیانها و مخارجی که حسب ادعا اف.ام.سی .در ارتبا با خار کردن دو نفر از کارمنـدان خـود از ایـران
متحمل شده ،خسارتی بالغ بر  32.221/38دالر امریکا مطالبه شده اسـت .ایـران مـدعی اسـت کـه دلیلـی بـرای
خسارت مورد مطالبه ارائه نشده و توجه ادعا به ایران را تکذیب میکند.
 .3هر دو طرف هزینههای مربو به داوری را مطالبه مینماید.
 .7جلسه استماعی در  3و  32اکتبر  32( 3328و  32مهرماه  )3180تشکیل شد.
دوم) ادعای اول
الف) واقعیات

 .8در  0فوریه  38( 3322بهمنماه  ،)3108اف.ام.سی .و وزارت دفاع («جنگ») ،قراردادی («قرارداد») به منظـور
فروش  300دستگاه خودرو زرهی (مرکب از سه نوع مختلف ام  ،042ام  331و ایکس ام 228ـ ئی  )3بـه اضـافه
قطعات یدکی و ابزار مخصوص الزم منعقد نمودند .قرار بود ایران از این  300خودرو در پشتیبانی و تجدید ذخـایر
 22دستگاه موشکانداز استفاده نماید که در نظر داشت طبق قرارداد جداگانهای که در پرونده حاضر مورد بررسـی
نیست ،از شرکت دیگری موسوم به بریتیش ائروسپیس پابلیک لیمیتد کامپنی («بریتیش ائروسـپیس») خریـداری
کند.
 .3قرار بود بهای قرارداد ،ترکیبـی از مبلـغ اولیـه قـرارداد ،یعنـی ـ 02.220.228/دالر امریکـا («مبلـغ اولیـه
قرارداد») و تعدیل ادواری (در اصطالک قراردادی « افزایش بها») نسبت مبلغ فوق ،طبـق فرمـولی باشـد کـه بـه
منظور انعکاس تغییرات نرخ تورم در قرارداد در شده بود .قـرار بـود کاالهـا از سـپتامبر  3323تـا مـارس 3322
بهتدریج تحویل گردد.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

 .31قرارداد مقرر میداشت که وزارت دفاع ،بهای قرارداد را در سه مرحله پرداخـت کنـد .وزارت دفـاع ،طبـق
قرارداد  02درصد مبلغ اولیه قرارداد (ـ 32.412.341/دالر امریکا) را در  33آوریل  00( 3322فـروردینمـاه )3102
به اف.ام.سی .پرداخت نمود )3(.در آخر ژانویه  ،3323وزارت دفاع پیشپرداخت دیگـری بـه مبلـغ 0.422.132/02
دالر امریکا که معادل  00درصـد ( 0.032.323/02دالر امریکـا) مبلـغ اولیـه قـرارداد بـه اضـافه مبلـغ متناسـبی
(ـ 002.113دالر امریکا) بابت افزایش بها بود ،تأدیه نمود 00 )4(.درصد آخر مبلغ اولیـه قـرارداد بـه اضـافه مبلـغ
متناسبی بابت افزایش بها میبایستی موقعی که اسناد مصرحه قراردادی دریافت و کاالها تحویل گردید ،پرداخـت
()5
شود.
 .33ماده  38مقرر میداشت که پیشپرداختهای وزارت دفاع باید با یـک «ضـمانتنامه بـانکی بـدون قیـد و
شر که اف.ام.سی .به نف وزارت دفاع افتتاک میکند ،تضمین و تأدیه گردد .عمال ضمانتنامهای که جهت تضمین
پیشپرداختها افتتاک گردید ،به صورت دو فقره اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت ،معادل مبلغ هر پیشپرداخت بود.
در  38مارس  00( 3322اسفندماه  ،)3108اف.ام.سی .از بنک آو امریکا اینترنشنال آو شیکاگو خواست کـه اعتبـار
اسنادی اول به مبلغ ـ 32.412.341/دالر امریکا («اعتبار اسنادی شماره  )»2233به سررسید  0مـارس 34( 3322
اسفندماه  )3102را صادر کنـد و در  08ژانویـه  8( 3323بهمـنمـاه  )3102از بنـک آو امریکـا سـن فرانسیسـکو
درخواست کرد که اعتبار اسنادی دوم به مبلغ  0.422.132/02دالر امریکا (اعتبار اسـنادی شـماره  )»204004بـه
سررسید  12آوریل  32( 3322اردیبهشتماه  )3103را صادر نماید .قرار بـود بـه مـوازات تحویـل اجنـاس توسـ
اف.ام.سی .مبالغ هر دو اعتبار اسنادی کاهش یابد.
 .32تا ماه مارس  3323جز پرداختها و ضمانتنامههای فوقالذکر ،طرفین تماس محدودی با یکدیگر داشتند.
اف.ام.سی .آخرین شاخص ماهانه قیمتهای عمده فروشی (بعدا شاخص قیمتهای تولیدکننـدگان) را کـه مبنـای
تعدیالت افزایش بها قرار میگرفت ،به وزارت دفـاع مـیفرسـتاد .در  02آوریـل  2( 3322اردیبهشـتمـاه )3102
خواهان طبق بند  1ماده  0قرارداد ،فهرست قطعات یدکی را به وزارت دفاع ارسال داشت عالوه بر آن ،در  08می
 0( 3322خردادماه  ) 3102اف.ام.سی .صفحات تصحیح و از نو تایپ شده قرارداد را منجمله تصحیحات مربو به
فرمول افزایش بها را برای وزارت دفاع ارسال داشته و بعدا چند بار از وزارت دفاع تقاضا کرد رسید اسـناد مزبـور را
اعالم و در مورد آنها اقدام نماید .در ماه اوت ،اف.ام.سی .طـی تلکسـی از وزارت دفـاع درخواسـت کـرد دربـاره
فهرست قطعات یدکی اظهارنظر نماید؛ ولی وزارت دفاع پاسخی به این تلکس و سایر مکاتبات نداد .در تمـام ایـن
مدت ،اف.ام.سی .بارها کوشید (منجمله با اقدامات نمایندهاش در تهران قبل از آنکـه در اواخـر سـال  3322فـرا
()6
خوانده شود) تا پاسخی از وزارت دفاع به دست آورد؛ ولی کوششهایش اکنرا بینتیجه ماند.
 .3طرفین توافق کرده بودند که افزایش بهای مندر در فرمول قرارداد را در مورد این پرداخت اول اعمال نکنند .در قرارداد تصریح شده
بود که «به جای افزایش بها» ،مبلغ ـ 202.222/دالر امریکا به قیمت خودروها که قبال مورد توافق قرار گرفتـه بـود ،افـزوده شـود .ایـن
افزایش در مبلغ اولیه قرارداد منظور شده است.
 .4سررسید این قس  ،اوت سال  3322بود؛ ولی پرداخت آن به عللی که با پرونده حاضر ارتبا ندارد ،به تأخیر افتاد.
 .5برای پرداخت اقسا بعد از  02درصد پیشپرداخت اول ،وزارت دفاع طبق قرارداد ،در اواخر آوریل  ،3322یـک فقـره اعتبـار اسـنادی
افتتاک نمود که در ماه مه برای منظور کردن افزایش بها ،مبلغ آن تغییر داده شد.
 .6ولی ظاهرا وزارت دفاع در سال  3322به درخواست اف.ام.سی .مبنی بر ارسال شش دستگاه رادیو مخصـوص جهـت اسـتفاده خـاص
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 .31در  03مارس ( 3323اول فروردینماه  ،)3102اف.ام.سی .نامهای از وزارت دفاع که به تـاریخ  02ژانویـه
 2( 3323بهمنماه  )3102بود ،دریافت نمود که طی آن از اف.ام.سی .درخواست شـده بـود یـک دسـتگاه از 300
خودروها را به جای آن که طبق برنامه مستقیما به ایران تحویل دهد ،در اسرع وقت به بریتیش ائروسـپیس بدهـد.
ظاهرا قرار بود بریتیش ائروسپیس در ارتبا با کار خود در مورد  22دستگاه موشکانداز ،به منظور دادن تغییراتـی
از لحاظ مهندسی از خودرو مزبور استفاده کند .اف.ام.سی .از بریتیش ائروسـپیس بـه اف.ام.سـی .اطـالع داد کـه
خودرو نباید به آنها تحویل داده شود و بعدا اطالع داد که وزارت دفاع قرارداد خـود را بـا بـریتیش ائروسـپیس در
مورد  22دستگاه موشکانداز فسخ کرده است.
 .34سپس در  02مارس  2( 3323فروردینماه  )3102اف.ام.سی .تلکسی به وزارت دفاع مخابره کرده و برای
«رف ابهام» از مقاصد وزارت دفاع توضیح خواست .مضافا اف.ام.سی .بهصراحت درخواست کرد که:
«شما (وزارت دفاع ) این موضوع را (با بریتیش ائروسپیس) روشن نموده و نظر خودتـان را در مـورد کلیـه
خودروهای موضوع قرارداد ما با ایران به این شرکت اطالع دهید».
در  3آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102اف.ام.سی .پاسخ وزارت دفـاع را طـی تلکـس معـاون تسـلیحاتی
وزارت دفاع ملی دریافت کرد .این تلکس حاکی از این بود که:
تقاضی صریح نیروی زمینی ملی ایران این است که قرارداد شماره 342ـ23ـ3423ـ( 121قرارداد اف.ام.سـی).
برای ام ـ042ـ 331و ایکس ام 228ـ ئی  3لغو شود» و اضافه شده بود« :بنـابراین» الزم اسـت کـه اف.ام.سـی.
درخواست مورخ  02ژانویه  2( 3323بهمنماه  )3102وزارت دفاع را دایر بر ارسال یک دستگاه خودرو به بـریتیش
ائروسپیس نادیده گیرد .تا این تاریخ ،اف.ام.سی .کلیـه کارهـای مهندسـی ویـژه را تکمیـل و کلیـه مـواد الزم را
خریداری کرده بود و سوار کردن تعدادی از خودروها آخرین مراحل خود را طی میکرد.
 .31با فرض اینکه تلکس مزبور بند  0ماده  30قرارداد ،فسخ قرارداد به صـالحدید خریـدار محسـوب شـود،
اف.ام.سی .با تولید خودروهای استاندارد اف.ام.سی( .بدون در نظر گرفتن سفارشات خاص مشتری که طبق قرارداد
در مورد ایران باید رعایت میشد) برای فروش به مشتریان آتی درصدد تقلیل خسارت برآمد .قطعات غیراسـتاندارد
موجود ،تفکیک و بعدا بهعنوان قراضه فروخته شد .پس از آن ،مکاتبات بـا وزارت دفـاع قطـ شـد و تـاریخهـای
تحویل مقرر در قرارداد منقضی گردید و در آن باره هیچیک از طرفین نظری ابراز ننمود.
 .33در  0دسامبر  34( 3323آذرماه  )3102وزارت امور خارجه ایالت متحده امریکا از طریق سفارت ایـران در
واشینگتن دی.سی .به وزارت دفاع اطالع داد که ایاالت متحده درخواست مورخ  04اکتبر  0( 3322آبانماه )3102
اف.ام.سی .برای صدور پروانه صادرات را رد کرده است .مدارکی در دست است حاکی از آنکـه وزارت دفـاع در 2
ژانویه  32( 3322دیماه  )3102از سفارت ایران درخواست کرد که راج به موضوع رد درخواسـت صـدور پروانـه
صادرات ،تحقیقات بیشتری به عمل آورد.
 .37تا موقعی که اعتبارات اسنادی (ضمانتنامه بانکی) به تاریخ انقضای خود نزدیک میشد ،هـیچ مکاتبـهای
صورت نگرفت .در  00دسامبر  4( 3323دیماه  )3102بانک مرکزی قصد خود را دایر بر وصـول دو فقـره اعتبـار
اف.ام.سی .در کارهای مهندسی پاسخ داد.
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اسنادی به بنک آو امریکا سن فرانسیسکو اطالع داد .در فوریه  3322وزارت دفاع از اف.ام.سی .و بنک آو امریکـا
اینترنشنال آو شیکاگو («بی.ا.آی.سی») درخواست کرد به جای پرداخت فوری وجه اعتبار اسنادی شماره  2233به
وزارت دفاع ،اعتبار آن را به مدت یک سال تمدید کنند .درخواست تمدید رد شد .در نتیجه ،به دستور خوانده یـک
فقره برات دیداری بانک ملی به تاریخ  08فوریه  2( 3322اسفندماه  )3102جهـت وصـول وجـه اعتبـار اسـنادی
شماره  2233به بی.ا.آی.سی .ارائه گردید .اندکی بعد از آن تاریخ ،بی.ا.آی.سی .به بانک ملی اطالع داد کـه طبـق
مقررات دولت ایـاالت متحـده ،از پـذیرش بـرات معـذور اسـت .در  03مـارس ( 3322اول فـروردینمـاه ،)3103
اف.ام.سی .که می خواست هزینههای فسخ را که به موجب قرارداد طلبکار بود وصول نماید ،طبق مقـررات وزارت
خزانهداری ایاالت متحده( )7به جای آنکه ب ی.ا.آی.سـی .وجـه اعتبـار اسـنادی را بـه حسـاب مسـدودی واریـز و
اف.ام.سی .آن مبلغ را به بی.ا.آی.سی .بازپرداخت نماید ،حساب مسدودی بابـت اعتبـار اسـنادی شـماره  2233در
دفاتر خود باز کرد.
 .38در  2آوریل  32( 3322فروردینماه  )3103یا بعد از آن تاریخ ،یک فقره برات دیداری بانک مرکـزی بـه
همان تاریخ جهت وصول وجه اعتبار اسنادی شماره  204004ارائه گردید .در  33مـی  03( 3322اردیبهشـتمـاه
 ،)3103اف.ام.سی .برای این اعتبار اسنادی نیز حساب مسدودی در دفاتر خود باز کرد.
ب) صالحیت

 .33خواهان که یک شرکت عام در ایالت دلهور میباشد ،مدارکی شامل یـک گواهینامـه حسـن شـهرت و نسـخ
مصدق صفحات مربو اظهاریههای نیابت سهام را که در دوره ذیرب صادر گردیده ،ارائه داده است .این مـدارک،
دیوان را متقاعد میسازد که ادعاهای اف.ام.سی .در پرونده حاضر ،دعاوی متعلق به تبعه امریکا طبق تعریف مـاده
بیانیه حل و فصل دعاوی است .در اینکه وزارت دفاع مشمول تعریف ایران به نحو مندر در همـان مـاده اسـت،
اختالفی وجود ندارد.
 .21ولی نسبت به صالحیت دیوان ،اعتراض شده است .دلیل اعتراض این است که قرارداد مورد بحث ،حاوی
قید مرج رسیدگی است که به موجب بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صـالحیت رسـیدگی را از دیـوان
سلب مینماید.
 .23قسمت مربو شر مورد نظر در قرارداد ،یعنی ماده 0ـ 32به شرک زیر است:
« .32/0حل و فصل اختالفات ... :اما چنا نچه در ارتبا با این قرارداد اختالفی پیش آید که نتوان دوستانه آن
را حل کرد ،آنگاه موضوع مورد اختالف به یک هیأت حل و فصل ارجاع خواهد شد .در صورتی که بـه هـر دلیـل،
موضوع مورد اختالف توس هیأت حل و فصل حل و نشود ،آنگاه موضوع مورد اختالف مزبور بـه داوری الـزامآور
ارجاع خواهد شد .داوری در محل مورد توافق طرفین صورت خواهد گرفت .تصمیم داور قاط خواهد بود.
دیوان بر این نظر است که شر فوقالذکر بهطور مشخص به داوری الـزامآور اشـاره نمـوده و لـذا صـالحیت
دیوان نسبت به ادعا را سلب نمیکند (رجوع شود به :قسمت سوم ـ گیبز اند هیل اینکورپوریتد و شـرکت تولیـد و
انتقال نیروی ایران (توانیر) و سایرین ،قرار اعدادی شماره 3ـ8ـ دیوان عمومی 0 ،نوامبر  34/3320آبانمـاه 3183
7. 31 C.F.R. sections 535.568

حکم شماره 282ـ323ـ2



212

که در  1Iran-U.S. C.T.R. 236نیز به طب رسیده است) .بنابراین ،دیوان بر این عقیده است کـه ایـن ادعـا
مشمول صالحیت دیوان بوده و شرای بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی را احراز میکند.
 .22ادعای متقابل وزارت دفاع مستقیما ناشی از همان قرارداد مبنای ادعا است و بنابراین ،طبق بند  3ماده دو
بیانیه حل و فصل دعاوی ،مشمول صالحیت دیوان است.
 .21ایران ادعا کرده که ادعای متقابل وی بابت مالیات ،طبق قرارداد مربو به این ادعا قابل پرداخت اسـت؛
اما دیوان مالحظه مینماید که مدارک تسلیمی ایران آشکارا نشان میدهد که ظاهرا بدهیهای مالیاتی مربو بـه
شرکت دیگری غیر از خواهان است .خواهان کار موضوع قرارداد را در ایاالت متحده انجام میداده و بـدهیهـای
ادعایی مزبور به قرارداد ارتباطی ندارد .از این رو ،حتی اگر تشخیص داده شود که ادعای متقابل بابت مالیات ،نه از
قوانین ایران ،بلکه از قرارداد ناشی شده ،باز هم نمیتوان گفت که از «همان قرارداد فیمابین ،معامله یا پیشـامدی
که مبنای ادعای (اف.ام.سی) است ،ناشی شده تا شرای صالحیتی مندر در بند  3مـاده دو بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی را احراز نماید .بنابراین ،این ادعای متقابل رد میشود.
ج) ماهیت
 .3فسخ قرارداد

 .24بحث درباره ماهیت این ادعا الزاما با این سؤال آغاز میشود که آیا فیالواق وزارت دفاع بنا بر مصلحت خـود
با تلکس مورخ  3آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102با استناد به ماده  ،30/0قرارداد را فسخ کرده است یا خیر؟
 .21وزارت دفاع ،فسخ قرارداد را تکذیب و ادعا میکند که تلکـس مـورخ  3آوریـل  02( 3323فـروردینمـاه
 )3102فق منعکسکننده نظرات نیروی زمینی است که تصمیم گرفته بود از خودروها استفاده نکند؛ حـال آنکـه
در تلکس مزبور ،تصمیم طرف قرارداد ،یعنی خود وزارت دفـاع اعـالم نشـده اسـت .در ایـن رابطـه ،وزارت دفـاع
مدارکی ارائه نموده که حاکی است واحد دیگری از نیروهـای نظـامی ایـران ،یعنـی ژانـدارمری عالقـهمنـد بـوده
خودروهای مزبور را به دست آورد)1( .
 .23دیوان نمیتواند این نظر را بپذیرد .منظور اعالم نشده وزارت دفاع نیز هرچه بوده باشد ،انشا ،اصل و متن
تلکس( )8مورخ  3آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102آشکارا بر فسخ قرارداد داللت میکرد .اف.ام.سـی .منطقـا
نمیتوانست به نحو دیگری نتیجهگیری کند ،بهویژه آنکه این شرکت میدانست که وزارت دفاع موشـکانـدازها،
یعنی سالکهایی را که این خودروها به منظـور پشـتیبانی و سـرویس آنهـا طـرکریـزی شـده بـود ،از بـریتیش
ائروسپیس نخواهد خرید .عالوه بر این هیچگاه به اف.ام.سی .اطالع داده نشد که واحد دیگری از نیـروی نظـامی
ایران ممکن است مایل به استفاده از  300خودرو مورد بحث باشد یا حتی طرق دیگر اسـتفاده از آنهـا در وزارت
دفاع تحت بررسی بوده است.
 .27شرای و وضعیتی که در آن ،تلکس ارسال شده ،بخصوص از این لحاظ برای دیوان جالب توجه و در خور
بررسی است .وزارت دفاع از فوریه  3322به بعد ،نسبت به تالشهای اف.ام.سـی .جهـت برقـراری ارتبـا بـا آن
 .8عبارت ذیرب تلکس مزبور در بند  34فوق نقل شده است.
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وزارتخانه اعتنایی نکرده بود .اف.ام.سی .مدارک کافی ارائه داده ،حاکی از اینکـه آن شـرکت اطـالع داشـته کـه
وزارت دفاع بعد از انقالب فوریه  3323تعداد زیادی از قراردادهای منعقده با شرکتهـای امریکـایی را لغـو کـرده
است .موقعی که اف.ام.سی .اطالع حاصل کرد که وزارت دفاع قرارداد مربو با بریتیش ائروسپیس را فسخ کـرده
است ،آن گونه که مقبول است از وزارت تقاضا کرد راج به موضوع توضیح دهد و بهعنوان جواب ،تلکس مورخ 3
آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102مذکور در فوق را دریافت نمود .تحت این اوضاع و احوال ،تلکس مورد بحث
را نه یک اخطار فسخ ،بلکه صرفا به منزله اعالم نظرات یکی از واحدهای وزارت دفاع خوانـدن ،دشـوار اسـت .در
واق  ،تحت تمام اوضاع و احوال فوق ،مشکل است خواهان را در آن موق از این جهت مسئول شمرد کـه چـرا از
تلکس فوق نکات باریکی را که اکنون وزارت دفاع به آن نسبت میدهد ،استنبا نکرده است.
 .28ولی وزارت دفاع همچنین ادعا میکند که با توجه به الزامات ماده  32/0قرارداد ،دایر بر اینکه مکاتبـات
باید دستی تحویل ویا با تلگرام یا نامه هوایی سفارشی تأیید گردد ،تلکس مورخ  3آوریل  02( 3323فـروردینمـاه
 ) 3102اعتبار و الزام قانونی نداشته است .خواهان مدارکی ارائه داده که حاکی است که با توجه به مشـکالتی کـه
در امر مکاتبه از جمله قط شدن سرویس پستی ،در طول مدت قرارداد مخصوصا در دوره بالفاصله قبل از تلکس
مورخ  3آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102با وزارت دفاع وجود داشت ،طرفین مجبور بودند با هر وسیلهای کـه
در آن اوضاع و احوال ممکن و مؤثر بود ،مکاتبه نمایند .دیوان با این امر موافق است .عالوه بر این ،بـرای دیـوان
قابل درک نیست که چگونه وزرات دفاع میتواند جهت اجتناب از عواقب مکاتبه ،بـه عـدم رعایـت مـاده  32/0از
طرف آن وزارتخانه استناد کند؛ زیرا فق گیرنده نامهای که مقررات قراردادی در ارسال آن رعایت نشده ،میتوانـد
براساس آن دلیل ،نسبت به کفایت اخطار اعتراض نماید.
 .23باالخره وزارت دفاع مدعی است که رویدادهایی که بعد از دریافت تلکس توس اف.ام.سی ،اتفاق افتـاده،
منجمله اقدامات طرفین ،دالیل دیگری دایر بر فسخ نشدن قرارداد بودند .بنا به اظهـار وزارت دفـاع ،اگـر قـرارداد
هشت ماه قبل از رویدادهای زیر فسخ شده بود ،اقداماتی نظیر ابالغ رد درخواست صدور پروانه صادرات بـه وزارت
دفاع در دسامبر  3323و تعقیب امر توس وزارت دفاع در ژانویه  3322غیرمنطقی میبود .عـالوه بـر ایـن ،وزارت
دفاع ادعا میکند که وی از آن جهت در اوایل سال  3322درخواست کرد که که مهلت اعتبارهای اسـنادی بـرای
یک سال تمد ید گردد که به اف.ام.سی .امکان دهد نهایتا خودروها را تحویل نماید .باالخره وزارت دفاع اسـتدالل
می کند که اقدامات خود اف.ام.سی .با استناد آن شرکت دایر بر فسخ شدن قرارداد هماهنگ نیسـت .وزارت دفـاع
متذکر میشود که اف.ام.سی .تأییدیه تلکس را درخواست ننموده و طبق مـاده  30قـرارداد ،حسـابش را بـا وزارت
دفاع تصفیه نکرده است.
 .11از نظر دیوان ،این استدالالت متقاعدکننده نیست .خواهان مدارک غیرقابل انکاری ارائه داده کـه حـاکی
است بالفاصله بعد از دریافت تلکس مورخ  3آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102به این نتیجه رسیده که قرارداد
فسخ شده و پس از آن تاریخ همواره براساس همان استنبا عمـل کـرده اسـت .عـدم اسـترداد تقاضـای پروانـه
صادرات از وزارت امور خارجه برای اینکه نتیجه متفاوتی گرفته شود ،مبنـای کـافی نیسـت .مضـافا وزارت دفـاع
هیچگونه مدرکی دایر بر این ارائه نداده که تقاضایش برای تمدید مهلت اعتبارات اسنادی با سؤالش در مورد پروانه
صادرات به نحوی از انحا با انتظار آن وزارتخانه مبنی بر اجرای احتمالی قرارداد توس اف.ام.سی .در آینده ،مربو
بوده است .برعکس ،دیوان مالحظه میکند که مدارکی حاکی از اینکه وزارت دفـاع در مقابـل قطـ مکاتبـات از
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طرف اف.ام.سی .بعد از  3آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102یا در قبال سپری شدن تاریخهای تحویـل بـدون
انجام کاری توس خواهان ،واکنشی از خود نشان داده باشد ،در دست نیست.
 .13بنابراین ،دیوان با توجه به کلیه مدارک موجود بر این نظر است که وزارت دفاع به صالحدید خود ،قرارداد
را از تاریخ  3آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102فسخ کرده است.
 .2هزینههای فسخ

 .12در ماده  30/0قرارداد پیشبینی شده ،در صورتی که وزارت دفاع به صالحدید خود قرارداد را فسـخ کنـد بایـد
هزینههای فسخ را بپذیرد .بخش ذیرب ماده  30/0به شرک زیر است:
«خریدار میتواند به صالحدید خود این قرارداد را فسخ کند و فق باید هزینـههـای معقـول فسـخ را کـه
هزینههای قبلی اف.ام.سی .و تعهدات متقبله پیشبینی شده در آن منظور میشود ،به اف.ام.سی .بپردازد».
این شر چنانکه از کلمات «معقول» و «منظور میشود» بر میآید ،عاری از ابهام نیست .دیـوان در پرونـده
دیگری متذکر گردیده که« :بنا بر اساسیترین اصل تفسیر باید چنین فرض کرد که به ماده مورد بحث مـیتـوان
معنا و اثری اسناد کرد که بیانگر قصد مشترک طرفین باشد .هرگاه یکی از کلمات به کار رفته تولید ابهـام نمایـد،
چنین ابهامی باید با تفسیری که مناسبترین اثر معقول را برای ماده بهطـور کلـی قائـل مـیشـود ،رفـ گـردد»
(سی.بی.ای .اینترنشنال دپلویمنت کورپوریشن و دولت ایران ،حکم شماره 330ــ302ــ 38 ،1مـارس 3324ــ00
اسفندماه  .)3180دیوان با اعمال این روش معتقد است که هزینههای معقول فسخ ،بـه نحـوی کـه در ایـن مـاده
تعریف شده ،جبران هزینههایی است که خواهان بهطور کلی در نتیجه محروم شدن از اجرای تمامی قرارداد طبـق
برنامه ،متقبل شده است .این نتیجهگیری از مقایسه بند  0ماده  30با بند  3همان ماده تأیید میشود کـه پرداخـت
غرامت را در صورتی که وزارت دفاع در نتیجه قصور اف.ام.سی .قرارداد را فسخ کند ،پیشبینی کرده اسـت .در آن
صورت ،اف.ام.سی .فق هزینههایی را که تا تاریخ فسخ متحمل گردیده ،دریافت میکنـد .بـالعکس وقتـی وزارت
دفاع به صالحدید خود قرارداد را فسخ کند ،طبق ماده  30/0باید غرامت اضافی مشخصی پرداخت شود .اینکه آن
مبالغ اضافی به منظور جبران ضرر فروشنده بی تقصیر ،بابت از دست دادن قرارداد در نظر گرفته شده ،با استفاده از
عبارت «سود پیشبینی شده اف.ام.سی» نیز تأیید شده است .به نظر دیوان ،بدیهی است که در زمانی کـه شـر
قراردادی حاوی «سود پیشبینی شده اف.ام.سی ».تنظیم و امضا شد و در زمانی که قـرارداد فسـخ گردیـد ،سـود
مورد نظر اف.ام.سی .عبارت از سود حاصله از تمام قرارداد بود؛ یعنی سـودی کـه در نتیجـه فـروش  300خـودرو،
قطعات یدکی و ابزار مخصوص به دست میآمد .بنابراین ،دیوان موض وزارت دفاع را نمیتواند بپذیرد ،دایر بر این
که هزینههای فسخ باید به هزینههایی که قبال تقبل گردیده و سود کاری که تا تاریخ فسخ تکمیل شده ،محـدود
شود .دیوان در بررسی کلیه عناصری که طبق ماده  30/0هزینههای فسـخ را تشـکیل مـیدهنـد از دسـتورالعمل
قراردادی ،مبنی بر «معقول» بودن آنها ،پیروی کرده است.
الف) سود پیشبینی شده

 .11سود پیشبینی شده که عبارت از تفاوت بین قیمتهای توافق شـده و هزینـههـای پـیشبینـی شـده اسـت،
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بزرگترین قلم (ـ 3.024.022/دالر امریکا) ادعا میباشد .با توجه به انشای صریح ماده  ،30/0سود پیشبینی شده
باید منظور گردد .دیوان این کار را با بررسی دقیق هر دو عاملی که سود پیشبینی شده را تشکیل میدهند ،انجام
داده است.
 .14دیوان پس از بررسی مدارک موجود ،در آغاز کار نتیجه میگیرد که هزینههای پـیشبینـی شـده ،در اثـر
تورم ،در حدود  30.322.222دالر ،یعنی تقریبا  32درصد بیشتر از مبلغی میشده که خواهان ادعا کرده است.
 .11در مورد قیمت ،دیوان مالحظه مینماید که قرار بود جم کل قیمـت نهـایی خودروهـا ،قطعـات و ابـزار،
شامل قیمت اولیه قرارداد یعنی ـ 02.220.228/دالر امریکا به عالوه افزایش بها باشد .طبق قـرارداد توافـق شـده
بود که در  02درصد اول قیمت اولیه قرارداد که وزارت دفاع در  33آوریل  00( 3322فروردینماه  )3102پرداخـت
نمود ،افزایش بهایی منظور نگـردد؛ ولـی بابـت قسـ دوم وزارت دفـاع کـه موعـد پرداخـت آن مـاه اوت 3323
بــود)2()9(،وزارت دفــاع مبلــغ  0.422.132/02دالر کــه معــادل مبلــغ مقــرر ،یعنــی  %00قیمــت اولیــه قــرارداد
( 0.032.323/02دالر امریکا) به عالوه افزایش بهای متناسب (ـ 002.113/دالر امریکا) با آن مبلغ بوده ،پرداخـت
نمود.
 .13بنابراین ،تنها محاسبهای که باقی میماند ،محاسبه افزایش بهای متناسب با  00درصد قیمت اسـت کـه
قرار بود با تحویل کاال در فاصله بین سپتامبر  3323تا پایان مارس  3322پرداخت شود؛ لکن خواهان نشـان داده
که با استفاده از فرمول پیچیده ای که برای این منظور در قرارداد پیشبینی شده ،نتیجهای غیرمنطقـی بـه دسـت
میآید و این امر یکی از دالیلی بود که اف.ام.سی .در می  3322کوشید قرارداد را اصالک کند.
 .17ولی دیوان مالحظه نموده است که طبق مواد  30/4و  38/0قرارداد ،قصد طرفین این بوده کـه مکـانیزم
افزایش بها به نرخ تورم مرتب باشد .در واقـ  ،مبلـغ ـ 002.113/دالری کـه وزارت دفـاع در قسـطی کـه موعـد
پرداخت آن اوت  3322بود ،منظور نمود ،نمایانگر تقریبا  0درصد افزایش بابت مبلـغ  0.032.332/02دالر امریکـا
طی شش ماه یا  32درصد در سال است که معادل نرخ تقریبی تورم قیمتها در آن موقـ بـود .بـه نظـر دیـوان،
منطقی است که همان نرخ در مورد  00درصد مبلغ اولیه قرارداد در فاصله بین فوریه  3322تا دسامبر  ،3323یعنی
نیمه مدتی که قرار بود طی آن قسمت عمده کاالها تحویل گرد ،اعمال شـود .ایـن رقـم تقریبـا ـ 382.222/دالر
امریکا است .بنابراین ،طبق محاسبه ،افزایش بهـای  02درصـد مبلـغ اولیـه قـرارداد ـ 3.032.113/دالر امریکـا و
بنابراین ،کل مبلغ قرارداد ـ 00.234.000/دالر امریکـا اسـت .بـا کسـر هزینـههـای پـیشبینـی شـده بـه مبلـغ
ـ 30.322.222/دالر از آن ،مبلغ  8.334.000دالر امریکا به دست میآید و این رقمی است که دیوان بابـت سـود
پیشبینی تحت آن شرای معقول میداند .بنابراین ،دیوان بابت سود پـیشبینـی شـده ،حکـم بـه پرداخـت مبلـغ
ـ 8.334.000/دالر امریکا به خواهان صادر میکند.
ب) هزینههای مانده موجودی کاال

 .18اف.ام.سی .مبلغ ـ 143.213/دالر امریکا بابت مانده موجودی کـاال مطالبـه کـرده اسـت .دیـوان مـدارکی را
مالحظه کرده که نشان میدهد  30درصد مبلغی که بابت هزینههای مواد مطالبه شده ،مربو به موجودی جنسی
 .9همانطور که در پاراگراف  32فوق ذکر شد ،پرداخت عمال تا ژانویه  3323به تأخیر افتاد.

حکم شماره 282ـ323ـ2



218

است .بنابراین ،منظور نمودن  30درصد مانده موجودی کاال را بهعنوان «هزینههایی که قبال تقبل شده» منطقـی
میداند و حکم به پرداخت مبلغ ـ 104.844/دالر امریکا به خواهان صادر میکند.
ج) هزینههای کارهای ویژه مهندسی

 .13خواهان همچنین حقالزحمهای به مبلغ ـ 88.222/دالر بابت کارهای ویژه مهندسی که در مورد قرارداد انجام
داده ،مطالبه کرده است .دیوان مالحظه مینماید که کارشناس مستقل حسابداری خواهـان ،مبلـغ  48.840دالر از
این مبلغ را تأیید کرده و بنابراین ،صدور حکم به مبلغ ـ 48.840/دالر بابت هزینههای کارهای ویژه مهندسـی بـه
نف خواهان را منطقی میداند.
د) هزینههای باالسری وصول نشده

 .41اف.ام.سی .ادعایی به مبلغ ـ 3.822.282/دالر امریکا بابت هزینههای باالسـری  300خـودرو کـه در نتیجـه
فسخ قرارداد از ناحیه وزارت دفاع وصول نشده ،اقامه کرده است؛ لکن دیوان قان نشده که هزینـههـای باالسـری
وصول نشده به مفهوم ماده  30/0قرارداد ،یک قلم قابل جبران باشد .برخالف سود پیشبینی شده در آن ماده ،بـه
این مطلب بهطور اخص اشاره نشده و دیوان چنین هزینههایی را بهعنوان «هزینههایی که قـبال تقبـل شـده» یـا
«تعهدات انجام شده» نمیداند .به عالوه ،دیوان توجه دارد که اگر اف.ام.سی .این خودروهـا را بـرای وزارت دفـاع
میساخت ،طبق مفاد ذیرب ماده  30/1قرارداد ،میبایست عواید حاصل از فروش مجدد آن خودروها به بسـتانکار
حساب وزارت دفاع منظور گردد .با توجه به عدم هماهنگی منطقی بـین مفـاد مـاده  30/1و ادعـای هزینـههـای
باالسری وصول نشده ،دیوان باید این قسمت از ادعا را رد کند.
هـ )هزینههای متفرقه

 .43خواهان درخواست کرده که هزینههای متفرقه ای که تحت دو عنوان مطرک شـده ،جبـران گـردد .اوال بابـت
هزینههایی در رابطه با ضمانتنامه بانکی مبلـغ ـ 000.122/دالر امریکـا مطالبـه مـیکنـد و دیـوان هـیچ مبنـای
قراردادی برای این ادعا نمیبیند .در واق  ،در ماده  38/0قرارداد پیشبینی شده ...« :مخـار  ...مربـو بـه افتتـاک
هرگونه اعتبار اسنادی که در این ماده به آن اشاره شده ،به عهده خریدار خواهد بود ».تنها اعتبـار اسـنادی کـه در
ماده  38بدان اشاره شده ،اسنادی است که وزارت دفاع برای پیشپرداختهای خود افتتاک کرده ،نـه آنهـایی کـه
اف.ام.سی .برای تضمین پیشپرداختهای وزارت دفاع گشوده است .بنابراین ،ادعای حاضر مردود است.
 .42ثانیا خواهان مبلغ برآوردی ـ 312.122/دالر امریکا بابت هزینـههـای اداری کـه مسـتقیما در اثـر فسـخ
قرارداد از ناحیه وزارت دفاع ایجاد شده و شامل هزینههای ناشی از تغییر برنامه تولیـد و انتقـال موجـودی انبـار و
هزینههای اف.ام.سی .در کوشش به تقلیل زیانها است ،مطالبه کرده است .دیـوان منطقـی مـیدانـد بابـت ایـن
هزینهها بهعنوان قسمتی از هزینههای فسخ موضوع ماده  ،30/0حکم به پرداخت مبلغ ـ 322.222/دالر امریکا به
نف خواهان صادر کند.
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و) جمع هزینههای فسخ و بهره

 .41در نتیجه مالحظات فوقالذکر ،دیوان حکـم بـه پرداخـت جمعـا مبلـغ ـ 8.880.034/دالر امریکـا بـهعنـوان
هزینههای فسخ ،به نف اف.ام.سی .صادر میکند .چون طبق ماده  30/0فسخ قـرارداد «بـا پرداخـت هزینـه ...بـه
اف.ام.سی ».امکان داشته ،لذا دیوان معتقد است خواهان ایـن هزینـههـا را از  3آوریـل  02( 3323فـروردینمـاه
 )3102طلبکار بوده و بهره آن نیز در همان تاریخ به وی قابل پرداخت بوده است.
 .1اعتبارات اسنادی (ضمانتنامه بانکی)

 .44در قرارداد بهطور مشخص در مورد تعیین ضمانتنامههای مفتوحه خواهان در مقابل پیشپرداخـتهـای وزارت
دفاع ،در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  ،30/0ذکری نشده است؛ ولی واضح است کـه در مـوردی ماننـد پرونـده
حاضر که وزارت دفاع موفق نشده از طریق مطالبه ،وجه اعتبارات اسنادی را وصـول کنـد ،دیـوان بایـد در موقـ
صدور حکم ،اعتبارات اسنادی یاد شده را در نظر گیرد.
 .41در این مورد ،دیوان توجه دارد که خریدار پس از فسخ قرارداد معموال حق دارد هر مقدار از پیشپرداختـی
را که فروشنده برای انجام تعهدات قراردادی به مصرف نرسانده ،پس بگیرد .به نظر دیوان ،مورد حاضر با آنچه که
ذکر شد ،فرقی ندارد و بنابراین ،حکم به پرداخت مابهالتفاوت بین پیشپرداختها و هزینههای فسخ که در فوق به
نف خواهان رأی داده شد ،به وزارت دفاع صادر میکند.
 .43دیوان مالحظه میکند که خواهان خود درصدد برآمده که دقیقا این کار را انجام دهد و مابهالتفـاوت یـاد
شده را مسترد دارد؛ لکن خواهان اظهار میدارد که هیچ بهرهای به پیشپرداختهای وزارت دفاع که اف.ام.سی .از
سال  3322مسدود کرده ،تعلق نمیگیرد .دیوان درک میکند که طبق قرارداد ،بهرهای به پیشپرداخـتهـا تعلـق
نمیگرفت و آن به این معنا بود که خواهان میتوانست طی مدت قرارداد ،پیشپرداختها را بدون بهره نـزد خـود
نگاه دارد؛ لکن دیوان معتقد است وقتی قرارداد فسـخ و وجـوه اعتبـارات اسـنادی مطالبـه شـد ،بعـد از آن دیگـر
نگاهداشتن بدون بهره آن پیشپرداختها ،دلیل و اساسی نداشت .در نتیجه ،دیوان حکم به پرداخت بهره نسبت به
مانده مبلغ پیشپرداختها از تاریخهای مطالبه وجه اعتبارات اسنادی به نف وزارت دفاع صادر میکند.
 .47دیوان در نتیجه تصمیمات فوقالذکر معتقد است که پس از پرداخت مبالغ خالص حکـم حاضـر از طـرف
اف.ام.سی .به وزارت دفاع ،ضمانتنامههای بانکی که برای تضمین پیشپرداختها صادر شده بـود ،علـت وجـودی
خود را از دست داده و وزارت دفاع ملزم خواهد بود که دیگر اقدام به مطالبه یا وصول وجـه هـیچیـک از دو فقـره
اعتبار اسنادی نکند.
 .4بهره

 .48دیوان مقرر میدارد که در مورد مبالغ قابل پرداخت به هر دو طرف باید از یک نرخ بهره استفاده کـرد و نـرخ
 32درصد را مناسب میداند .دیوان بر این نظر است که اف.ام.سی .حق دارد از  3آوریل  02( 3323فـروردینمـاه
 )3102بابت هزینه فسخ به مبلغ  8.880.034دالر امریکا بهره ساده به میزان  32درصد در سـال دریافـت نمایـد.
نظر به این که دیوان نظر داده که مبلغ قابل پرداخت به اف.ام.سی .از مبلغ قابل پرداخت به وزارت دفاع ،که مبلـغ
بیشتری است و وزارتخانه مزبور آن را از  08فوریه  2( 3322اسفندماه  )3102طلبکار بوده ،کسر شود (رجوع شود
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به :بخش فرعی  0زیر) ،بهره مبلغ فوقالذکر از  3آوریل  02( 3323فـروردینمـاه  )3102تـا  08فوریـه 2( 3322
اسفندماه  )3102محاسبه خواهد شد.
 .43وزارت دفاع حق دارد بابت مانده پیشپرداخت ـ 32.412.341/دالری ،بهره ساده بـه نـرخ  32درصـد در
ســال از  08فوریــه  2( 3322اســفندماه  )3102تــا تــاریخ پرداخــت توس ـ اف.ام.ســی .و بابــت پــیشپرداخــت
 0.422.132/02دالری خود از  2آوریل  32( 3322فروردینماه  )3102تا تاریخ پرداخت توس اف.ام.سـی ،بهـره
ساده به نرخ  32درصد در سال دریافت کند.
 ..1محاسبه مبلغ حکم

 .11همانگونه که در باال شرک داده شد ،طبق نظر دیوان ،خوانده (وزارت دفاع ملی) مبلغ ـ 880.034/دالر امریکا
به عالوه بهره آن به نرخ  32درصد در سال از تاریخ  3آوریل  02( 3323فروردینماه  )3102تـا  08فوریـه 3322
( 2اسفندماه  )3102به خواهان بدهکار میباشد .بنابراین ،جم مبلغی که خواهان در  08فوریه  2( 3322اسـفندماه
 )3102از وزارت دفاع طلبکار بوده ،ـ 2.000.188/دالر امریکا است.
 .13دیوان همچنین تصمیم گرفت که طلب خواهان را از مبلغ ـ 32.412.341/دالری که وزارت دفـاع در 08
فوریه  2( 3322اسفندماه  )3102طلبکار بوده ،کسر نماید .خالص این تفریق ـ 1.320.022/دالر امریکا است.
 .12در نتیجه ،وزارت دفاع مبلغ ـ 1.320.022/دالر امریکا به عالوه بهره آن به نرخ  32درصد در سال از 08
فوریه  2( 3322اسفندماه  )3102تا تاریخی که خواهان این مبلغ را به وزارت دفاع بپردازد و مبلـغ 0.422.132/02
دالر امریکا به عالوه بهره آن به نرخ  32درصد در سال ،از  2آوریل  32( 3322فروردینماه  )3103تا تاریخی کـه
خواهان آن مبلغ را به وزارت دفاع بپردازد ،از خواهان طلبکار است.
 .3ادعاهای متقابل وزارت دفاع

 .11با توجه به نظرات فوقالذکر روشن است که غیر از استرداد پیشپرداختهـا بـا بهـره کـه تکلیـف آن تعیـین
گردیده ،ادعاهای متقابل وزارت دفاع بیاساس میباشد .بنابراین ،ادعاهای متقابل مذکور باید مردود شناخته شوند؛
ولی در مورد شش دستگاه رادیویی که وزارت دفاع در اختیار اف.ام.سی .قرار داده ،دیـوان مالحظـه مـیکنـد کـه
اف.ام.سی .در جلسه استماع موافقت کرد که آنها را برای استرداد به وزارت دفاع آماده نماید .در نتیجه ،دیوان بـه
اف.ام.سی .دستور میدهد که سه دستگاه رادیویی وی آر سی  103و سـه دسـتگاه رادیـوی وی آرــ  48را بـرای
استرداد به وزارت دفاع آماده کند.
سوم) ادعای شماره دو
الف) واقعیات

 .14ظاهرا در آوریل  3322اف.ام.سی .برای فروش سه دستگاه مخصوص تصفیه فاضالب برای استفاده در یکـی
از پایگاههای نظامی ایران با نیروی زمینی قراردادی منعقد نمود .ایـن قـرارداد ( ) 10بـا تسـلیم یـک صورتحسـاب
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پرفورما و پذیرش آن با صدور یک اعتبار اسنادی منعقد گردید.
 .11نماینده فروش اف.ام.سی .در تهران ،شرکت هیدرولیک بـا مسـئولیت محـدود («شـرکت هیـدرولیک»)
صورتحساب پرفورمای مورخ  02فوریه  2( 3322اسفندماه  )3108را به اداره مهندسی نیروی زمینی ارسال داشت.
قیمت دستگاه (ـ 032.222/دالر امریکا) و مشخصات کامل قطعات دستگاه سفارشـی در صـورت قیـد شـده بـود.
عالوه بر آ ن ،در صورتحساب تصریح شده بود که پرداخت به اف.ام.سی .بـه وسـیله افتتـاک یـک اعتبـار اسـنادی
غیرقابل برگشت انجام خواهد شد.
 .13نیروی زمینـی در  33آوریـل  00( 3322فـروردینمـاه  )3102بابـت دسـتگاه تصـفیه فاضـالب «طبـق
صورتحساب پرفورمای مورخ  02فوریه  2/3322اسفندماه  »3108یک اعتبار اسنادی غیرقابل برگشـت از طریـق
بانک مرکزی ایران به نف اف.ام.سی .افتتاک نمود .برداشت از اعتبار اسنادی منو به ارائه مدارک حمل بود .اعتبار
اسنادی طبق شرای مندر در آن در  34ژانویه  04( 3323دیماه  )3102منقضی میشد.
 .17اف.ام.سی .پس از افتتاک اعتبار اسنادی ،سه فقره سفارش کار («اوردر ماسترز») صادر و به کارخانه خـود
دستور داد که دستگاههای سفارشی را ساخته و ارسال نماید .در سفارشهای کار تصریح شده بود کـه قـرار اسـت
دستگاهها به نیروی زمینی فروخته و ارسال شود و حقالعمل فروش به شرکت هیدرولیک پرداخت گردد.

 .18اف.ام.سی .دست به ساختن سه دستگاه تصفیه فاضالب زد .در پـاییز  3322اف.ام.سـی .پـس از آنکـه
تشخیص داد که فق در پایان ژانویه  3323میتواند دستگاهها را ارسال نماید ،ظـاهرا سـعی کـرد کـه از طریـق
شرکت هیدرولیک از نیروی زمینی درخواست کند مدت اعتبار اسنادی را به مدت دو هفتـه تمدیـد نمایـد .پـس از
آنکه اسنادی بدون آنکه پاسخی از نیروی زمینی دریافت گردد منقضی شد ،اف.ام.سـی .قـرارداد را نقـض شـده
تلقی کرد و از حمل دستگاهها خودداری نمود و سعی کرد خسارات را تقلیل دهد.
ب) صالحیت

 .13در اینکه نیروی زمینی یک واحد تحت کنترل دولت ایران است ،اختالفی نیست .دیوان متقاعد شده که ایـن
ادعا به مفهوم بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل «از دیون ،قراردادها ...سلب مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق
مالکیت» ناشی میشود .در نتیجه ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای حاضر را دارد.
ج) ماهیت

 .31نیروی زمینی نقض قرارداد را تکذیب میکند و ضمن سایر مدافعات اظهار میدارد که اف.ام.سی .درخواسـتی
برای تمدید (اعتبار اسنادی) تسلیم نکرده است .دیوان مالحظه میکند کـه درخواسـت تمدیـد مـنغیرمسـتقیم از
طریق شرکت هیدرولیک به عمل آمده بود؛ لکن مدرکی دال بر وصول درخواست به نیروی زمینی تحت شرای و
اوضاع ناآرام ایران در آن موق  ،در دیوان وجود ندارد .بهعالوه ،اف.ام.سی .تأکید میکند که چون پاسخی از نیروی
زمینی نرس یده ،اف.ام.سی .فرض کرد که قرارداد نقض شده است .حتـی تحـت شـرای خـاص آن زمـان ،دیـوان
 .10با اینکه احتماال طرفهای دیگری هم در این معامله دست داشتند ،ولی دیوان با توجه به نظرات مذکور در ذیل ،تحقیـق در مـورد
ماهیت دقیق قرارداد را الزم نمیداند.
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نمی تواند اقدامات اف.ام.سی .را کامال بجا شمارد .وقتی اف.ام.سی .جوابی از نیروی زمینی دریافـت نکـرد ،مکلـف
بود حداقل کوشش کند که قصد خود را دایر بر اینکه سکوت نیروی زمینی را بهعنوان نقض قرارداد تلقی میکند،
به اطالع نیروی زمینی برساند ،ولی خواهان چنین کاری را نکرد.
بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان باید این ادعا را رد کند.
چهارم) ادعای شماره سه
الف) واقعیات

 .33طبق صورتحساب پرفورمای مورخ  32مـی  02( 3322اردیبهشـتمـاه  ،)3102اف.ام.سـی .قـراردادی بـرای
فروش دستگاه مخصوص تصفیه فاضالبی به ازرش ـ 81.202/دالر امریکا برای استفاده در بیمارستان رضا پهلوی
با سازمان خدمات اجتماعی منعقد کرد .سازمان خدمات اجتماعی برای پرداخت بهای دستگاه ،در  03اکتبـر 3322
( 03مهرماه  ) 3102یک فقره اعتبار اسنادی به نف اف.ام.سی .افتتاک نمود .تاریخ انقضای اعتبار اسنادی کـه بـدوا
 03آوریل ( 3323اول اردیبهشتماه  )3102بوده ،به درخواست اف.ام.سی .تا  02مـی  2( 3323خردادمـاه )3102
تمدید گردید .در  03نوامبر  12( 3322آبانماه  )3102اف.ام.سی .هشت فقـره سـفارش کارهـای داخلـی («اوردر
ماسترز») برای ساخت و حمل دستگاه مورد سفارش صادر کرد و پس از آن ،کارهای مهندسی الزم را انجام داد.
 .32در  02می  2( 3323خردادماه  )3102قبل از آنکه اف.ام.سی .بتوانـد تولیـد را آغـاز کنـد ،موعـد اعتبـار
اسنادی منقضی گردید .اف.ام.سی .اظهار میدارد که عدم تمدید اعتبار اسنادی توس سازمان خدمات اجتماعی به
منزله نقض اساسی قرارداد بوده و اف.ام.سی .با توجه به آن ،کـار را متوقـف کـرد .ادعـای اف.ام.سـی .بـه مبلـغ
 0.341/42دالر امریکا ،عبارت از هزینه کارهای مهندسی است که خواهان در مورد این قرارداد انجام داده است.
ب) صالحیت

 .31ایران و سازمان خدمات اجتماعی به صالحیت دیوان به این دلیـل کـه سـازمان خـدمات اجتمـاعی مشـمول
تعریف «ایران» در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی نمیشود ،ایراد میگیرند .خواندگان ادعا میکنند که
سازمان خدمات اجتماعی ،یک واحد تحت کنترل ایران نبوده ،بلکه یک سـازمان مسـتقل غیرانتفـاعی اسـت کـه
اکنون در حال انحالل میباشد.
 .34لکن اف.ام.سی .مدارکی که از طرف خواندگان مورد ایراد قرار نگرفته ،ارائه داده که حاکی است سـازمان
خدمات اجتماعی بـا تصـویب رسـمی مجلـس در  02فوریـه  3( 3320اسـفندماه  )3182از  33فوریـه 00( 3323
بهمنماه  )3102منحل شده و دولت ایران ،مدیران تصفیه آن را منصوب کرده است .مدارک بالمعـارض دیگـری
که خواهان ارائه داده ،نشان میدهد که دولت ایـران در  32مـارس  33( 3323اسـفندماه  )3102کلیـه تأسیسـات
بهداشتی و پزشکی (از جمله بیمارستان سابق رضا پهلوی) را از سازمان خدمات اجتماعی منفک کـرده و آنهـا را
تحت اختیار وزارت بهداری و بهزیستی قرار داده است.
 .31اینکه سازمان خدمات اجتماعی در زمان نقض ادعایی قرارداد تحت کنترل دولـت ایـران بـوده ،از نظـر
دیوان مدارک مهمی محسوب میشود .ایران در رد این مدرک متذکر گردیده که سازمان خدمات اجتمـاعی ،یـک
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سازمان دولتی ،بنا به تعریف قانون استخدام سال  3382ایران نبوده و گزارشی از اداره ثبت شرکتهای ایران ارائه
داده که حاکی است واحد مورد بحث یک سازمان غیرانتفاعی و غیرتجاری در حال تصفیه بـوده اسـت .دیـوان بـا
وجود مدارک بالمعارض اف.ام.سی .نمیتواند بدون مدارک بیشتر ،ایـن اظهاریـههـا را مـدرکی دال بـر ایـنکـه
سازمان خدمات اجتماعی یک واحد تحت کنترل نبوده است ،تلقی نماید.
 .33بنابراین ،دیوان معتقد است که سازمان خدمات اجتماعی به مفهوم بند  1ماده هفت بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی تحت کنترل ایران بوده و دیوان ،صالحیت رسیدگی به این ادعا را دارد.
ج) ماهیت

 .37خواهان اظهار میدارد تعهد اصلی سازمان خدمات اجتماعی ،این بود که تا موق حمل دستگاه ،اعتبار اسنادی
را مفتوک نگاه دارد .اف.ام.سی .ادعا میکند که تمدید اعتبار اسنادی نهتنها متداول ،بلکـه یـک از شـرای اساسـی
قرارداد بوده و بنابراین ،عدم تمدید اعتبار اسنادی ،یک نقض اساسی بوده است.
 .38لکن سازمان خدمات اجتماعی متذکر گردیده که اف.ام.سی .هرگز از سـازمان تقاضـا نکـرده کـه اعتبـار
اسنادی را از تاریخ انقضای آن ،یعنی از  02می  2( 3323خرداد  )3102به بعد تمدید کند .دیوان مالحظه میکنـد
که اف.ام.سی .مطلقا مدعی نیست که قبل ویا بعد از تاریخ انقضا ،تقاضای تمدید کرده است و نیز توجـه دارد کـه
این اف.ام.سی .بود که نخستین تمدید اعتبار اسنادی از  03آوریل تا  02می ( 3323اول اردیبهشت تا  2خردادمـاه
 )3102را تقاضا کرد.
 .33تحت این شرای و با توجه به کلیه مدارک موجود ،دیوان معتقد است که خواهـان بـرای اثبـات ایـنکـه
سازمان خدمات اجتماعی بدو ن درخواست اف.ام.سی .متعهد بوده اعتبار اسنادی را تمدید کند ،دالیـل کـافی ارائـه
نداده است .بنابراین ،ادعای حاضر باید رد شود.
پنجم) ادعای شماره چهار
الف) واقعیات

 .71در دسامبر  3321اف.ام.سی 0222 .سهم از سهام شرکت گوشت زیاران را که چنـد مـاه قبـل بانـک توسـعه
کشاورزی ایران ،بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ،بانک عمران و چنـد سـازمان دیگـر تأسـیس کـرده بودنـد،
خریداری کرد .در اواخر  ،3324بانک توسعه کشاورزی و بانک توسعه صنعتی و بانک عمران توأما  82درصد سهام
شرکت گوشت زیاران را در دست داشتند .در  3324و بعد از آن ،قریب به  82درصد سـهام ایـن شـرکت بـه سـه
سازمان مزبور تعلق داشته است.
 .73تا اواس سال  ، 3328بین اف.ام.سی .و شرکت گوشت زیاران رواب عـادی بـین سـهامداران و شـرکت
حکمفرما بود .اف.ام.سی .اظهار میدارد که گزارشها و پیشبینیهای مالی شرکت را دریافت مـیکـرد و نماینـده
وی در مجام صاحبان سهام شرکت حضور مییافت.
 .72اما بنا به اظهار اف.ام.سی .در اوایل سال  3328عمال کلیه مکاتبات از شرکت گوشت زیـاران قطـ شـد.
طبق اظهار اف.ام.سی .نگرانیاش در مورد بیاطالعی از امور آن شرکت سبب شد کـه وی در  01سـپتامبر 3328
(اول مهرماه  )3100سهام خود را برای فروش به شرکت زیاران عرضه کند .اف.ام.سی .برای این پیشنهاد ،پاسخی
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دریافت نکرد .اف.ام.سی .مدعی است که از سال  3328به بعد دیگر هیچگونه اطالعات مالی یا آگهی مربـو بـه
تشکیل مجام صاحبان سهام یا جلسات هیأت مدیره دریافت نکرده است .اف.ام.سی .ادعا میکند که این امـر در
حکم سلب مالکیت از حقوق مالکانه وی در سهام اقلیت شرکت گوشت زیاران است.
ب) صالحیت

 .71در مورد هویت سهامداران شرکت گوشت زیاران و میزان سهام آنها اختالفی نیست .مدارکی که ارائه شـده،
حاکی است که چند بانک ایرانی ،صاحب اکنریت سهام بودند و همچنین در اینکه از تاریخ ملی شدن بانکهـا در
 2ژوئن  32( 3323خردادماه  ،)3102اکنریت عمده سهام شرکت گوشت زیاران در اختیار سـازمانهـای ایـران یـا
واحدهای تحت کنترل ایران قرار گرفته ،بحنی نیست.
 .74به هر حال ،ادعای سلب مالکیت ادعایی ،علیه ایران است ،نه علیه شرکت گوشت زیاران .چنین ادعـایی
واجد شرای مقرر در بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل بهعنوان ادعای یک تبعه امریکـا علیـه ایـران کـه ناشـی از
«سلب مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت بوده» ،میباشد.
ج) ماهیت

 .71اف.ام.سی .اظهار میدارد که قط مکاتبات از طرف شرکت گوشت زیـاران ،وی را از حقـوق خـود بـهعنـوان
سهامدار محروم کرده و بنابراین ،این امر عمال به منزله سلب مالکیت توس گوشت زیاران محسوب میشـود کـه
بابت آن غرامت بدهکار است.
 .73دیوان بدوا مالحظه مینماید که خواهان در تعیین تاریخی که گویا سلب مالکیت صورت گرفتـه ،مواجـه
با مشکالتی میباشد .خواهان ظاهرا ادعا میکند که پس از قط مکاتبات از طرف شرکت گوشـت زیـاران ،سـلب
مالکیت صورت گرفته است؛ ولی خواهان مدرکی ارائه نداده که شرکت گوشت زیاران قبل از ملی شدن بانکها در
 3323تحت کنترل ایران بوده است .از طرف دیگر ،خوانده ادعا میکند که تا  3323هیچ وقت بیش از  12درصـد
سهام شرکت گوشت زیاران تحت کنترل ایران نبوده است .با توجه به مدارک ارائه شده ،برای دیوان دشوار اسـت
که فعل یا ترک فعل سالب مالکیت قبل از ژوئن  3323را مستقیما به ایران نسبت دهد.
 .77دیوان بر این نظر است که خواهان راج به این که فعل و ترک فعل شرکت گوشت زیاران واقعا وی را از
حقوق خود محروم کرده نیز مدارک کافی ارائه نداده است .برای نمونه ،شرکت گوشت زیـاران در مـورد پیشـنهاد
اف.ام.سی .دایر بر فروش سهام در  3328متذکر میشود که طبـق اساسـنامه ،شـرکت ،نـه خـود سـهامداران آن،
موظف بودند که سهام خواهان را بخرند .دیوان با این مطلب موافق است .عالوه بر آن ،مدارک حـاکی اسـت کـه
پیشنهاد خواهان ،نشانگر بدبینی وی در مورد آینده اقتصادی شرکت گوشت زیاران بـوده تـا فقـدان اطالعـات یـا
مداخله در حقوق وی بهعنوان یک سهامدار.
 .78شرکت گوشت زیاران اعتراف میکند که برخالف اساسنامه شرکت ،تشکیل مجام صاحبان سـهام را بـا
پست سفارشی به اف.ام.سی .اطالع نداده است؛ لکن متذکر میشود که قبل از نیمه سـال  3328نیـز ایـن کـار را
نمیکرد .معمول این است که آگهی تشکیل مجام صاحبان سهام از طریق نشر در روزنامه به اطالع سـهامداران
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

می رسد .طبق اظهار شرکت گوشت زیاران ،اف.ام.سی .هرگز به این ترتیب اعتراض نکرده بود .در این مورد ،دیوان
مالحظه میکند که هیچ مدرکی ارائه نشده که اف.ام.سی .قبل از رسیدگی حاضر ،به عدم اطالع یا قط مکاتبـات
اعتراضی کرده باشد .به عالوه ،مدارکی وجود دارد که نشان میدهد اف.ام.سی .تـا اواخـر  3322مرتبـا در مجـام
صاحبان سهام شرکت میکرده است.
 .73نظر دیوان براساس مالحظات فوق و مدارک موجود ،این است که خواهان نتوانسته اسـت محرومیـت از
حقوق سهامداری خود یا قابل اسناد به ایران بودن چنین محرومیتی را اثبات کند .بنابراین ،این ادعا مـردود اعـالم
میشود.
ششم) ادعای شماره پنج
الف) واقعیات

 .81طبق اظهار اف.ام.سی .ناآرامی داخلی در اواخر  3322شرایطی را برای اتباع ایاالت متحده در ایران به وجـود
آورده بود که هر روز وخیمتر می شد .در نتیجـه ،حسـب ادعـا کارمنـدان اف.ام.سـی .چنـدین بـار بـا رویـدادهای
تهدیدآمیزی مواجه شدند و لذا سرانجام در نوامبر و دسامبر  3322از ایران خار گردیدند .اف.ام.سی .مدعی اسـت
که در نتیجه این امر ،دیگر نتوانسته است وسایل دفتری خود به ارزش ـ 30.032/دالر امریکا را مورد استفاده قرار
داده و تملک نماید و ناگزیر شده آنها را در تهران رها کند .اف.ام.سی .همچنین بابت هزینه تغییر محل دو نفر از
کارمندان اف.ام.سی .و نیز بابت مفقود شدن وسایل شخصی آن دو نفر در ایران ،غرامت ( 20.031/38دالر امریکا)
مطالبه میکند.
ب) صالحیت

 .83هیچ موضوع مهم صالحیتی در این ادعای اف.ام.سی .علیه ایران وجود ندارد و دیوان متقاعد شده اسـت کـه
طبق مفاد ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،صالحیت رسیدگی به ادعای حاضر را دارد.
ج) ماهیت

 .82دیوان مالحظه میکند که خواهان مدارک کافی برای اثبات رابطهای بین فعل یا تـرک فعـل ایـران و خـار
کردن کارمندان اف.ام.سی .و از دست دادن امکان استفاده و تملک وسایل دفتری خود که از آن ناشی شده ،ارائـه
نداده است .بنابراین ،دیوان باید ادعای حاضر را به جهت فقد دلیل رد کند.
هفتم) هزینهها

 .81هریک از طرفین باید هزینههای داوری خود را تقبل نماید.
هشتم ) حکم

 .84به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
(الف) در نتیجه تفریق مبالغی که طبق تشخیص دیوان ،خوانده به خواهان و خواهـان بـه خوانـده بدهکارنـد،
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خواهان ،اف.ام.سی .کورپوریشن ،متعهد است مبلغ سه میلیون و یکصد و هشـتاد و دو هـزار و پانصـد و هفتـاد و
هفت دالر (ـ 1.320.022/دالر) امریکا به عالوه بهره ساده آن به نرخ  32درصـد در سـال از  08فوریـه 2( 3322
اسفندماه  )3102لغایت تاریخ تأدیه آن و مبلغ پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و هفـت هـزار و سیصـد و ده دالر و
پنجاه سنت ( 0.422.132/02دالر) امریکا به عالوه بهره ساده آن به نرخ  32درصد در سال از  2آوریل 32( 3322
فروردینماه  )3103لغایت تاریخ تأدیه آن به خوانده ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،بپردازد.
(ب) با پرداخت مبالغ مذکور در بند «الف» فوق ،ضمانتنامههای بانکی بـرای تضـمین پـیشپرداخـتهـا ،بـه
صورت دو فقره اعتبار اسنادی بنک آو امریکا (به شمارههای  2233و  204004به ترتیب به تاریخهای  38مـارس
 00/3322اسفندماه  3108و  08ژانویه  8/3323بهمنماه  )3102بالاثر بوده و خوانده ،وزارت دفاع ملی جمهـوری
اسالمی ایران ،دیگر نباید برای مطالبه یا وصول هیچیک از آنها اقدام کند.
( ) خواهان ،اف.ام.سی .کورپوریشن ،متعهد است که سه دستگاه رادیوی وی آر سـی ـ  103و سـه دسـتگاه
رادیوی وی آرـ  48را برای استرداد به خوانده ،وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،آماده نماید.
(د) ادعاهای متقابل خوانده ،وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،تا حدودی که قبال در فوق مـورد رسـیدگی
قرار نگرفته به دالیل ماهیتی رد میشوند.
(هـ) ادعای متقابل بابت بدهی مالیاتی به دلیل عدم صالحیت مردود اعالم میشود.
(و) کلیه ادعاها و ادعاهای متقابل دیگر مردود میباشند.
(ز) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  32فوریه  3387برابر با  21بهمنماه 3131
روبرت برینر ـ رئیس شعبه دو
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
مخالف با قسمتهایی و موافق با قسمتهایی
به نظریه مخالف مراجعه شود

پرونده شماره 191ـ شعبه یک
حکم شماره 287ـ191ـ1
خواهانها :بکتل اینکورپوریتد ،بکتل پترولیـوم اینکورپوریتـد ،بکتـل اینترنشـنال اینکورپوریتـد،
اورسیز بکتل اینکورپوریتد ،امریکن بکتل اینکورپوریتد ،بکتل پاور کورپوریشن
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،سازمان گسـترش و نوسـازی صـنایع ایـران ،شـرکت
مهندسی و ساخت صنایع نفت ایران
تاریخ3131/32/31 :
حکم

حاضران
از طرف خواهانها :آقای تی.ا .دی .دویت ،آقای پی.ا  .آر پلیسر ،وکالی خواهانها

آقای جی ا  .بتیین ،آقای اس.دی .باتلر ،نمایندگان خواهانها
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایـران ،آقـای سـید خلیـل
خلیلیان ،مشاور حقوقی نماینده راب  ،آقای ابوالفضل کوششی ،دستیار نماینده راب
آقای عزت اله شهیدا ،وکیل سازمان گسترش و نوسازی صنای ایران
آقای کریم مکری ،نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنای ایران
آقای ک .فریز هندی ،کارشناس مالی سازمان گسترش و نوسازی صنای ایران
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
 .3ادعاهای مطروک در پرونده حاضر از قراردادهای منعقد برای کارهای مهندسی خدمات مدیریت چهار پروژه
در ایران و نیز از سلب مالکیت ادعایی حقوق یکی ازخواهانها در سـهام یـک شـرکت ایرانـی ناشـی مـیشـوند.
خواهان ،اورسیز بکتل اینکورپوریتد («او.بی.آی») از خواندگان ،سازمان گسترش و نوسازی صنای ایران («سازمان
گسترش») و شرکت مهندسی و ساخت صنای نفت ایران («شرکت مهندسی») بابت نقض قراردادهای گونـاگون،
خسارت مطالبه میکند .خواهان ،امریکن بکتل اینکورپوریتد («ای.بـی.آی») از خوانـده ،شـرکت مهندسـی ،بابـت
نقض قرارداد و از خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران («دولت ایران») ،بابت سلب مالکیت از حقوقش در سهام
شرکت مهندسی ،مطالبه خسارت کرده است .او.بی.آی .و ای.بی.آی« ،دولت ایران» را متضامنا مسـئول ادعاهـای
قراردادی مطروک علیه سازمان گسترش و شرکت مهندسـی مـی داننـد .خوانـدگان ،سـازمان گسـترش و شـرکت
مهندسی ،ادعاهای متقابلی بابت نقض قرارداد و مالیاتها و حق بیمه اجتماعی مطرک کردهاند.
اول) واقعیات و اظهارات

 .2در مورد صالحیت دیوان ،خواهانها اظهار میدارند که دو شرکت بکتـل ،یعنـی او.بـی.آی .و ای.بـی.آی .کـه
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ادعاهایی اقامه کرده اند ،اتباع ایاالت متحده بوده و به عالوه در اوقات ذیـرب  ،مالـک ادعاهـای مربـو بـه خـود
بودهاند .خواهانها مدعی هستند که سازمان گسترش و شرکت مهندسی ،واحدهای تحت کنترل ایران مـیباشـند.
خواندگان( )1انکار میکنند که شرکت مهندسی یک واحد تحت کنترل است و بالعکس اظهار میدارند که شـرکت
مزبور ،یک شرکت خصوصی است .ایشان همچنین استدالل میکنند که چون شرکت مهندسـی در حـال تصـفیه
است ،تنها وسیله خواهانها جهت استیفای حق خود از شرکت مهندسی همـین جریـان انحـالل در ایـران اسـت.
خواهانها استدالل میکنند که جریان انحالل شرکت مهندسی در ایران صـالحیت دیـوان را نسـبت بـه شـرکت
مزبور سلب نمیکند.
 .3پروژه چاهبهار

 .1در مورد ماهیت ادعاها ،طرفین مطالبی به شرک زیر ایراد مینمایند:
در  4اکتبر  30( 3322مهرماه  )3108او.بی.آی .و سازمان گسترش یک قرارداد خدماتی فنی منعقد کردند کـه
به موجب آ ن ،او.بی.آی .ملزم گردید که در رابطه با احداث یک کارخانه برق و شیرین کردن آب دریا در چاهبهـار،
خدماتی در زمینه ارزیابی پروژه ارائه دهد .خواهانها اظهار میدارند که او.بی.آی .تعهدات قراردادی خود را انجـام
داده و گزارش نهایی الزم را تسلیم نمود و سازمان گسترش نیز گزارش و خدمات او.بی.آی .را قبـول کـرد .در 00
دسامبر ( 3322اول دیماه  ) 3102او.بـی.آی .یـک صورتحسـاب نهـایی همـراه بـا گـواهی مقـرر در قـرارداد ،از
حسابرسان خود ،کوپرز اند لیبرند ،برای سـازمان گسـترش ارسـال داشـت .در آن تـاریخ ،خواهـانهـا کـال مبلـغ
 422.020/40دالر بابت خدمات انجام یافته ،طلبکار بودند که حسب اظهار ایشان ،پرداخت نشده است .او.بـی.آی.
این مبلغ را به عالوه بهره آن به نرخ  33/20درصد که در قرارداد مقرر گردیده ،از سازمان گسترش مطالبه میکند.
 .4خواهانها اظهار میدارند که طبق قرارداد خدمات فنی پروژه چاهبهار و به دستور سازمان گسترش ،شرکت
مهندسی در  30اوت  04( 3322مردادماه  )3102قراردادی با او.بی.آی .برای انجام خدمات اضـافی منعقـد نمـود.
خواهانها اظهار میدارند که او.بی.آی .در اجرای تعهـدات قـراردادی خـود ،گـزارشهـای الزم را تسـلیم نمـود و
خدمات وی پذیرفته شد ،زیرا که نه شرکت مهندسی و نه سازمان گسترش شکایتی بابت هیچ نقیصهای نکردنـد.
در  0آوریــل  38( 3323فــروردینمــاه  )3102او.بــی.آی .یــک صورتحســاب نهــایی و در  08آوریــل 8( 3323
اردیبهشتماه  )3102گواهی حسابرسان خود ،کوپرز اند لیبرند را که در قرارداد مقرر گردیـده بـود ،بـرای شـرکت
مهندسی ارسال داشت .میزان بدهی در تاریخ  0آوریل  38( 3323فروردینمـاه  )3102مبلـغ  3.031.200/32دالر
بود که او.بی.آی .آن مبلغ را به عالوه بهره متعلقه به نرخ  33/20درصد از شرکت مهندسی مطالبه میکند.
 .1دولت ایران دفاعیه و پاسخی به جوابیه خواهان تسلیم نمود .سازمان گسترش و شرکت مهندسی دفاعیه مشترکی تسـلیم نمودنـد .از
آن به بعد ،شرکت مهندسی در رسیدگیها شرکت نکرد .سازمان گسترش در پاسخ به جوابیهای که اصالتا تسلیم نمود ،اظهـار داشـت کـه
«با آگاهی از حقوق و منافعی که در شرکت مهندسی دارد» اقدام به تسلیم الیحه میکند .در جلسه اسـتماع ،نماینـده سـازمان گسـترش
اشاره کرد که وی نمایندگی شرکت مهندسی را که اگر چه منحل نشده ،ولی «عمال متوقف» است ،برعهـده نـدارد .بـه منظـور سـهولت
مراجعه ،دیوان در حکم حاضر در مواردی که اشاره به خوانده مشخصی به هر دلیل الزم نباشد ،عبارت «اظهـارات خوانـدگان» را بـه کـار
میبرد.
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 .1خواندگان انکار میکنند که ادعای مطروک توس او.بی.آی .علیه شـرکت مهندسـی ،بابـت پرداخـت وجـه
خدمات اضافی ،واجد مبنای قراردادی باشد و نیز نمیپذیرند که او.بی.آی .گزارش نهایی مقرر در قـرارداد خـدمات
فنی یا هر گزارش «قابل استفادهای» را تسلیم کرده باشد ،بلکه میگویند که او.بی.آی .بهطـور یکجانبـه پرسـنل
خود را از ایران خار ساخته و در نتیجه ،قرارداد را فسخ نموده است .خوانـدگان معتقدنـد کـه صورتحسـابهـای
ارسالی او.بی.آی .به سازمان و شرکت مهندسی گزاف بوده و حقالزحمههای مضاعف مطالبه شده و بابت یک کار،
دوبار درخواست وجه شده و یک رقم پیشپرداخت در آنها منظور نشده است .خواندگان درخواست مـیکننـد کـه
برای تعیین میزان عادالنه مطالبات او.بی.آی ،.کارشناسی منصوب شود .خواهانها اظهـارات خوانـدگان را رد و بـا
نصب کارشناس مخالفت میکنند.
 .2مجتمع صنعتی الکترومکانیک

 .3در اکتبر  ،3322او.بـی.آی .و شـرکت مهندسـی بـه منظـور انجـام کارهـای مهندسـی یـک مجتمـ صـنعتی
الکترومکانیک در تهران ،قراردادی منعقد کردند .خواهانها اظهار میدارند کـه در  31نـوامبر  00( 3322آبـانمـاه
 )3102او.بی.آی .طبق قرارداد ،گزارشی به شرکت مهندسی تسلیم کرد که مورد ایـراد واقـ نشـد و از تـاریخ 32
ژوئن  02( 3323خردادماه  )3102که او.بی.آی .آخرین صورتحساب را برای شرکت مهندسی ارسال داشـت ،مبلـغ
 42.803/03دالر بابت خدماتی که طبق قرارداد انجام داده بود طلبکار است .او.بی.آی .این مبلغ  42.803/03دالر
پرداخت نشده را به عالوه بهره متعلقه به نرخ  30درصد در سال ،از شرکت مهندسی مطالبه میکند.
 .7خواندگان ادعا میکنند که این پروژه زیر نظر شرکتی غیر از شرکت مهندسی بوده و بنابراین ،هـر ادعـایی
باید علیه آن شرکت مطرک شود و اظهار میدارند که خدمات او.بی.آی .ناقص بوده و مقررات مربو به حقالزحمه
در قرارداد غیرعادالنه است .خواهانها این اظهارات را رد میکنند.
 .1پروژه کنگان

 .8خواهانها اظهار میدارند که در  00سپتامبر  1( 3322مهرماه  )3102او.بی.آی .قراردادی با شـرکت مهندسـی
برای ارائه خدمات فنی منعقد کرد که به موجب آن ،قرار شد کارهای مهندسی یک کارخانـه جمـ آوری و تصـفیه
گاز در کنگان را بررسی و نظارت کند .خواهانها اظهار میدارنـد کـه او.بـی.آی .خـدمات الزم را توسـ شـرکت
انگلیسی بکتل انجام داد و پس از کسب دسـتور متوقـف کـردن کـار موضـوع قـرارداد از اول مـارس 33( 3323
اسفندماه  ،)3102او.بی.آی .صورتحساب نهایی خود را در  33آوریل  12( 3323فروردینماه  )3102بـرای شـرکت
مهندسی ارسال داشت .او.بی.آی .مبلغ  040.343/33دالر وجه این صورتحساب تأدیـه نشـده را بـه عـالوه بهـره
متعلقه به نرخ  30درصد در سال ،از شرکت مهندسی مطالبه میکند.
 .3خواندگان دفاع خاصی در ماهیت این ادعا ارائه نکردهاند ،جز آنکه مـیگوینـد وجـود رابطـه قـراردادی بـا
خواندگان اثبات نشده است.
 .4هزینه کارمندان خارجی

 .31در  32ژوییه  33( 3322تیرماه  )3102شرکت ملی نفت ایران (شرکت نفت) ،سازمان گسترش و ای.بـی.آی.
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قراردادی بین خود منعقد و موافقت کردند که شرکت مهندسی را بهعنوان یک شرکت ایرانی تشکیل دهند .طبـق
قرارداد بین شرکا و نیز به موجب ترتیبات قراردادی دیگر ،سه سهامدار مزبور ملزم شدند پرسنلی را بهعنوان مأمور
در اختیار شرکت مهندسی قرار دهند .ای.بی.آی .پرسنل مدیریت در اختیار شرکت مهندسی گذارد و در فاصله بین
نوامبر  3322و مارس  ،3323سه صورتحساب کال به مبلغ  180.222/22دالر بابـت پرسـنل مـأمور ،بـه شـرکت
مهندسی فرستاد که پرداخت نشده باقی مانده است .شرکت ای.بی.آی .این مبلغ  180.222/22دالر را بـه عـالوه
بهره متعلقه به نرخ  30درصد از شرکت مهندسی مطالبه میکند.
 .33خواندگان بر مبنای تفسیر خود ،دایر بر اینکه ای.بی.آی .چه تعداد پرسنل را باید طبق مفاد قراردادهـای
ذیرب مجانا در اختیار شرکت مهندسی قرار میداد ،انکار میکنند که ای.بی.آی .حقی نسبت به دریافت این مبلـغ
داشته باشد.
 .1هزینههای قبل از تشکیل شرکت

 .32خواهانها اظهار میدارند که دولت ایران از حقوق ای.بی.آی .در شرکت مهندسی سلب مالکیت کرده و اضافه
میکنند که یک قسمت از ارزش حقوق ای.بی.آی .عبارت است از هزینههایی که برای تأسیس شرکت مهندسـی
متحمل شده است .ای.بی.آی .جبران این هزینههای قبل از تشکیل شرکت را به مبلغ  331.224/24دالر از دولت
مطالبه میکند .خواهانها ادعای خود را به نحو دیگری نیز مطرک کرده ،استدالل مینمایند که ای.بی.آی .ذیحـق
است همین مبلغ را بهعنوان بدهی شرکت مهندسی دریافت دارد .خواهانها اظهار میدارند که شـرکت مهندسـی
این هزینهها را تصویب کرده و ای.بی.آی .صورتحساب آنها را برای وی ارسال داشته بـود؛ ولـی ایـن هزینـههـا
پرداخت نشده است .بنابراین ،ای.بی.آی .این مبلغ  331.224/24دالر را نیز به عـالوه بهـره متعلقـه بـه نـرخ 30
درصد از شرکت مهندسی مطالبه میکند.
 .31خواندگان انکار میکنند که از شرکت مهندسی سلب مالکیت شده باشد و اظهار میدارند که برخی از این
هزینهها به تشکیل شرکت ارتبا نداشته است.
 .3آورده سرمایه یا حصه شرکا از ارزش خالص

 .34ای.بی.آی .به عنوان بخش دیگری از حقوق خود در شرکت مهندسی که حسب ادعا از آن سلب مالکیت شده،
مبلغی که طبق اساسنامه شرکت مهندسی بابت سهم آورده پرداخته است ،یعنی  343.810/22دالر به عالوه بهره
متعلقه به نرخ  30درصد از تاریخ سلب مالکیت را مطالبه میکند .خواهانها ادعا مـیکننـد کـه سـلب مالکیـت از
شرکت مهندسی در تاریخی نه دیرتر از  8می  38( 3322اردیبهشتماه  )3103صورت گرفته اسـت .در غیـر ایـن
صورت ،ای.بی.آی .مبلغ ـ 28.022/دالر که طبق محاسبات وی برابر با یک سـوم ارزش خـالص دارایـی شـرکت
مهندسی است ،مطالبه میکند.
 .31خواندگان انکار میکنند که از شرکت مهندسـی سـلب مالکیـت شـده باشـد و اسـتدالل مـیکننـد کـه
ای.بی.آی .بیش از سهم نسبی خود در مازادی که احتماال پس از پرداخت به طلبکاران درجـه اول و دوم شـرکت
مهندسی در جریان تصفیه باقی میماند ،ذیحق نیست.
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 .33خواهانها استدالل میکنند که دولت ایران بایـد دلیـل کنتـرل سـازمان گسـترش و شـرکت مهندسـی،
متضامنا دیون این دو سازمان باشد .گرچه خواهانها بدوا دولت ایران را منفردا و مشترکا مسئول میدانستند ،لکن
«بعدا» پذیرفتند که مسئولیت دولت در این مورد صرفا ثانوی است و مستقل نمیباشد» .اگر سـازمان گسـترش و
شرکت مهندسی ،مسئول شناخته نشوند ،در آن صورت ،دولـت را نیـز نبایـد مسـئول دانسـت .خواهـانهـا اظهـار
میدارند که در هر صورت ،نباید مبالغی را که از سازمان گسترش و شرکت مهندسی مطالبه کردهاند ،بیش از یـک
بار دریافت کنند؛ حتی اگر سازمان گسترش و شرکت مهندسی و دولت ،همگی مسئول باشند.
 .37دولت در مورد استدالل خواهانها دایر بر اینکه دولت ایران متضامنا مسئول دیون سـازمان گسـترش و
شرکت مهندسی است ،بهطور اعم وارد بحث نمیشود ،ولی استدالل میکند که ادعای هزینههای قبل از تشـکیل
شرکت ،میتواند فق بر سلب مالکیت یا نقض قرارداد مبتنی باشد.
 .38خواندگان اظهار میدارند که خواهانها با قصور در انتقال تکنولوژی و تأمین آمـوزش مـدیریت و تسـلیم
گزارشهای الزم و نیز با قیمتگذاری غیرعادالنه ،تعهدات خود به موجب قراردادهای چاهبهـار و مجتمـ صـنعتی
الکترومکانیک و کنگان را نقض کردهاند .خواندگان بابت خساراتی که در نتیجه این موارد نقض ادعـایی قـرارداد،
متحمل شدهاند ،غرامتی جمعا به مبلغ  222.883/40دالر مطالبه میکنند .خواهانها انکار میکنند که قراردادها را
نقض کرده باشند و مسئولیتی نیز بابت خسارات نمیپذیرند و خواندگان همچنین ادعاهای متقابلی بابت مالیـات و
حقالزحمه بیمه اجتماعی مطرک ،ولی مبلغ آن را معین نکردهاند .خواهـانهـا نمـیپذیرنـد کـه دیـوان صـالحیت
رسیدگی به این ادعاهای متقابل را داشته باشد.
 .33خواهانها و خواندگان ،هر دو هزینههای متحمله بابت داوری را مطالبه میکنند.
دوم) موضوعات شکلی

 .21در جلسه استماع ،وکیل سازمان گسترش ،سندی تحت عنوان «الیحه استماع» بین خواهانها و دیوان توزی
کرده ،اظهار داشت که این الیحه «نوشته» همان مطالبی است که وی در نظر دارد شفاها در جلسه استماع ارائـه
دهد .خواهانها به پذیرش این سند اعتراض کرده ،اظهار داشتند که این سند حاوی اسـتدالالت جدیـدی اسـت و
ایشان نمی توانند در این مرحله از رسیدگی به آن پاسخ دهند .گرچه دیوان اجازه توزی آن سـند را داد ،ولـی آن را
برای ثبت نپذیرفت و تصمیم در مورد استفاده یا عدم استفاده ویا میزان استفاده از آن سـند را بـه بعـد از اسـتماع
موکول کرد .دیوان پس از بررسی سند مزبور به این نتیجه رسیده است که «الیحه استماع» سازمان گسـترش در
واق  ،همان الیحه استماعی است که قرار بود تا  30دسامبر  04( 3320آذرماه  )3184به ثبت رساند؛ ولی سـازمان
گسترش تا جلسه استماع که در روزهای  31و  34فوریه  04( 3328و  00بهمـنمـاه  )3184تشـکیل شـد ،آن را
تسلیم نکرد .الیحه استماع مزبور حاوی شرک مفصل و تا حدودی تـازه از اظهـارات سـازمان گسـترش راجـ بـه
واقعیات و استدالالت حقوقی آن است که پذیرش آن برای ثبت ،موجب تضیی حقوق خواهانها میشود؛ زیرا که
ایشان فرصت کافی برای اظهارنظر در مورد کـل آن سـند را نداشـتهانـد .بنـابراین ،دیـوان «الیحـه اسـتماع» را
نمیپذیرد ،ولی استدالالت مندر در آن را تا حدودی که با محتوای اظهارات شفاهی وکیل سـازمان گسـترش در
جلسه استماع منطبق و مرتب باشد ،مورد توجه قرار میدهد.
 .23در جلسه استماع ،وکیل خواهانها نسخه هایی از دو نامه را توزی کـرد کـه خوانـدگان بـه قبـول آنهـا

حکم شماره 284ـ191ـ1



293

اعتراض نمودند .چون خواهانها دلیلی ارائه نکردهاند که چرا این دو نامه را تا جلسه استماع تسلیم نمودهاند ،دیوان
نیز این دو نامه را نمیپذیرد.
 .22خواندگان از دیوان درخواست کردهاند برای حسابرسان دفـاتر او.بـی.آی .در رابطـه بـا یکـی از ادعاهـای
مطروک توس آن شرکت ،کارشناس تعیین کند .با توجه به رأی دیوان درباره این ادعا (رجـوع شـود بـه :بنـدهای
48ـ 12زیر) ،دیوان نصب چنین کارشناسی را ضروری نمیداند.
 .21و باالخره خواندگان از دیوان درخواست کردهاند که اخذ تصمیم در مورد ادعای بهره را به بعد از تصـمیم
دیوان عمومی در پرونده شماره «الف» 33موکول نماید .دیوان طبق رویه همیشگی خود درباره این موضـوع ،ایـن
درخواست را نمیپذیرد.
 .24دیوان متذکر میشود که بعد از آنکه خواندگان درخواست کردند که تصمیم درباره تابعیت خواهانهـا تـا
بعد از تصمیم دیوان عمومی در پرونده شماره «الف» 02به تعویق افتد ،دیوان عمومی رأی خود را در مورد پرونـده
اخیر صادر نمود (رجوع شود به :تصمیم شماره 40ـ الف 02ـ دیـوان عمـومی مـورخ  32ژوییـه  33 ،3328تیرمـاه
 .)3180بنابراین ،درخواست مزبور اینک منتفی است.
سوم) دالیل حکم
 .3صالحیت
الف) خواهانها

 .21او.بی.آی .و ای.بی.سی .تنها خواهانهایی هستند که درخواست صدور حکم به پرداخت وجوهی به نفـ خـود
نمودهاند .خواهانها درخواست کردهاند که شرکتهای دیگری نیز که از ایشان بهعنوان خواهـان نـام بـرده شـده،
اجازه داشته باشند به عنوان خواندگان ادعاهای متقابـل احتمـالی ،در جریـان رسـیدگی شـرکت کننـد و در نتیجـه
بهعنوان طرف دعوا باقی بمانند.
 .23مدارک تسلیمی خواهانها دیوان را متقاعد نموده کـه او.بـی.آی .و ای.بی.سـی .کـه وجـوهی را مطالبـه
کردهاند ،در ایالت نوادا تشکیل شده و هر دو شرکت های فرعـی کـامال متعلـق بـه بکتـل پترولیـوم اینکورپوریتـد
میباشند (نام شرکت اخیرالذکر تا  0دسامبر  33/3322آذرماه  ،3103بکتل اینکورپوریتد بود) .همین امـر در مـورد
بکتل اینترنشنال اینکورپوریتد ،خواهان دیگر مذکور در پرونده حاضر نیز صادق است .خواهانها اظهار میدارند که
تا  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3103مالکیت انتفاعی بیش از  32درصد سـهام بکتـل پترولیـوم اینکورپوریتـد،
مالک او.بی.آی .و ای.بی.آی .و نیز مالک بکتل پاور کورپوریشن ،یک خواهان دیگر پرونده حاضر ،متعلق به اتبـاع
ایاالت متحده بوده است .از  13دسامبر  32( 3322دیماه  )3103تا بـه امـروز ،طبـق اظهـار خواهـانهـا ،بکتـل
پترولیوم اینکورپوریتد و بکتل پارو کورپوریشن ،شرکتهای تابعه و کامال متعلق به بکتل گروپ اینکورپوریتد بـوده
و بیش از  32درصد مالکیت انتفاعی سهام آنها نیز بهنوبهخود متعلق به اتباع ایاالت متحده امریکا بوده است.
 .27خواهان ها سوگندنامه شخصی را که دبیر بکتل گروپ اینکورپوریتد و بکتل پترولیوم اینکورپوریتد و بکتل
پارو کورپوریشن است ،در تأیید این اظهارات ارائه دادهاند .در جلسه استماع ،خواهانها اظهار داشتند که سهام ایـن
سه شرکت ،به دالیلی که از نظر ایشان مهم است ،در بازار سهام خرید و فروش نمیشود و رویه ایشان این اسـت
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که نام سهامداران خود را افشا نکنند.
 .28دیوان طی دستوری که بعد از جلسه استماع صادر کرد ،از خواهانها درخواست نمود که دفاتر و اسناد این
سه شرکت یا سایر مدارکی را که به حد کافی نشان دهد که مالکیـت انتفـاعی پنجـاه درصـد سـهام آنهـا طـی
مدتهای ذیرب  ،متعلق به اشخاص حقیقی تبعه ایاالت متحده بوده ،برای بازرسی در اختیار مؤسسـه حسـابداری
رسمی پیت ماریک هلند قرار دهند .متعاقبا پیت ماریک هلند به دیوان گزارش داد که طبق دستور فوقالذکر ،کـار
بازرسی را انجام داده و اظهار نظر کرد که به ترتیب ،مالکیت انتفاعی بـیش از پنجـاه درصـد سـهام بکتـل گـروپ
اینکورپوریتد ،بکتل پترولیوم اینکورپوریتد و بکتل پاور کورپوریشن در مدت ذیرب  ،متعلق به اشخاص حقیقی تبعه
ایاالت متحده بوده است.
 .23دیوان براساس این گزارش و سایر مدارک موجود ،نتیجه میگیرد که خواهانها بـه مفهـوم بنـد  3مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،اتباع ایاالت متحده میباشند.
ب) خواندگان

 .11دولت جمهوری اسالمی ایران مشمول تعریف کلی بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی است.
 .13سازمان گسترش انکار نمیکند که یک «سازمان دولتی» است .دیوان براساس مـدارک موجـود در ایـن
پرونده ،معتقد است که سازمان گسترش به مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل ،یـک واحـد تحـت کنتـرل
دولت ایران است (مقایسه شود با حکم شماره 00ـ380ـ 3مورخ  34ژوئـن  04 ،3321خردادمـاه  3180صـادره در
پرونده ایکانامی فرومـز کورپوریشـن و جمهـوری اسـالمی ایـران ،صـفحه [ 32مـتن انگلیسـی و حکـم شـماره
344ـ322ـ 1مورخ  31ژوییه  00 ،3324تیرمـاه  3181صـادره در پرونـده هارنیشـفگر کورپوریشـن و وزارت راه و
ترابری ،صفحات  30و [ 31متن انگلیسی ).
 .12خواهانها ادعا میکنند که شرکت مهندسی تحت کنترل شرکت ملی نفـت ایـران («شـرکت نفـت») و
سازمان گسترش بوده و از بدو تأسیس ،یک واحد دولتی محسوب میشده است .ایشان به یک رشـته رویـدادهای
بعد از تشکیل شرکت مهندسی اشاره میکنند که به نظر آنان ،مبـین آن اسـت کـه حـداقل از  8مـی 38( 3322
اردیبهشت ماه ،)3103دولت کنترل شرکت مهندسی را در اختیار داشته است.
 .11خواندگان انکار میکنند که دولت کنترل شرکت مهندسی را در اختیار دارد و اظهار میدارند که بـالعکس
شرکت مزبور کماکان یک شرکت خصوصی است .ایشان همچنین اضافه میکنند که بعد از ژوییه  ،3323شـرکت
مهندسی در جریان انحالل داوطلبانه بوده و اقداماتی که مقامات دولتی معمول داشتهاند ،بـرای انجـام مقـدمات و
اجرای انحالل آن شرکت بوده و تنها وسیله خواهان برای استیفای حق خود از شرکت مهندسی ،توسل به همـین
جریان انحالل در ایران است .خواهانها پاسخ میدهند که مطرک بودن جریان انحالل ،صالحیت دیوان را نسـبت
به شرکت مهندسی سلب نمیکند.
 .14دیوان براساس مدارک معتقد است که در  33ژانویه  03(3323دیماه )3103شرکت مهندسی به مفهـوم
بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک واحد تحت کنترل دولت ایران بوده است .دیوان الزم نمیداند که
تعیین کند که آیا شرکت مهندسی از آغاز تشکیل که یک سوم سـهام آن بـه نـام هریـک از سـه شـریک ،یعنـی
ای.بی.آی .و شرکت نفت و سازمان گسترش صادر شد و شرکت نفت و سازمان گسترش چهار نفر از شش عضـو
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هیأت مدیره و از جمله مدیرعامل آن را نصب کردند و تشکیل شرکت به اجازه هیأت مدیره وزیران صورت گرفت،
تحت کنترل دولت بود یا خیر .در هر صورت ،تا  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103نفوذ ای.بـی.آی .در شـرکت
مهندسی در واق به اندازهای کاهش یافته بود که شرکت نفت و سازمان گسترش ،آن را کنترل میکردند.
 .11کنترل دولت بر شرکت مهندسی از طریق شـرکت نفـت و سـازمان گسـترش ،حسـب ظـاهر بـه دلیـل
رویدادهای زیر که رد نیز نشده ،اثبات گردیده است .در آوریل  3323یک مدیرعامل جدید توسـ کمیتـه انقـالب
تهران برای شرکت مهندسی تعیـین گردیـد .در ژوییـه  3323وزارت نیـرو بـه شـرکت مهندسـی دسـتور داد کـه
صورتحسابهای واصله از او.بی.آی .و سازمان گسترش پرداخـت نشـود .طـی هفتـه اول مـاه مـی  3322کمیتـه
مرکزی تهران عمال کنترل تأسیسات و اسناد شرکت مهندسی را به دست گرفت .از آن به بعـد ،مـدیریت شـرکت
مهندسی ظاهرا به سازمان گسترش واگذار شد که از طرف شرکت مزبور ،در این پرونده دفاعیـهای تسـلیم نمـوده
است .این رویدادها در مجموع کنترل ای.بی.آی .را بر مهندسی به حدی کاهش داد که در واقـ  ،شـرکت نفـت و
بهویژه سازمان گسترش در  33ژانویه  03( 3323دیماه  )3103کنترل آن شرکت را در دست داشتند .دیوان نظـر
داده است که هم شرکت نفت و هم سازمان گسترش واحـدهای تحـت کنتـرل مـیباشـند و در نتیجـه ،شـرکت
مهندسی نیز که تحت کنترل آنها است مشمول صالحیت موضوع بند  1ماده هفت بیانیه حـل و فصـل دعـاوی
میباشد.
 .13مطرک بودن جریان انحالل شرکت مهندسی در ایران ،صالحیت دیوان را نسـبت بـه آن شـرکت سـلب
نمیکند .در صورتجلسه مورخ  01ژوئن ( 3323دوم تیرماه  )3102سهامداران قید شده است که سهامداران شرکت
مهندسی توافق کردند «اقدامات الزم برای انحالل [شرکت  ،معمول دارنـد» .هرچنـد طبـق اظهـار خواهـانهـا،
نماینده ای.بی.آی .به این دلیل که مطالبات شرکتهای بکتل از شرکت مهندسی هنـوز پرداخـت نشـده بـود ،بـه
انحالل شرکت رأی مخالف داد ،خواندگان اظهار میدارند که شرکت مهندسی در جریان انحـالل اسـت .بـا ایـن
حال ،جریان انحالل ،صالحیت دیوان را نسبت به شرکت مهندسی سلب نمیکند .همانطور که دیـوان در حکـم
شماره 03ـ310ـ 1مورخ  32ژانویه  02( 3321دیماه  )3183صادره در پرونده رکسنورد اینکورپوریتد و جمهـوری
اسالمی ایران ،ص  3متن انگلیسی نظر داد« :صرف امکان دادخواهی محلی ،خـواه قضـایی ،خـواه غیرقضـایی،
نافی صالحیت دیوان داوری نیست».
 .2ماهیت ادعاها
الف) پروژه چاهبهار

 .17در  4اکتبر  30( 3322مهرماه  )3108او.بی.آی .و سازمان گسترش ،یک قرارداد خدمات فنـی منعقـد نمودنـد
که به موجب آن ،قرار شد او.بی.آی .در رابطه با احداث یک کارخانه برق و یک کارخانه شیرین کردن آب دریـا در
چاه بهار ،خدماتی در زمینه ارزیابی پروژه ارائه دهد .طبق قرارداد مزبور ،قرار شد او.بـی.آی .بعـد از خاتمـه خـدمات
خود« ،یک گزارش نهایی از نتایج خدمات [شرکت » به سازمان گسترش تسلیم نماید .در آوریل  ،3322او.بی.آی.
گزارشی به سازمان گسترش تسلیم نمود که طبق اظهار وی ،گزارش نهایی محسوب شده و شامل یـک خالصـه
اجرایی و یک مجلد اصلی و یک پیوست بود .سازمان گسترش قبول ندارد که این گزارش ،همان گـزارش نهـایی
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مقرر در قرارداد بوده و در نتیجه ،انکار میکند که او.بی.آی .حقی نسبت به مبلغ مورد مطالبه داشته باشد .سـازمان
گسترش اظهار میدارد که صورتحسابهای ارسالی او.بی.آی .بابت قرارداد ،غیرعادالنه بـوده؛ زیـرا کـه چنـد بـار
حقالزحمه مطالبه شده و بابت یک کار ،دو مرتبه صورتحساب داده و یک رقـم ـ 02.222/دالر پـیشپرداخـت در
صورتحساب منظور نشده است .سازمان گسترش درخواست میکند که دیوان با تعیین کارشناس ،مشخص کند که
حقالزحمه معقول بابت خدمات انجام شده چه میزان است.
 .18مقررات قرارداد دایر بر الزام او.بی.آی .به تسلیم گزارش نهایی ،محتوای گزارش را معین نمـیکنـد ،جـز
آنکه گزارش باید حاوی «نتایج خدمات او.بی.آی» باشد .خدماتی که باید به موجب قرارداد ارائه میشـد ،در مـاده
مربو به حدود اجرای کار او.بی.آی بهطور دقیق توصیف و در آن ،تعدادی برنامه و طرک و اطالعات که گـزارش
نهایی باید حاوی آنها باشد ،فهرستوار ذکر شده است .هرچند دیوان در موقعیتی نیست که تعیین کند که آیا سـه
سند تسلیمی او.بی.آی .بهعنوان گزارش نهایی ،بهطور کامل نتایج خدمات او.بی.آی .را تشریح میکند یا خیر ،لکن
به نظر میرسد که در این اسناد ،الزامات ذیرب قراردادی رعایت شده است .عالوه بر آن ،دیوان متذکر میشود که
سازمان گسترش تا جریان رسیدگی حاضر ،به گزارش او.بی.آی .اعتراض نکرده و به صورتحساب نهایی او.بی.آی.
در ارتبا با خدمات مشروک در این گزارش نیز در همان تاریخ وصول ،ایرادی نگرفته است .در قـرارداد قیـد شـده
است که اگر سازمان گسترش ظرف سی روز از تاریخ دریافت ،بدان اعتراضی نکند ،گـزارش پذیرفتـه شـده تلقـی
می شود و پذیرش گزارش نهایی به منزله این است که خدمات تکمیل و مورد قبول واق شده است .بدین ترتیب،
دیوان نتیجه میگیرد که او.بی.آی .خدمات را به نحو مقرر در قرارداد انجام داده است.
 .13در  00دسامبر ( 3322اول دیماه  )3102یک صورتحساب نهایی و خالصهای از کلیه مبالغ سیاهه شده،
برای سازمان گسترش ارسال گردید .جم مبالغی که سازمان هنوز بدهکار بود 422.020/40 ،دالر بود .همانطـور
که در قرارداد مقرر شده بود ،صورتحساب نهایی ،با شرحی از طرف کوپرز اند لیبرند ،حسابرسان او.بی.آی ،.همـراه
بود که در آن ،گواهی شده بود که صورتحساب ،صحیح و منطبق با قرارداد است .به این صورتحسـاب تـا جریـان
رسیدگی حاضر ،ایرادی گرفته نشد .طبق قرارداد ،ظرف سی روز پس از دریافت صورتحساب نهایی توس سازمان
گسترش ،وجه صورتحساب باید پرداخت میشد .دیوان معتقد است ،همانطور که خواهانها نیز مطالبه کـردهانـد،
او.بی.آی .ذیحق بوده که در اول فوریه  30( 3323بهمنماه  )3102مبلغ  422.020/40دالر از سـازمان گسـترش
دریافت کند .با توجه به این نتیجهگیری ،دیوان الزم نمیداند که دفاتر او.بی.آی .حسابرسی شـود ویـا کارشناسـی
برای تعیین ارزش خدماتی که او.بی.آی .طبق قرارداد خدمات فنی انجام داده ،نصب گردد.
 .41در قرارداد شر شده بود که سازمان گسترش میتواند از او.بی.آی .درخواست کند که خدمات اضافی نیز
انجام دهد و قبول این درخواست از طرف او.بی.آی ،.به منزله اطالعیه اقدام به آن خدمات محسوب میشد .طبق
این ماده ،سازمان گسترش در سه مورد درخواست ارائه خدمات اضافی کرد که مورد قبول او.بی.آی .قـرار گرفـت.
در  30اوت  04( 3322مردادماه  )3102شرکت مهندسی قراردادی برای اجرای خدمات اضافی با او.بی.آی .منعقـد
و شر کرد که او.بی.آی .طبق مفاد قرارداد خدمات فنی منعقده با سازمان گسترش ،قرارداد را اجرا کند و حقوق و
تعهدات شرکت مهندسی عینا مانند حقوق و تعهدات سازمان گسترش به موجب آن قرارداد باشد .خدماتی که قرار
بود او .بی.آی .برای شرکت مهندسی انجام دهد ،عبارت بود از تکمیل خـدمات اضـافی منـدر در سـه درخواسـت
سازمان گسترش ،بهعالوه پارهای خدمات مشخص دیگر.
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 .43او.بی.آی .تا پایان دسامبر  3322پنج گزارش پیشرفت کار ماهانه درباره کارهای اضافی تسلیم و در اکتبر
 3323خالصهای از کلیه کارهای انجام شده در رابطه با پروژه چاه بهار که کارهای اضافی نیز در آن فهرست شده
بود ،ارائه نمود.
 .42خواندگان اظهار میدارند که او.بی.آی .بابت کارهای اضافی دوبار مطالبه وجه کرده ،زیرا که این خدمات
میبایست یا برای سازمان گسترش ویا برای شرکت مهندسی انجام داده میشد .نامبردگان همچنین ادعا میکنند
که پرسنل او.بی.آی .قبل از اتمام کار مقرر ،ایران را ترک کردند.
 .41خواهانها مدارکی تسلیم کردهاند ،حاکی از اینکه سازمان گسترش و شرکت مهندسـی در فوریـه 3323
توس وزارت نیرو مطل شدند که پروژه چاهبهار لغو شده و نیز اینکه متعاقبا شرکت مهندسی به او.بی.آی .دسـتور
داد که صورتحساب نهایی را تسلیم نماید .مدارک نشـان مـیدهـد کـه او.بـی.آی .تـا اوت  3322بـرای سـازمان
گسترش و از اوت تا دسامبر  3322برای شرکت مهندسی خدمات اضافی انجام داد .این دو نوع خدمت با یکـدیگر
تفاوت داشت و در صورتحسابهای مربو بابت یک نوع کار ،دو بار مطالبه وجـه نشـده اسـت .در پـنجم آوریـل
 38( 3323فروردینماه )3102او.بی.آی .یک صورتحساب نهایی همراه با خالصه کلیه مبالغی کـه بابـت کارهـای
اضافی برای شرکت مهندسی انجـام شـده بـود ،جمعـا بـه مبلـغ  0.431.200/32دالر و در  08آوریـل 8( 3323
اردیبهشتماه  )3102نیز شرحی در تأیید آن از طرف کوپرز اند لیبرند ارسال نمود .در آن موق  ،نـه گـزارشهـای
او.بی.آی .و نه خالصه صورتحسابها مورد ایراد واق نشد .بدین ترتیب ،طبق مقررات ذیرب قرارداد خدمات فنی،
باید چنین فرض کرد که کار انجام و مورد قبول واق شده و مبالغ پرداخت نشده باید حداکنر تـا اول ژوئـن 3323
( 33خردادماه  )3102تأدیه میشد.
 .44چون شـرکت مهندسـی در  30سـپتامبر  00( 3322شـهریورماه  )3102مبلـغ ـ 3.022.222/دالر بابـت
کارهای اضافی به او.بی.آی .پرداخت نمود ،بنـابراین ،از اول ژوئـن  33( 3323خردادمـاه  )3102او.بـی.آی .مبلـغ
 3.031.220/32دالر بابت بقیه حقالزحمه اینگونه خدمات طلبکار است.
 .41او.بی.آی .نسبت به مبلغ  422.020/42دالری که به موجب قرارداد خـدمات فنـی از سـازمان گسـترش
طلبکار است و بابت مبلغ  3.031.200/32دالری که بابت کارهای اضافی از شرکت مهندسی طلب دارد ،بهـرهای
به نرخ  33/20درصد مطالبه میکند او.بی.آی .ادعای بهره را بر مقررات قرارداد مبتنی میسازد که به موجـب آن،
به دیون معوقه «طبق نرخ بهره ممتاز رایج منتشره توس سیتی بنک اینترنشنال نیویورک ،از تاریخ سـر رسـید تـا
تاریخی که مبالغ مورد دین و بهره متعلقه تماما پرداخت شود ،بهره تعلق خواهد گرفت».
 .43دیوان طبق رویه قبلی خود ،بهرهای را که طرفین در قراردادهای خود قید کردهاند ،در مورد دیوان معوقـه
اعمال میکند .چون قرارداد خدمات فنی ،تعهدات شرکت مهندسی را در مورد کارهای اضـافی نیـز تعیـین کـرده،
او.بی.آی .استحقاق دارد بابت هر دو مبلغ مورد حکم در این سرفصل ،بهرهای طبق نرخ مقرر در مقررات نقل شده
[درفوق  ،دریافت کند .خواهانها مدارک ،بالمعارضی تسلیم کردهاند که نشان میدهد نـرخ بهـره ممتـاز منتشـره
توس سیتی بنک اینترنشنال در تاریخ سررسید هر دو مبلغ مذکور 33/20 ،درصد بوده است و ایشـان بهـرهای بـه
همان نرخ مطالبه میکنند .بنابراین ،به نظر دیوان ،او.بی.آی .استحقاق دارد کـه بابـت مبلـغ  422.020/40دالر از
تــاریخ اول فوریــه 30( 3323بهمــنمــاه  )3102و نســبت بــه مبلــغ 3.031.200/32دالر از اول ژوئــن 33( 3323
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خردادماه  )3102بهره ساده به نرخ  33/20درصد دریافت نماید.
ب) مجتمع صنعتی الکترومکانیک

 .47در اکتبر  ،3322او.بی.آی .و شرکت مهندسی ،قراردادی به منظور اجرای خدمات مهندسی منعقد نمودند .طبق
این قرارداد  ،او.بی.آی .ملزم گردید سه نفر مهندس به تهران اعزام نمایـد تـا در رابطـه بـا یـک مجتمـ صـنعتی
الکترومکانیک که قرار بود در تهران احداث شود ،گزارشی تسلیم کنند .در  31نـوامبر  00( 3322آبـانمـاه )3102
او.بی.آی .گزارشی را به شرکت مهندسی تسلیم نمود.
 .48خواندگان برای اولین بار در جریان رسیدگی حاضر ادعـا کردنـد کـه «براسـاس گـزارشهـای تسـلیمی
کارشناس فنی سازمان گسترش ،خدماتی که بکتل در پروژه انجام داده ،ناقص بوده است» .خوانـدگان توضـیحی
راج به این ادعای خود ندادهاند و گزارشهای مورد اشاره را نیز تسلیم ننمودهاند .شـرکت مهندسـی بـه گـزارش
نوامبر  3322او.بی.آی .تا جریان رسیدگی حاضر اعتراضی نکرد و در واقـ  ،نامـه شـرکت مهندسـی کـه ضـمیمه
گزارش ارسالی به سازمان گسترش بود ،حاکی است که شرکت مهندسی ،گزارش را کامل تلقی کرده بود .بر ایـن
اساس و با توجه به مقررات قرارداد ،دایر بر اینکه در صورت عدم اعتراض بـه گـزارش ظـرف سـی روز از تـاریخ
تحویل آن ،اجرای خدمات تکمیل و پذیرفته شده تلقی میگردید ،دیوان نتیجه میگیرد که او.بی.آی .خدمات مقرر
در قرارداد را انجام داده است.
 .43خواندگان اظهار می دارند که این خدمات برای شرکت مهندسـی صـورت نگرفتـه ،بلکـه بـرای اسـتفاده
شرکت دیگری بوده و بنابراین ،هر ادعایی طبق آن قرارداد ،باید علیه آن شرکت اقامـه شـود .لکـن در حـالی کـه
خواهانها تصدیق میکنند که مدیریت نهایی پروژه را شرکت دیگری عهدهدار بوده ،از قرارداد روشـن اسـت کـه
طرف او.بی.آی .در قرارداد خدمات مورد بحث ،شرکت مهندسی بوده است.
 .11او.بی.آی .آخرین صورتحساب خود را همراه با خالصه کل مبلغ مورد مطالبه ،یعنـی  42.802/03دالر در
 02ژوئن  12( 3323خردادماه  ) 3102برای شـرکت مهندسـی ارسـال داشـت .ایـن مبلـغ پرداخـت نشـده اسـت.
خواهانها دیوان را متقاعد کردهاند که شـرو پرداخـت در قـرارداد ،آنطـور کـه خوانـدگان اسـتدالل مـیکننـد،
غیرعادالنه نبوده است .از آنجا که ایراد دیگری به مبلغ مورد ادعا گرفته نشده ،دیوان او.بی.آی .را ذیحق میدانـد
که مبلغ  42.802/03دالر تحت این عنوان دریافت کند.
 .13او.بی.آی .بهره مبلغ فوقالذکر را به نرخ  30درصد ،براساس ماده زیر در قرارداد مطالبه میکند:
«نسبت به مبالغ مورد دین ،بهرهای معادل )3 :دو درصد ( )%0بیش از نرخ بهره ممتاز منتشره توس بانک
او امریکا ،نشنال تراست اند سیوینگز اسوسیایشن سانفرانسیسکو ،کالیفرنیا ،برای وامهای  32روزه ،ویا )0
حداکنر میزان بهرهای که قانون حاکم اجازه دهد ،هرکدام که کمتر باشد ،تعلق خواهد گرفت».
خواهانها اظهار می دارند که چون نرخ بهره ممتاز در دوره ذیرب باالتر بوده ،شق دوم ،یعنی بهره مقرر طبـق
قوانین ایران باید اعمال گردد و اضافه میکنند که ماده  233قانون مدنی ایران حداکنر  30درصـد بهـره را مجـاز
دانسته است.
 .12خواندگان کال منکر ذیحق بودن خواهانها به دریافت بهرهاند ،ولی همانطور که در جلسه استماع اظهار
داشتند ،به هیچیک از جنبههای محاسبه بهره توس خواهانها بهطور اخص ،اعتـراض نکـردهانـد .چـون تفسـیر
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خواهانها از مفاد ذیرب قرارداد معقول بوده و مورد اعتراض واق نشده ،دیوان معتقد است که او.بی.آی .حق دارد
بهرهای به نرخ  30درصد در سال بابت  42.802/03دالر دریافت کند.
ج) پروژه کنگاز

 .11طبق اظهار خواهانها ،او.بی.آی .و شرکت مهندسی در  00سـپتامبر  1( 3322مهرمـاه  )3102یـک قـرارداد
خدمات مهندسی فنی منعقد کردند که به موجب آن ،او.بی.آی .موظف گردید کارهای مهندسـی مربـو بـه یـک
کارخانه جم آوری و تصفیه گاز در کنگان را بررسی و نظارت کند .خواهانها اصل یا رونوشت قرارداد مورد ادعا را
تسلیم نکردند و اظهار می دارند که قرارداد باید در اختیار خواندگان باشد و از خواندگان درخواست کردند کـه آن را
ارائه دهد .خواندگان منکر وجود این قراردادند .دیوان نتیجه میگیرد که چنین قـراردادی عمـال بـین او.بـی.آی .و
شرکت مهندسی منعقد شده است.
 .14در  00سپتامبر  1( 3322مهرماه  )3102شرکت نفت اطالعیهای جهت شروع کار برای شرکت مهندسـی
صادر و از آن شرکت درخواست کرد کارهای مهندسی را که قرار بود در پروژه کنگاز انجام شود ،بررسی و نظـارت
کند .پیوست آن اطالعیه روشن میکند که طرفین در نظر داشـتند شـرکتهـای بکتـل آن کـار را انجـام دهنـد.
یادداشت داخلی مورخ  0اکتبر  32( 3322مهرماه  )3102بکتل انگلستان ،یعنی شرکتی که طبق اظهار خواهانهـا
خدمات مورد بحث را انجام داده ،حاکی است که قراردادی در  00سپتامبر  1( 3322مهرماه  )3102بین او.بـی.آی.
و شرکت مهندسی برای ارائه خدمات فنی پروژه کنگاز [متعلق به شرکت نفت ،منعقد شده بـود .در گـزارشهـای
پیشرفت کار داخلی شرکت بکتل انگلستان ،خدمات انجام شده در رابطه با پروژه کنگاز تشریح گردیـده اسـت .در
اواخر فوریه  ، 3323شرکت نفت به او.بی.آی .و شرکت مهندسی اطالع داد که پرسنل خود را از ایران خار کننـد،
زیرا به دلیل کند شدن کارهای مهندسی پروژه «در نتیجه اوضاع اخیر» ،دیگر نیازی بـه خـدمات ایشـان نبـود .از
مجموعه این مدارک باید چنین استنبا کرد که قراردادی وجود داشته که طبق آن او.بی.آی .خدماتی بـه صـورت
کمک فنی توس بکتل انگلستان ارائه داده است.
 .11در مورد خدمات انجام شده به موجب این قرارداد ،ایرادی مطرک نشده است .در واق  ،شرکت نفت در نامه
فوریه  3323خود ،مراتب تشکر خود را از کمکهای با ارزشی که پرسنل خواهانها در پروژه کنگـاز ارائـه نمـوده
بودند ،اعالم کرده است.
 .13در  33آوریل  12( 3323فروردینماه  )3102او.بی.آی .یک صورتحساب نهـایی بـه مبلـغ 040.343/33
دالر برای شرکت مهندسی ارسال داشت .وجه این صورتحساب که هیچگاه مورد اعتـراض واقـ نشـده ،پرداخـت
نگردیده است .شرکت مهندسی صورتحسابی به همان مبلغ برای شرکت نفت ارسال و طی نامه ضمیمه آن اعالم
داشت که مبلغ ـ 32.322.214/ریال از صورتحساب ،بابت هزینههایی است که پرسنل خواهانها متحمل شدهانـد.
عالوه بر آن ،خواهانها اظهار میدارند که در جلسه اکتبر  3323هیأت مدیره شرکت مهندسی ،موافقـت شـد کـه
مبلغ ـ 2.222.222/ریال بابت صورتحسابهای مربو به پروژه کنگاز ،به او.بی.آی .پرداخت گردد .دیـوان معتقـد
است که او.بی.آی .حق دارد بابت خدماتش تحت این عنوان ،مبلغ  040.343/33دالر دریافت کند.
 .17خواهانها اظهار مـیدارنـد کـه قـرارداد حـاوی قیـدی شـبیه قیـد مربـو در قـرارداد مجتمـ صـنعتی
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الکترومکانیک در مورد بهره دیون معوقه بوده است .نظیر ادعای مربو به قرارداد اخیرالذکر ،او.بی.آی .بهرهای به
نرخ  30درصد مطالبه میکند .از آنجا که متن واقعی قرارداد و در نتیجه ،یک نرخ بهره قراردادی وجود نـدارد کـه
دیوان آن را اعمال کند ،به نظر دیوان منطقی است که اصول مندر در حکم شماره 322ـ84ـ 3مـورخ  02ژوئـن
 8( 3320تیرماه  ،)3184صادره در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد و دولت جمهوری اسالمی ایـران
(صفحات 14ـ 12متن انگلیسی) اعمـال گـردد .چـون آخـرین صورتحسـاب او.بـی.آی .در  33آوریـل 12( 3323
فروردینماه  )3102تسلیم شده ،به نظر دیوان منطقی است که مدت دو ماه برای پرداخت وجه به شرکت مهندسی
فرجه داده میشد .بنابراین ،همانطور که او.بی.آی .درخواست کرده ،بهره از اول ژوییـه  32( 3323تیرمـاه )3102
قابل پرداخت است .نرخ بهره قابل اعمال طبق ضواب پرونده سیلوانیا در مورد ایـن قسـمت از ادعـا بـرای مـدت
ذیرب  33 ،درصد در سال است و بنابراین ،او.بی.آی .استحقاق دارد بابت مبلغ  040.343/33دالر مبلغ مورد حکـم
تحت این عنوان ،بهره سادهای به نرخ  33درصد در سال دریافت کند.
د) هزینههای کارمندان خارجی

 .18در دهم ژوییه  33( 3322تیرماه  )3102شرکت نفت ،سازمان گسترش و ای.بی.آی .قراردادی بین خود منعقد
کردند و به موجب آن ،شرکت مهندسی را بهعنوان یک شرکت سهامی خاص ایرانی تشکیل دادند .در قرارداد بین
شرکا قید شده بود که سه شریک ،پرسنل الزم را بهعنوان مأمور در اختیار شرکت مهندسی قرار دهنـد .قـرار بـود
بازپرداخت هزینه این گونه پرسنل مأمور طبق ضواب تعیین شده مندر در ضمیمه یادداشت توافق صورت گیـرد و
شرکت نفت و سازمان گسترش و ای.بی.آی .توافق کرده بودند که ضواب مزبور توس شـرکت مهندسـی اعمـال
گردد .ضمیمه قرارداد از  02اکتبر  8( 3322آبانماه  )3102برای شرکت مهندسی الزامآور گردید .در ضمیمه مزبور
قید شده بود که «تنها حقوق و سایر هزینههای مستقیم کارمندی» ،قابل جبران خواهد بود.
 .13ای.بی.آی .طبق درخواست شـرکت مهندسـی ،پرسـنل مـدیریت در اختیـار شـرکت مهندسـی قـرار داد.
صورتحساب هزینههای این پرسنل دو بار در نوامبر  3322و یک بار در مارس  ،3323جمعا به مبلغ 180.222/22
دالر برای شرکت مهندسی ارسال گردید .صورتحسابها توسـ بکتـل اینترنشـنال اینکورپوریتـد ،یعنـی یکـی از
شرکتهای گروه بکتل که برای کسب و کار در ایران به ثبت رسیده بود و ای.بی.آی .که پرسنل مأمور در شرکت
مهندسی را در اختیار وی قرار داده بود ،ارسال گردید .این رویه در پیوست قرارداد بین شرکا پیشبینی شده بود.
 .31خواندگان اظهار میدارند که مبالغ صورتحسابهای ارسالی گـزاف و غیرقابـل قبـول اسـت و اسـتدالل
میکنند که طبق ترتیبات قراردادی برای تأمین پرسنل مأمور ،خود ای.بی.آی .ملـزم بـود حقـوق حـداقل  32نفـر
کارشناس بکتل را بپردازد و تعداد کارمندانی که مجاز بود هزینهشان را به حسـاب شـرکت مهندسـی بگـذارد ،بـه
نسبت یک کارمند بکتل در برابر  30کارمند شرکت مهندسی بود.
 .33ولی قراردادهایی که بهعنوان مدرک تسلیم شده ،در مورد بازپرداخت هزینه پرسنل مـأمور ،شـرایطی بـه
شرک زیر قائل شده است .قرار بود شرکت مهندسی تنها هزینههای مستقیم شرکت بکتـل مربوطـه را بازپرداخـت
نماید به استننای حقالزحمه مربو به « 32نفر پرسنل مدیریت یا فنی که قرار بود در اوایل کار در اختیار شـرکت
مهندسی قرار داده شود» و پرداخت آن به عهده شرکت بکتل باشد .بکتل کامپنی بابت بقیه پرسنل مأمور نیز حق
داشت حقالزحمه ای دریافت کند .در ضمیمه فوقالذکر صراحتا قید شده بود که «تنها حقوق و سـایر هزینـههـای
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مستقیم کارمندی» بازپرداخت خواهد شد .بازپرداخت هزینه ،مشمول محدودیتی به نسبت یـک کارمنـد بکتـل در
مقابل  30کارمند شرکت مهندسی نبود ،بلکه قراردادها مبین این «تفاهم طرفین بود که هر دو نفر کارمنـد مـأمور
بهطور متوس سرپرستی  30پرسنل شرکت مهندسی را که ایجاد حقالزحمه میکنند ،برعهده خواهد داشت».
 .32جوزف بتین ،نایب رئیس فعلی بکتل پاور کورپوریشن که در آن موق از طرف ای.بی.آی .مأمور شده بود
تا بهعنوان قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی خدمت کند ،در سوگندنامه خود اظهار داشته که بابت هیچیـک از
کارمندان مأمور از طرف ای.بی.آی ،حقالزحمهای از شرکت مهندسی مطالبه نشده ،بلکـه صورتحسـابهـایی کـه
ای.بی.آی .در آنها درخواست وجه کرده ،صرفا بابت هزینههای مستقیم است .با ایـنکـه دیـوان بـدون توضـیح
بیشتری از ناحیه طرفین ،نمیتواند تعیین کند که یکایک اقالم مذکور در صورتحساب کـامال طبـق توافـقهـای
مربوطه بوده یا خیر ،با این حال ،خواندگان نمیتوانند اکنون ادعا کنند که ای.بـی.آی .حـق دریافـت هزینـههـای
متحمله را ندارد .اوال خواندگان در انکار کلی این ادعا ،هیچیک از مبالغ خاص مـورد انکـار را مـورد بررسـی قـرار
ندادهاند .ثانیا تا جریان رسیدگی حاضر ،ایرادی چه به صورت کلی و چه به صورت اخص ،نسـبت بـه هـیچیـک از
صورتحسابها گرفته نشده است .ثالنا جم مبلغ دو صورتحساب اول در سرفصل «معامالت با شرکتهای وابسته
که مدیران (شرکت مهندسی) سهمی در آن دارند» تحت عنوان «خدمات ارائه شده طبق قرارداد» در دفاتر شرکت
مهندسی در دوره مربو ثب ت شده است .بر این اساس ،دیوان معتقد اسـت کـه ای.بـی.آی .اسـتحقاق دارد مبلـغ
 180.222/22دالر بابت بازپرداخت هزینهها ،از شرکت مهندسی دریافت نماید.
 .31همانند ادعاهای مربو به مجتم صنعتی الکترومکانیک و گاز کنگان ،خواهانهـا بهـرهای بـه نـرخ 30
درصد بابت مبلغ یادشده مطالبه میکنند .با توجه به عدم تصریح نرخ بهره در قرارداد ،دیـوان نـرخ بهـرهای طبـق
ضواب مقرر در حکم صادره در پرونده سیلوانیا اعمال میکند .چون خواهانها تقاضا کردهاند کـه از تـاریخ شـروع
جریان رسیدگی حاضر به ایشان بهره پرداخت شود ،دیوان نیز از تاریخ  02نوامبر  03( 3323آبانماه  )3182حکـم
به پرداخت بهره میدهد .نرخ بهره قابل اعمال برای این قسمت از ادعا در دوره ذیرب  3/0 ،درصد در سال اسـت.
بدین ترتیب ،ای.بی.آی .استحقاق دارد بابت  180.222/22دالری که تحت این عنوان به نف وی حکم داده شده،
بهره ساده به نرخ  3/0درصد در سال دریافت کند.
هـ) هزینههای قبل از تشکیل شرکت

 .34مدیرعامل مهندسی طی نامه مورخ  02ژوئن  2( 3322تیرماه  )3102خود به سهامداران شرکت اطالع داد که
باید صورت هزینههای متحمله قبل از تشکیل را که قصد دارند از شرکت مطالبه کنند ،به شـرکت تسـلیم نماینـد.
ای.بی.آی .صورتی حاوی اینگونه هزینهها که از ـ 022.222/دالر متجاوز بود ،تسلیم نمـود .در  02مـارس 3323
( 2فروردینماه  )3102شرکت مهندسی مبلغ ـ 331.228/دالر از هزینههای تسلیمی ای.بی.آی .را تصویب نمود و
در  2ژوئن  32( 3323خردادماه  )3102ای.بی.آی .صورتحسابی به مبلغ ـ 331.228/دالر برای شـرکت مهندسـی
ارسال داشت .این صورتحساب ،پرداخت نشده و ای.بی.آی .ایـن مبلـغ را از شـرکت مهندسـی مطالبـه مـیکنـد.
ای.بی.آی .بازپرداخت مبلغ ـ 331.228/دالر را بهعنوان قسمتی از ارزش حقـوق خـود در شـرکت مهندسـی کـه
حسب ادعا از آن سلب مالکیت شده ،از دولت ایران نیز مطالبه مینماید.
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 .31ای.بی.آی .ذیحق است که مبلغ ـ 331.228/دالر بابت طلـب خـود از شـرکت مهندسـی دریافـت کنـد.
پرسنل شرکت مهندسی این مبلغ را تصویب کردند .دلیلی ارائه نشده که این تصویب براساس تصـمیمات مقامـات
ذیصالک شرکت مهندسی صورت نگرفته است و خواندگان ایراد خاصی نیز به ارتبا این گونه هزینهها با تشـکیل
شرکت مهندسی نگرفتهاند.
 .33ای.بی.آی .از  02نوامبر  03( 3323آبانماه  ،)3182یعنی تاریخ شروع جریان رسیدگی حاضـر ،بهـره بـه
نرخ  30درصد مطالبه میکند .با توجه به عدم تصریح نرخ بهره در قرارداد ،دیوان نرخ بهره مقـرر [طبـق ضـواب
مندر در حکم صادره در پرونده سیلوانیا را اعمال میکند که برای مدت ذیرب در مورد این قسـمت از ادعـا 3/0
درصد در سال است .بنابراین ،ای.بی.آی .حق دارد بابت مبلغ ـ 331.228/دالر حکم صادره به نف وی تحت ایـن
عنوان ،بهره سادهای به نرخ  3/0درصد در سال دریافت نماید.
و) آورده سرمایه یا حصه شرکا از ارزش خالص

 .37ای.بی.آی .بابت سهم خود از سرمایه ،مبلغ ـ 3.022.222/ریال به شـرکت مهندسـی پرداخـت کـرده اسـت.
خواهانها اظهار میدارند که در تاریخی ،نه دیرتر از  8مه 38( 3322اردیبهشـتمـاه  )3103از شـرکت مهندسـی
سلب مالکیت شده است ،زیرا در حدود همان تاریخ ،کمیته انقالب تهران داراییها و اسناد و تأسیسـات شـرکت را
توقیف کرد و از آن زمان تاکنون ،دولت ایران کنتـرل کامـل امـور شـرکت مهندسـی را در دسـت داشـته اسـت.
ای.بی.آی .مبلغ  343.810/22دالر که معادل سهم وی در سرمایه شـرکت ،بـهعـالوه هزینـههـای انتقـال وجـه
مربوطه است ،بهعنوان ارزش سهم خود در شرکت مهندسی که حسب ادعا از آن سـلب مالکیـت شـده ،از دولـت
مطالبه می کند .ای.بی.آی .ادعای خود را به نحو دیگری نیز مطرک کرده ،سـهم خـود را از ارزش خـالص شـرکت
مهندسی در تاریخ سلب مالکیت ،مطالبه مینماید.
 .38خواندگان انکار میکنند که از شرکت مهندسـی سـلب مالکیـت شـده باشـد و اسـتدالل مـیکننـد کـه
ای.بی.آی .با انحالل شرکت مهندسی موافقت کرد و نمیتواند خار از جریان انحالل شرکت ،وجهی دریافت کند
و تنها حق دارد به نسبت سهم خود از مازادی که احتماال پـس از پرداخـت مطالبـات طلبکـاران درجـه اول و دوم
شرکت در جریان انحالل باقی میماند ،دریافت نماید.
 .33دیوان الزم نمیداند به بررسی این موضوع بپردازد که آیا سلب مالکیتی واق شده یـا خیـر و ای.بـی.آی.
تحت چه شرایطی با انحالل شرکت مهندسی موافقت کـرده اسـت .بـالعکس دیـوان ایـن عنصـر ادعـا را مـردود
میشناسد؛ زیرا ولو اینکه سلب مالکیتی نیز صورت گرفته باشد ،خواهانها اثبات نکردهاند که ذیحق بـه دریافـت
خسارت میباشند .اوال خواهانها توضیح ندادهاند که چرا دیوان بایـد ارزش شـرکت مهندسـی را براسـاس سـهم
سرمایه اولیه آن ارزیابی کند و ثانیا به اندازه کافی اثبات نکردهاند که در موق وقوع سلب مالکیـت ادعـایی ،ارزش
خالص شرکت مهندسی منبت بوده است.
 .71خواهانها صورتی حاوی ارزش خالص مهندسی تسلیم کردهاند که نشان میدهد «سهم خالص هریک از
سهامداران» در  8می  38( 3322اردیبهشتماه  ،)3103مبلغ ـ 28.022/دالر بوده و اظهار مـیدارنـد کـه دارایـی
جاری شرکت ،بیش از آنچه که نشان داده شده ،میتوانست باشد .خواهانها اظهار میدارند که شرکت مهندسـی
میبایست بابت هزینههای خود در مورد سه پروژهای که مبنای ادعاهای وی در این پرونده است ،به شرکت نفـت
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و سازمان گسترش صورتحساب داده باشد و ممکن است بابت وجوه نقد و مانده حسـابهـای بـانکی خـود بهـره
دریافت کرده باشد .خواهانها نگفتهاند که این احتماالت چگونه میتوانسته در ارقام صورت ارزش خالص شـرکت
تأثیر گذارد .از آن مهمتر اینکه از مدارک موجود نزد دیوان میتوان به یک رشته نتایجی دست یافت که براساس
آنها« ،ارزش خالص سهم هر سهامدار» کاهش یافته یا حتی منفی میشود.
 .73در صورتْارزش خالص شرکت مهندسی ،هزینههای اداری مربو بـه دوره بـین  03مـارس ( 3323اول
فوردین ماه  ،)3102یعنی تاریخی که خواهانها ترازنامه شرکت مهندسی را تسـلیم کردنـد و  04ژوییـه 0( 3323
مردادماه  ،) 3102یعنی تاریخی که بودجه شرکت در حال تصویب گردید ،منظور نشده است .افزایش بدهی ناشـی
از انباشته شدن بهره متعلقه به مبالغ صورتحسابهـای معوقـه نیـز در محاسـبه منظـور نگردیـده اسـت .گـزارش
حسابرسان شرکت مهندسی که به ترازنامه  03مارس ( 3323اول فروردینماه  )3102ضمیمه است ،نشان میدهد
که احتماال به شرکت مزبور مالیات تعلق میگرفته است .یک چنین بدهی احتمالی در صورتْارزش دارایی خـالص
منظور نشده است .هزینههای انحالل شرکت باید از محل وجوه نقدی و مانده حسابهـای بـانکی در  03مـارس
( 3323اول فروردینماه  )3102پرداخت میشد .در صورتْارزش خالص شرکت قید نشده است که این امر ،یعنـی
پرداخت هزینههای انحالل ،تا چه میزان ،دارایی شرکت را تا تاریخ  8می  38( 3322اردیبهشتماه  )3103تقلیـل
میداده است.
 .72براساس مجموعه مدارک ،دیوان معتقد است که خواهانها به اندازه کافی اثبات نکردهانـد کـه در تـاریخ
سلب مالکیت ادعایی شرکت مهندسی ،ای.بی.آی .طلب خالصی داشته ویا اگر داشته ،میزان آن چقدر بوده اسـت.
در نتیجه ،ادعای ای.بی.آی .برای بازپرداخت سهم وی در سرمایه مهندسی باید مردود شناخته شود.
ز) مسئولیت تضامنی دولت

 .71خواهانها ادعا میکنند که دولت باید متضامنا با سایر خواندگان ،مسئول پرداخت مطالبات ناشـی از تعهـدات
قراردادی شناخته شود؛ زیرا که کنترل آنها را طبق بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی در اختیار دارد .بـه
نظر دیوان ،خواهانها به اندازه کافی این ادعای خود را اثبات نکرده و راج به آن توضیح ندادهاند.
 .1ادعاهای متقابل
الف) نقض قرارداد

 .74خواندگان اظهار میدارند که خواهانها تعهدات خود را بابت قراردادهـای پـروژه چـاهبهـار ،مجتمـ صـنعتی
الکترومکانیک و کنگاز نقض کردهاند .این موارد ،نقض ادعایی عبارت است از قیمت غیرعادالنه ،قصور در تسـلیم
مقرر و انتقال تکنولوژی و تأمین آموزش مدیریت .خواندگان بابت خسارات ناشی از این موارد نقض ادعایی ،جمعـا
مبلغ  222.883/40دالر غرامت مطالبه میکنند که حسب اظهار ،معادل جمـ مبـالغی اسـت کـه بـه خواهـانهـا
پرداختهاند .در مورد «سایر خسارات مستقیم و جنبی» مورد ادعا ،مبلـغ مشخصـی ذکـر نشـده اسـت .خواهـانهـا
تعهدات انکار میکنند که سه قرارداد را به هر صورت نقض کرده باشند.
 .71دیوان نظر داده است که خواهانها تعهدات خود را به موجب قراردادهـا ایفـا کـردهانـد و بـدین ترتیـب،
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نمیتواند مبنایی برای این ادعای متقابل بیابد و ناگزیر آن را مردود میشناسد.
ب) مالیات و حق بیمه اجتماعی

 .73خواندگان ادعای متقابلی بابت مالیات و حق بیمه اجتماعی مطرک نموده ،ولی هیچ مبنای حقوقی دیگری جـز
یک اشاره کلی به «قوانین ایران» برای این ادعای متقابل ذکـر نکـردهانـد و خوانـدگان مبلـغ مـورد ادعـا را نیـز
مشخص نکردهاند و جز آنکه در جلسه استماع ،یک رقم ـ 322.422/دالر ارائه و اظهار کردند که رقم مزبور بایـد
در قبال هر مبلغی که طبق قراردادهای منعقده با شرکت مهندسی ،به نف خواهانها حکم داده شود ،تهاتر گـردد،
زیرا شرکت مهندسی حسب ادعا متعهد بوده ،این مبلغ را از وجوه پرداختی به خواهانها کسر کند.
 .77در قراردادهای مورد اختالف در پرونده حاضر ،قید نشده که خواهانها تعهدی بـرای پرداخـت مالیـات و
حق بیمه اجتماعی دارند .بنابراین ،چنین تعهدی تنها میتواند از اعمال قوانین ایران ناشی شود که مبنای حقـوقی
مورد استناد خواندگان نیز همان است .همان طور که تصـمیمات قبلـی دیـوان روشـن سـاخته ،دیـوان صـالحیت
رسیدگی به ادعاهای متقابل مطروک بابت مالیات و حق بیمه اجتماعی را که بر قوانین داخلی مبتنی است و نه بـر
قراردادهایی که مبنای ادعاها را تشکیل میدهد ،ندارد (برای نمونه رجوع شود به :پرونده سیلوانیا ،صـفحات  42و
[ 43متن انگلیسی حکم فوقالذکر) .بنابراین ،ادعاهای متقابل مربو به مالیات و حق بیمه اجتماعی بایـد مـردود
اعالم شوند.
 .4هزینهها

 .78خواهانها مبلغ ـ 003.200/دالر بابت هزینههای داوری مطالبه کردهاند .با توجه به اصل لزوم معقـول بـودن
هزینهها که این شعبه در پرونده سیلوانیا ،صـفحات  10تـا [ 12مـتن انگلیسـی حکـم مربـو اتخـاذ کـرده و در
پروندههای بعدی آن را اعمال نموده ،به نظر دیوان ،منظقی است که مبلغ ـ 00.222/دالر بابت هزینـههـا ،مـورد
حکم واق شود.
چهارم) حکم

 .73به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) خوانده ،سازمان گسترش و نوسازی صنای ایران ،متعهد است مبلغ چهار صد و هفت هـزار و دویسـت و
هشتاد و پنج دالر و چهل و پنج سنت ( 422.020/40دالر امریکا) به عالوه بهره ساده بـه نـرخ  33/20درصـد در
سال (براساس  180روز) از اول فوریه  30( 3323بهمنماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت
مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه )3103
جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر به بانک امین صادر نماید ،به خواهان ،اورسیز بکتل اینکورپوریتد ،بپردازد.
ب) خوانده ،شرکت مهندسی و ساخت صنای نفت ایران ،متعهد است مبلغ یک میلیون و دویست و نود و سـه
هزار و بیست و دو دالر و هجده سنت ( 3.031.200/32دالر امریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ  33/20درصد در
سال (براساس  180روز) از اول ژوئن  33( 3323خردادماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت
مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیاینـه مـورخ  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه )3103
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جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر به بانک امین صادر نماید ،به خواهان ،اورسیز بکتل اینکورپوریتد ،بپردازد.
) خوانده ،شرکت مهندسی و ساخت صنای نفت ایران ،متعهد است مبلغ چهل هزار و ششصد و پنجاه دالر و
پنجاه و یک سنت ( 42.802/03دالرامریکا) به عالوه بهره ساده به نرخ  30درصد در سال (براسـاس  180روز) از
تاریخ اول اوت  32( 3323مردادماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محـل
حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیاینه مورخ  33ژانویه  03( 3323دیمـاه )3103جمهـوری دموکراتیـک و
مردمی الجزایر به بانک امین صادر نماید ،به خواهان ،اورسیز بکتل اینکورپوریتد ،بپردازد.
د) خوانده ،شرکت مهندسی و ساخت صنای نفت ایران ،متعهد است مبلغ دویست و چهل و دو هزار و یکصد
و چهل و نه دالر و پانزده سنت ( 040.343/33دالر امریکا) به عـالوه بهـره سـاده بـه نـرخ  33درصـد در سـال
(براساس  180روز) از اول ژوییه  32( 3323تیرماه  )3102لغایت تاریخی که کارگزار امانی دسـتور پرداخـت مبلـغ
حکم را از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیانیه مورخ  33ژانویه 03(3323دیماه  )3103جمهـوری
دموکراتیک و مردمی الجزایر به بانک امین صادر نماید ،به خواهان ،اورسیز بکتل اینکورپوریتد ،بپردازد.
هـ) خوانده ،شرکت مهندسی و ساخت صنای نفت ایران ،متعهد است مبلـغ سیصـد و شصـت و پـنج هـزار و

هشتصد و هشتاد و هفت دالر و هشتاد و هفت سنت ( 180.222/22دالر امریکا) به عالوه بهره ساده به نـرخ 3/0
درصد در سال (براساس  180روز) از  02نوامبر  03( 3323آبانماه  )3182لغایت تاریخی که کارگزار امانی دسـتور
پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیاینه مـورخ  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه
 )3103جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر به بانک امین صادر نماید ،به خواهان ،امریکن بکتل اینکورپوریتـد،
بپردازد.
و) خوانده ،شرکت مهندسی و ساخت صنای نفت ایران ،متعهد است مبلغ یکصـد و سـیزده هـزار و هفتـاد و
چهار دالر و هشتاد و چهار سنت ( 331.224/24دالر) به عالوه بهره ساده به نرخ  3/0درصـد در سـال (براسـاس
 180روز) از  02نوامبر  03( 3323آبانماه  )3182لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکـم را از
محل حساب تضمینی مفتـوک بـه موجـب بنـد  2بیاینـه مـورخ  33ژانویـه  03( 3323دیمـاه  )3103جمهـوری
دموکراتیک و مردمی الجزایر به بانک امین صادر نماید ،به خواهان ،امریکن بکتل اینکورپوریتد ،بپردازد.
ز) خواندگان ،سازمان گسترش و نوسازی صنای ایران و شرکت مهندسی و ساخت صنای نفت ایران ،متعهدند
مبلغ بیست و پنج هزار دالر ( 00.222دالر امریکا) بهعنـوان هزینـههـای داوری ،بـه خواهـانهـا ،اورسـیز بکتـل
اینکورپوریتد و امریکن بکتل اینکورپوریتد ،بپردازند.
ک) مابقی ادعاها و ادعاهای متقابل مردود اعالم میشوند.
تعهدات فوق با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک به موجب بنـد  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
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بدینوسیله حکم حاضر برای ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  4مارس  3387برابر با  31اسفندماه 3131
کارل هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی موافق با قسمتی
و مخالف با قسمتی دیگر
هوارد ام .هولتزمن

کامال با حکم صادره موافقم ،به استننای مبلغ مورد حکم بابت هزینهها که کـافی نیسـت و در ایـن مـورد ،صـرفا
جهت حصول اکنریت به حکم میپیوندم .مبلغ مورد حکم کمتر از  32درصـد هزینـههـای مسـتند خواهـانهـا را
تشکیل میدهد؛ حال آنکه ایشان در  30درصد ادعاها و  322درصد ادعاهای متقابل این پرونـده ،حـاکم شـناخته
شدهاند (رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیتمسز اینکورپوریتد به طرفیت جمهوری
اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ 02( 3ژوئن3320ـ 8تیرماه .)3184

پرونده شماره  937ـ شعبه دو
حکم شماره 282ـ937ـ2
خواهان :اشلگل کورپوریشن وکالتاً از طرف اشلگل الینین

تکنالوجی گ.ام.ب.ها

خوانده :شرکت ملی صنایع مس ایران
تاریخ3133/3/7 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای مارکام بال ،وکیل خواهان

آقای یوجین سی هالوی ،معاون اداره حقوقی خواهان
از طرف خوانده :آقای محمد کریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر اکبر شیرازی ،مشاور نماینده راب ایران
آقای عبدالمجید عقیقی ،دستیار نماینده راب
آقای مهدی کرمانی ،نماینده شرکت ملی صنای مس ایران
آقای میرجاللالدین همایونفر ،نماینده شرکت ملی صنای مس ایران
آقای قادر نبوی علمداری نماینده شرکت ملی صنای مس ایران
آقای خسرو عسگری ،نماینده شرکت ملی صنای مس ایران
سایر حاضران :آقای جان کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
اول) ادعا

 .3اشلگل کورپوریشن («خواهان») که یک شرکت تأسیس یافته در ایالت نیویورک است ،ادعایی از طرف شرکت
فرعی آلمانی خود به نام اشلگل الینینگ تکنالوجی گ.ام.ب.ها («اشلگل») که در گذشته به اشلگل انجینیرینـگ
گ.ام.ب.ها .معروف بود ،علیه شرکت ملی صنای مس ایران («شرکت مس») که سابقا بـه شـرکت معـادن مـس
سرچشمه مشهور بود ،مطرک نموده است .مبلغ ادعا ـ 432,488/مارک آلمان غربی است و بهره متعلقه نیز مطالبـه
شده است .این مبلغ بابت بخشی از وجوهی است که اشلگل بابت کاری کـه بـه عنـوان پیمانکـار جـزا در پـروژه
احداث مخزن آب در ایران انجام داده و در  3322آن را به پایان رسانده ،طلبکار بوده و پرداخت نشده است.
 .2جلسه استماع پرونده در  04اکتبر  0( 3328آبانماه  )3180تشکیل گردید.
دوم) واقعیات

 .1در اوایل سال  ،3324شرکت مس از طریق مهندسین مشاور خود ،بینی اند پارتنرز («بینی») یک قرارداد 3/12
میلیارد ریالی («قرارداد اصلی») با یک شـرکت ایرانـی بـه نـام شـرکت سـاختمانی فسـان بـا مسـئولیت محـدود
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(«فسان») منعقد کرد تا فسان بهعنوان پیمانکار اصلی یـک پـروژه آبرسـانی کـه بـرای تـأمین آب معـدن مـس
سرچشمه و کارخانه ذوب مس طرکریزی شده بود ،اقدام نماید.
 .4بخشی از پروژه ،شامل احداث یک مخزن آب بود که جزا مشخصات آن پـیشبینـی شـده بـود کـه حـدودا
 12,222متر مرب پولی اتیلن ضد آب در جداره مخزن بـه کـار رود .در مـاه ژوئـن  ،3324پـس از انجـام پـارهای
مذاکرات ،اشلگل رسما پیشنهاد مناقصة کار ساختن جداره مخزن و از جمله تهیه مصالح و نصب جداره را به بینـی
داد .سپس بینی طی نامهای همراه با اسناد مناقصه به فسان دستور داد که با اشلگل قرارداد فرعی منعقد نماید.
 .1در نتیجه ،فسان نامهای به اشلگل نوشت و «آمادگی خود را برای عقد قرارداد فرعی با اشلگل طبق دسـتور
بینی » ...اعالم داشت .قرارداد بعدا در سندی تحت عنوان «قرارداد فرعی شماره  3جداره مخزن آب» (« قـرارداد
فرعی») رسمیت یافت .در قرارداد فرعی قید شده بود که به اشلگل فرصـت خوانـدن و مالحظـه شـرو قـرارداد
اصلی داده شده و چنین تلقی شده بود که اشلگل از شرو قرارداد مزبور اطالع کامل دارد .قرارداد اصـلی ،حـاوی
شرو یک قرارداد استاندارد بینالمللی بود که برای کارهای مهندسی ساختمان مورد استفاده واقـ مـیشـود) (1و
پارهای اصالحات و شرایطی که باالخص به کارهای مهندسی ساختمان پروژه مورد بررسی ،مشخصات و نقشههـا
مربو میشد .هم جزا مشخصات قرارداد فرعی و هم در قرارداد اصلی از اشلگل به عنوان «پیمانکار جزا نام برده
شده» و طبق قرارداد اصلی ،شرکت مس حق داشت در صورت قصور فسـان ،مسـتقیما وجـه الزم را بـه اشـلگل
بپردازد که در آن صورت ،اجازه داشت مبلغ پرداختی به پیمانکار جزا را از مبالغی که باید بـه فسـان مـیپرداخـت،
کسر نماید .اشلگل اظهار میدارد که این شرو  ،وی را ترغیب کرد که با فسان قـرارداد منعقـد کنـد ،زیـرا بـدان
ترتیب ،وی اطمینان حاصل میکرد که شرکت مس ،تعهدات فسان را تضمین خواهد نمود.
 .3تا اواخر ژوئن  ،3328اشلگل کار نصب جداره مخزن را عمدتا به پایـان رسـانده بـود؛ ولـی در اکتبـر ،3328
خسارات وارده در اثر وزش باد به جداره مخزن ،منجر به این اختالف شد که چه کسی باید هزینـه مرمـت الزم را
تقبل نماید .اختالف مزبور طی جلسه مالقات نمایندگان فسـان ،بینـی و اشـلگل ،در  4و  0مـه  34[ 3322و 30
اردیبهشتماه  3108حل گردید و طی آن اشلگل موافقت کرد کار مرمت را بـر عهـده گیـرد .اشـلگل همچنـین
متعهد گردید هزینههای مربو به بخشی از کار مرمت را بپردازد .شرک این موافقت طی تلکسی به شـرکت مـس
اطالع داده شد.
 .7در  38نوامبر  00[ 3322آبانماه  3108بینی یک گواهی تعمیر و نگهداری صادر کرد ،دایر بر اینکه اشلگل
کار خود را به نحو رضایتبخشی به پایان رسانده و تعهدات فسان در مقابل شرکت مس به موجب قرارداد اصلی ،از
آن لحاظ خاتمه یافته است .اشلگل در همان تاریخ ،محاسبه متراژ کار اشـلگل و بـر آن اسـاس ،محاسـبات مـالی
ارزش ناخالص کار خود را دریافت کرد .در  2فوریه  33( 3322بهمـنمـاه  3108فسـان بـه درخواسـت اشـلگل،
صورت وضعیتی در مورد کل مانده مطالباتش در اختیار وی گذارد )2(.صورت وضعیت فسان کـه توسـ بینـی بـر

 .1این قرارداد توس فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور و با همکاری فدراسیون بینالمللی پیمانکاران ساختمانی و خـدمات عمـومی
اروپایی تهیه شده است.
 .2از مبلغ ـ 03,238,430/ریالی که جمعا اشلگل باید دریافت میکرد ،فسان قبال مبلغ ـ 12,380,022/ریال آن را به نـامبرده پرداختـه
بود.
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مبنای محاسبه متراژ کار تنظیم شده بود ،نشان میداد که اشلگل مبلـغ ـ 30,314,304/ریـال ،برابـر ـ432.488/
مارک آلمان غربی به نرخ تبدیل مورد توافق در قرارداد ،طلبکار است.
 .8اشلگل برای وصول مانده مطالبات خود ،چندین بار اقدام کـرد .در دسـامبر  3322هنگـامی کـه خواهـان
اطالع حاصل کرد که فسان اعالم توقف کرده ،بهعنوان غرما وارد دعوا شد .در مارس  3323فسان اعالم توقف را
پس گرفت و خواهان مجددا درصدد وصول مطالباتش از فسان و شرکت مس برآمد .ایـن کوشـشهـا منجـر بـه
تلکسی شد که خواهـان در تـاریخ  01سـپتامبر [ 3323اول مهرمـاه  3182بـه کمیتـه دعـاوی مـالی و حقـوقی
بینالمللی بانک مرکزی ایران فرستاد و طی آن تقاضا کرد که برای تسری در پرداخت وجه ،به وی مساعدت شود.
فسان که ظاهرا از آن تلکس اطالع حاصل کرده بود ،در  33اکتبر  33[ 3323مهرمـاه  3182نامـهای بـه بانـک
مرکزی نوشت و توضیح داد که مبالغی را که اشلگل مطالبه میکند ،وی بـدهکار اسـت و پـس از وصـول مانـده
مطالباتش بابت پروژه آبرسانی از شرکت مس ،دیون خود را به اشلگل ،کـه جزئـی از آن مطالبـات اسـت ،خواهـد
پرداخت .نه شرکت مس و نه فسان ،هرگز وجهی به اشلگل نپرداختند و شرکت مس نیز هرگـز دیـون فسـان بـه
اشلگل را تأدیه نکرد.
سوم) صالحیت

 .3خواهان مدارکی تسلیم و دیوان را متقاعد کرده که یک شرکت خصوصی [ثبت شده در ایالت نیویـورک اسـت و
طبق تعریف بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده میباشد .طبق مدارک تسـلیمی خواهـان،
برای دیوان محرز شده است که اشلگل شرکتی است که به موجب قوانین جمهوری فدرال آلمان تشـکیل گردیـده و
 322درصد سهام آن متعلق به اشلگل گ.ام.ب.ها .است که خود نیز یک شرکت آلمانی است و اساسا سهام آن تمامـا
متعلق به خواهان میباشد )3( .بر این اساس ،طبق بند  0ماده هفت بیاینه حل و فصل دعاوی ،نامبرده اهلیـت دارد
ادعای اشلگل را من غیر مستقیم در دیوان اقامه نماید .بهعالوه ،مدارک بالمعارضی ارائه گردیده ،حاکی از آنکـه
خوانده ،طبق تعریف بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک واحد تحـت کنتـرل ایـران اسـت .همچنـین
تردیدی نیست که ادعا به مفهوم بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ناشـی از «دیـون ،قراردادهـا ... ،سـلب
مالکیت یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکانه» میباشد .در نتیجه ،دیوان نسبت به این ادعا صالحیت دارد.
چهارم) ماهیت
)(4

 .31از میان مبانی دیگری که خواهان ادعای خود بر آنها قرار داده دارا شدن بالجهت ،بـه نظـر دیـوان ،تنهـا
مبنایی است که در پرونده حاضر قابل قبول است .خواهان ادعا میکنند که اشلگل طبق تعهدات قـراردادی خـود،
جداره مخزن آب متعلق به شرکت مس را ساخته و بعدا آن را مرمت نیز کرده است .خواهان همچنین ادعـا کـرده

 .3کلیه  0122سهم این شرکت ،به استننای یک سهم که متعلق به رئیس خواهان است ،به خواهان تعلق دارد.
 .4مبانی دیگری که خواهان برای مطالبه خسارت مطرک کرده ،این است که اشلگل ذینف ثالث قرارداد اصلی یا متعهدٌله قرارداد فرعـی
در برابر شرکت مس بوده که از طریق عامالن خود ،یعنی بینی و فسان ،عمل میکرده است.
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که اشلگل هزینه مصالح تهیه شده و حقالزحمه کار انجام یافته را چه از شرکت مس و چه از فسان ،به طور کامل
دریافت نکرده است .بنابراین ،طبق استدالل وی ،شرکت مس با حفظ و استفاده از جداره ،در حد وجوهی که هنوز
به اشلگل مدیون است ،بالجهت دارا شده است.
 .33همانطور که دیوان در موارد متعدد تأیید نموده ،مفهوم دارا شدن بالجهت در نظامهـای حقـوقی مختلـف
جهان به اشکال مختلفی مالحظه میشود و «با چنان وسعتی مورد قبول واق گردیده که در مجموعه اصول کلـی
)(5
حقوقی که جهت اعمال در دسترسی دیوانهای بینالمللی قرار دارند ،وارد شده است».
 .32ولی شرکت مس ،بهعنوان یک موضوع مقدماتی ،استدالل میکند یک چنین ادعای مبتنـی بـر دارا شـدن
بالجهت در این موقعیت که هم اشلگل و هم شرکت مس ،قراردادهای جداگانهای با فسان داشتهاند ،قابـل طـرک
نیست .طبق استدالل خوانده ،وجود قرارداد با فسان ،دستیابی اشلگل را به طرق جبران خسارت قراردادی ،محدود
و مبنای فرعی یا تخییری دارا شدن بالجهت علیه خوانده را زایل میکند.
 .31دیوان داوری در واق  ،قبال نظر داده است که هرگاه قرارداد الزماالجرایی نسبت بـه هـر دو طـرف داشـته
باشد ،حق طرک دعوا به نحو تخییری بر مبنای دارا شدن بالجهت ایجاد نمیشود ،زیرا در چنین وضعیتی« ،تعیـین
این مسأله که اجرای قرارداد منجر به «دارا شدن» طرفی می شـود و چنـین دارا شـدنی نسـبت بـه طـرف دیگـر
«بالجهت» است ،مشخصا بدون تعیین دقیق حقوق و تعهدات قراردادی طـرفین ،میسـر نیسـت» (8) .بـه همـین
صورت ،دیوان در تعیین ضواب استفاده از اصول دارا شدن بالجهت ،اعالم کرده اسـت کـه «طـرف زیاندیـده در
صورتی می تواند از طرف دارا شده مطالبه خسارت کند که وسیله دادخواهی قراردادی یا غیر آن در اختیـار نداشـته
باشد»؛) (7ولی در پرونده حاضر ،طرفین ،حقوق یا تعهدات قراردادی نسبت به یکدیگر نداشته و اشلگل هیچ وسیله
دادخواهی قراردادی یا غیر آن ،در مقابل طرف دارا شده ،یعنی شرکت مس ،در اختیار ندارد .بهعالوه ،دیـوان قـبال
در یک مورد که بین خواهان و خوانده ارتبا قراردادی وجود نداشت و هر دو با شخص ثالنی طرف قرارداد بودنـد
و خواهان مستقیما از طریق قرارداد می توانست از آن شخص ثالث مطالبه خسارت کند ،اجازه داد کـه ادعـایی بـر
مبنای دارا شدن بالجهت اقامه شود (رجوع شـود بـه :حکـم شـماره 10ــ033ــ ،0مـورخ  12مـارس 32[ 3321
فروردینماه  3180صادره در پرونده بنجامین آر .ایسایا و بانک ملت) .ولی دیوان میپذیرد که فقد قرارداد الزامآور
بین طرف دارا شده و طرف زیاندیده ،بهویژه در مورد قراردادهای فرعی ساختمانی الزاما ایجاد حـق دادخـواهی بـر

 .5رجوع شود به :ص [02متن انگلیسی حکم شماره 310ـ11ـ ،3مورخ  00ژوئن  [ 3324اول تیرماه  3181صادره در پرونـده سـیلنـد
سرویس اینک و دولت جمهوری اسالمی و نیز رجوع شود به :بند  32حکـم شـماره 022ــ032ــ ،0مـورخ  0دسـامبر  34[ 3320آذرمـاه
 3184صادره در پرونده شانن اند ویلسون اینکورپوریتد و سازمان انرژی اتمی ایران و همچنـین ص [ 08مـتن انگلیسـی حکـم شـماره
003ـ18ـ ،3مورخ  31اکتبر  03[ 3328مهرماه  3180صادره در پرونده فلکسی وان لیسینگ اینکورپوریتـد و دولـت جمهـوری اسـالمی
ایران.
 .6رجوع شود به :ص  33حکم شماره 334ـ342ـ ،0مورخ  38مارس  01[ 3324اسفندماه  3180صـادره در پرونـده تـی.سـی.اس.بـی.
اینکورپوریتد و ایران که در  5 Iran-U.S. C.T.R. 160,172نیز به طب رسیده است .مقایسه شود با :ص  [ 03مـتن انگلیسـی حکـم
شماره 012ـ302ـ 3مورخ  02ژوئن  12[ 3328خرداد ماه  3180صادره در پرونده ارونوترانیـک اورسـیز سرویسـز اینکورپوریتـد و دولـت
جمهوری اسالمی ایران و سایرین.
 .7ص [ 03حکم صادره در پرونده سیلند ،مذکور در فوق.
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مبنای اصل دارا شدن بالجهت نمیکند .دیوان در یک مورد که تا اندازهای به پرونده حاضر شبیه است ،نظـر داده
است که« :ثابت نشده که اوضاع و احوال پرونده حاضر چنان باشد که عدول از این اصل مسلم را توجیه کنـد کـه
)( 8
به طور کلی ،یک پیمانکار جزا ،حق مستقیمی در مقابل طرف قرارداد با پیمانکار اصلی ندارد».
 .34بهعالوه ،دیوان نظر داده است که قاعده مخالفت با دارا شدن بالجهت« ،مبین اصلی است مبتنی بر عدالت
)(9
و انصاف و بنابراین ،الزم می نماید که کلیه شرای و اوضاع و احوال هر دو مورد خاص در نظـر گرفتـه شـود».
اینکه رابطه میان فسان و اشلگل و شرکت مس می تواند موجد ادعایی بر مبنای دارا شدن بالجهت گردد ،یا نـه،
تنها از راه بررسی شرای و اوضاع و احوال خاص پرونده امکان دارد.
 .31الزمه اصل دارا شدن بالجهت این است که منتف شدن یک طرف موجب زیان طرف دیگر شده باشد .در
پرونده حاضر ،بحنی نیست که شرکت مس از تهیه و نصب جداره مخزن توس اشلگل که جـزا الینفـک پـروژه
بوده ،و خود شرکت مس صراحتا آن را در پروژه قید کرده بود ،منتف شده است .بهعالوه ،شرکت مس از تعمیراتی
که اشلگل در نتیجه حل اختالف مورد درخواست شرکت مس انجام داد و نتیجه آن به شرکت مس نیـز گـزارش
گردید ،منتف شده است .و باالخره دیوان مالحظه می کند که شرکت مس از یک ضمانت ده ساله جداره مخـزن
که در مشخصات قرارداد فرعی پیش بینی شده بود ،استفاده برده است .در آن سند قید شده کـه در پایـان اجـرای
قرارداد فرعی ،ضمانت باید به نف شرکت مس منتقل شود.
 .33در گذشته ،دیوان نظر داده است که ادعای دارا شدن بالجهت در صورتی برحق شناخته مـیشـود کـه دارا
شدن به قدر کافی مستقیما صورت گرفته باشد .دیوان اعالم کرده است که دارا شدن یک طرف و متضـرر شـدن
طرف دیگر «هر دو باید ناشی از پیامد فعل یا رویداد واحدی باشد» (32) .به نظر دیوان ،در مورد حاضر ،دارا شدن،
مستقیم بوده است .خود شرکت مس ،مشخصات جداره مخـزن را در مشخصـات قـرارداد اصـلی و شـرک مقـادیر
) (Bill of Quantitiesتعیین کرده بود .مهندسین مشاور شرکت مس ،یعنی بینـی بـه فسـان دسـتور داده
بودند که اشلگل را به نحو مقر در قرارداد اصلی ،بهعنوان «پیمانکار جزا منتخب» تعیین کند و بینی بر کار اشلگل
نظارت می کرد و وقتی اشلگل کار خود را انجام داد ،نتیجه این شد که شرکت مس ،صاحب جداره مخزنـی طبـق
مشخصات مورد نظر خود شد و این کار توس شرکتی انجام گردید که شرکت مس عمال آن را انتخاب کرده بـود
و مهندسین وی بر کار آن نظارت داشتند.

 .8رجوع شود به :ص [ 3متن انگلیسی حکم شماره 22ـ320ـ ،1مـورخ دوم سـپتامبر  33[ 3321شـهریورماه  3180صـادره در پرونـده
چس.تی .مین اینترنشنال اینکورپوریتد و مهندسین مشاور مهاب و سایرین.
 .9ص  02حکم صادره در پرونده سیلند مذکور در فوق ،به نقل از:

Jimenez de Arechaga , »International Law in the Past Third of a Century«, Recueil des Cours, 1978 at
299-300.

 .10ص [ 2حکم صادره در پرونده سیلند ،مذکور در فـوق .مقایسه شود با :دیکسون کار ویل کامپنی علیه ایاالت متحده ـ مکزیک
) 4 R.I.A.A. 669 (1974که در آن ،یکی از دالیلی که کمیسیون دعاوی عمومی ایاالت متحده ـ مکزیک حکم خسارت براساس دارا
شدن بالجهت نداد ،این بود که به فرض که دارا شدنی هم صورت گرفته بود ،کامال غیرمستقیم بود.
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 .37دیوان معتقد است که دارا شدن ،بالجهت بوده و هست .مدارک بهروشنی نشان میدهد که شـرکت مـس
هیچ گاه بقیه طلب اشلگل را بابت کار انجام شده توس وی پرداخت نکرد) (11و با توجه به صدور گواهی تعمیـر و
نگهداری از طرف بینی ،تردیدی نیز وجود ندارد که اشلگل کار خود را به طور رضایتبخش به پایان رسانده اسـت.
دیوان همچنین متذکر می شود که خطر مسئولیت مضاعف برای شرکت مس وجود ندارد؛ زیرا در بنـد  0مـاده 03
قرارداد اصلی مقرر شده است که مبالغی که مستقیما به پیمانکار جزا پرداخت میگردد ،از دیون شـرکت مـس بـه
فسان قابل کسر است .در شرای و اوضاع و احوال خاص این پرونده ،توسـل اشـلگل بـه شـرکت مـس و انتظـار
دریافت مستقیم وجه از آن شرکت ،طبق بند  0ماده  03غیرمعقول نبوده است .انصافا می توان فرض کرد که ایـن
ماده به اشلگل ،یعنی پیمانکار جزا ،اطمینان می داد که هرگاه پیمانکار [اصلی  ،یعنی فسان از پرداخت حقالزحمـه
کار انجام شده به موجب قرارداد فرعی امتناع میکرد ،وی میتوانست مستقیما از شرکت مس مطالبـه وجـه کنـد.
بند  0ماده  03همچنین وسیلهای بود که شرکت مس بتواند ادامه کار پیمانکار جزا را از طریق پرداخـت مسـتقیم
دیون فسان به پیمانکار جزا تضمین نماید .تحت این شرای  ،دیوان نتیجه میگیردکه اشلگل ،وقتـی کـار خـود را
طبق قرارداد فرعی تکمیل کرد و به دالیل موجه و قابل قبول برای پرداخت وجه مستقیما به شرکت مس متوسل
گردید ،امتناع شرکت مس از پرداخت وجه به اشلگل طبق بند  0ماده  03به وضوک غیرعادالنه بوده است؛ بهویـژه
آنکه شرکت مس اگر وجهی هم میپرداخت ،متحمل زیانی نمیشد .در نتیجه ،دیوان معتقد است که شرکت مس
بالجهت دارا شده و بنابراین باید مانده بدهی ،یعنی مبلغ  30,314,304/-ریال را به اشلگل بپردازد.
 .38در حصول این نتیجه ،دیوان این نکته را مورد توجه قرار داده که اشلگل تحت شرای دشوار ،کوششهـای
الزم را برای وصول مطالبات خود به عمل آورده است و با توجه به رواب طرفین و سایر شرای پرونـده حاضـر و
نیز در غیاب هرگونه مدرکی ،دال بر اینکه شرکت مس دلیل موجهی برای عدم پرداخت وجه به فسان یا پرداخت
مستقیم وجه به اشلگل داشته ـ که فیالواق نیز شرکت مس بدون آنکه مسئولیت مضـاعفی متوجـه وی گـردد،
حق داشت چنین کند ـ دیوان نمی تواند نتیجه بگیرد که شرکت مس در ایفای تعهدات قراردادی خود با حسننیت
عمل کرده است.
 .33دیوان متذکر میگردد که طبق قرارداد ،مطالبات اشلگل باید به مارک آلمان و به نـرخ ـ 08/ریـال در ازای
یک مارک پرداخت می شد .بنابراین ،به نظر دیوان ،منطقی است که همان نرخ در حکم حاضر به کار رود .خواهان
استدالل کرده که تبدیل رقم حاصله ،یعنی ـ 432.488/مارک آلمان به دالر امریکا باید بـه نـرخ تبـدیل رایـج در
پایان سال  3322صورت گیرد؛ ولی دلیلی ارائه نشده که دیوان معتقد شود شرکت فرعی آلمانی خواهان در پایـان
سال  3322عواید خود را به دالر تبدیل مـی کـرد .شـهادت خواهـان دربـاره تلفیـق سـاالنه دفـاتر مـالی خـود و
 .11شرکت مس در کلیه لوایح خود اظهار داشته که پولی به فسان نپرداخته است .شرکت مس بود که نامه مورخ  33اکتبـر 33[ 3323
مهرماه  3182فسان را ارائه داد که در آن ،قید شده بود که فسان بابت مابقی بدهی به اشلگل وجهـی از شـرکت مـس دریافـت نکـرده
است .فسان اعتراف کرده است که بابت مصالح و خدمات ارائه شده توس اشلگل ،مبلغ ـ 30,314,304/ریال به اشـلگل بـدهکار بـوده و
اظهار داشته که این مبلغ جزئی از ـ 042,238,221/ریالی است که شرکت مس به فسان بدهکار است .در طول جریان رسیدگی ،فق در
جلسه استماع بود که شرکت مس بیآنکه مدرکی ارائه دهد ،اظهار داشت تمامی مطالبات فسان را پرداخته است .دیوان متذکر مـیشـود
که مدرک پرداخت وجه به فسان ،دفاع محسوب می شود؛ ولی نه قبل از استماع و نه در پاسـخ بـه دسـتور مـورخ  30مـارس 03[ 3328
اسفندماه  3184یا حتی در جلسه استماع ،چنین مدرکی ارائه نشد.
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شرکتهای فرعیاش ،دیوان را به قبول نتیجهای خالف آن سوق نمیدهد .بنابراین ،به نظر دیوان ،نرخی که باید
در حکم حاضر به کار رود ،همان نرخ رایـج در تـاریخ حکـم اسـت (مقایسـه شـود بـا [حکـم صـادره در پرونـده
تی.سی.اس.بی .اینکورپوریتد ،مذکور در فوق) و در نتیجه ،دیوان مبلغ ـ 023.213/دالر امریکـا بـه نفـ خواهـان
حکم صادر میکند.
پنجم) بهره

 .21دیوان معتقد است که از تاریخ  2فوریه  33[ 3322بهمنماه  3108به مطالبات خواهان ،بهره تعلق میگیرد و
تاریخ مزبور ،همان تاریخ آخرین تأییدیه فسان در مورد بدهی خود به اشلگل می باشد .در نتیجه ،بـه نظـر دیـوان،
منصفانه است که بهره سادهای به نرخ  32/0درصد از تاریخ مزبور پرداخت شود.
ششم) هزینه ها

 .23هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
هفتم) حکم

 .22به دالیل پیشگفته،
دیوان حکمی به شرک زیر صادر میکند:
(الف) خوانده ،شرکت ملی صنای مس ایران ،ملزم است مبلغ دویست و هفتاد و یک هزار و هشتصد و سـی و نـه
دالر امریکا (ـ 023.213/دالر) ،به عالوه بهره ساده به نرخ 32/0درصد در سال (براساس  180روز) نسبت به مبلغ
مزبور ،از تاریخ  2فوریه  33[ 3322بهمنماه  )3108لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را
از حساب تضمینی به بانک امین صادر میکند ،به خواهان ،اشلگل کورپوریشن ،بپردازد.
(ب) تعهد مزبور با پرداخت از حساب تضمینی مفتوک به موجب بند  2بیانیـه مـورخ  33ژانویـه  33[ 3322دیمـاه
 3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
( ) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
(د) کلیه ادعاهای دیگر مردود اعالم میشوند.
 .21بدینوسیله حکم حاضر به منظور ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  27مارس  3387برابر با  7فروردینماه 3133
روبرت برینرـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی
نظریه مخالف

پرونده شماره 228ـ شعبه یک
حکم شماره 284ـ228ـ1
خواهان :ویلیام ج .لویت
خواندگان :دولت جمهوری اسالمی ایران ،سازمان مسکن ایران ،جمهوری اسالمی ایران ،بانک ملی
تاریخ3133/2/2 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ا .وایتس ،آقای آر .دیتس ،وکالی خواهان
از جانب خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران

آقای اسداله نوری ،مشاور نماینده راب
آقای حسن غالمی ،دستیار نماینده راب  ،آقای شهاب رضوی ،وکیل سازمان مسکن
آقای محمد رضا ابراهیمی ،نماینده سازمان مسکن
سایر حاضران :آقای  .آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
اول) مقدمه
الف) جریان رسیدگی

 .3در تاریخ  33ژانویه  03( 3320دیماه  )3182خواهان ،آقای ویلیام  .لویت ،تبعه ایاالت متحده ،ادعـایی علیـه
دولت جمهوری اسالمی ایران («دولت ایران») ،وزارت مسکن و شهرسازی («وزارت مسـکن») ،سـازمان مسـکن
ایران («سازمان مسکن») و بانک ملی نزد دیوان داوری به ثبت رساند .ادعا طبق مفهوم بند  0ماده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،ادعای غیرمستقیمی است کـه آقـای لویـت آن را بـه نماینـدگی از جانـب اینترنشـنال کـان
استراکشن کامپنی لیمیتد (ایران) («آی.سی.سی )».که یک شرکت باهامایی است ،اقامـه کـرده و بابـت خسـارات
نقض قراردادی است که در  34ژانویه  04( 3322دیماه  )3108جهت اجرای یک پروژه خانهسازی در قنات کوثر،
واق در ایران ،بین آی.سی.سی .و سـازمان مسـکن منعقـد گردیـد .در تـاریخ اسـتماع پرونـده ،مبلـغ مـورد ادعـا
 00.233.380/83دالر امریکا بود و عالوه بر آن ،بهره و هزینهها نیز مطالبه شده بود .خواهان ادعـای خـود را بـه
صور دیگری نیز مطرک کرده ،بر مبنای فرضیه های دارا شدن غیرعادالنه ویا نقض قرارداد ضمنی ،خسارت مطالبه
میکند.
 .2خواندگان لوایح دفاعیه ای به ثبت رساندند و سازمان مسکن در تاریخ  3فوریه  02( 3321بهمنماه )3183
ادعای متقابلی ثبت کرد .در تاریخ  13ژانویه  33( 3324بهمنماه  )3180جلسه استماع مقدماتی پرونده برگزار شد.
به دنبال تبادل لوایح کتبی و ادله و مدارک جدید ،جلسه استماعی در روزهای  02و  03اکتبر  8( 3320و  2آبانماه
 )3184تشکیل شد که طی آن ،خواهان و خواندگان ،ادله و استدالالت شفاهی خود را ارائه نمودنـد .آقـای لویـت،
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بهعنوان خواهان ،اطالعاتی در اختیار دیوان قرار داد  ،اما طبـق تصـمیم دیـوان ،نـامبرده شـاهد محسـوب نشـد و
سوگندی را که شهود باید ادا کنند ،ادا نکرد.
ب) واقعیات و اظهارات طرفین

 .1خواهان پرونده حاضر ،آقای لویت ،از نظر تجارت وسی خویش در احـداث واحـدهای مسـکونی ارزانقیمـت در
ایاالت متحده و نقا دیگر از شهرت فراوانی برخوردار است .از آغاز سال  ،3328آقـای لویـت مـذاکرات مفصـلی
راج به نیازهای خانهسازی در ایران با مقامات وزارت مسکن انجام داد .در نتیجه این مذاکرات ،نامبرده در تـاریخ
 03دسامبر  2( 3328دیماه  )3100به منظور اجرای دو پـروژه خانـهسـازی در ایـران ،یـک شـرکت سـهامی بـا
مسئولیت محدود به نام آی.سی.سی .در جمهوری باهاما تأسیس نمود .آقای لویت مدعی است که تنهـا سـهامدار
انتفاعی آی.سی.سی .میباشد .در  32می  02( 3322اردیبهشتمـاه  )3108آی.سی.سـی .بـرای کسـب و کـار در
ایران ،شعبهای در ایران تأسیس کرد.
 .4در تاریخ  02می  2(3322خردادماه  ،)3108وزارت مسکن ،سازمان مسکن و آی.سی.سی .قولنامهای امضا
کردند که در آن پیشبینی شده بود که آی.سی.سی .تعداد  8222واحد مسکونی در قنات کوثر احداث خواهد کرد.
در قولنامه ذکر شده بود که طرفین قصد دارند پس از حصول توافق در مورد کلیه شرای  ،قراردادی منعقد سـازند.
در قولنامه همچنین پیشبینی شده بود که سازمان مسکن ،قطعه زمینی جهت سـاختمان در اختیـار آی.سی.سـی.
قرار دهد و آی.سی.سی .به عنوان نماینده وزارت مسکن و سازمان مسکن برای بازاریابی و فروش خانـههـا اقـدام
کند .قرار بود آی.سی.سی .بودجه ساختمان پروژه را تأمین کند و وزارت مسکن ،ترتیـب اخـذ وام رهنـی را بـرای
خرید هریک از واحدهای مسکونی بدهد.
 .1اندکی بعد ،یعنی در  00سپتامبر  1( 3322مهرمـاه  ،)3108مالقـاتی بـین آی.سی.سـی .و وزارت مسـکن
صورت گرفت که ضمن آن ،آقای لویت اظهار داشت که آی.سی.سی .آماده شروع کار است .طرفین همچنـین در
مورد شرایطی که قرار بود در قرارداد آتی گنجانده شود ،توافق کردند .سـرانجام در  34ژانویـه  04( 3322دیمـاه
 ،)3108سازمان مسکن و آی.سی.سی .قراردادی جهت احداث  0022واحد مسکونی ،همراه با تأسیسات زیربنـایی
و خدمات شهری ،در قطعه زمینی که سازمان مسکن بدان منظور تحصیل کرده بود («قرارداد») منعقد ساختند.
 .3طبق ماده  1قرارداد ،قرار شد آی.سی.سی .ظرف  32روز از تاریخ امضای قـرارداد ،نقشـههـا و مشخصـات
مقدماتی قیمت را ارائه دهد و قرار شد سازمان مسکن ظرف 12روز پس از دریافت این اسناد ،آنهـا را تأییـد و در
غیر این صورت ،انجام هرگونه تغییراتی را ظرف همان مدت درخواست کند .در عین حال ،ماده  1قرارداد ،سازمان
مسکن را متعهد میساخت که ظرف  32روز مذکور «موافقت اصولی سازمانهای مربوطه را جهت تهیـه و تـأمین
آب و برق و گاز تحصیل نماید».
 .7ماده  0قرارداد مقرر میداشت که بالفاصله پس از تأیید اسناد مشروک در ماده  ،1سازمان مسکن میبایست
«محل کارگاه را با حق ورود و خرو در اختیار شرکت آی.سی.سی .قرار داده ،موجبات استفاده و دسترسی شرکت
را به محل کارگاه بهطور مستمر فراهم» آورد .قرار بود هزینـه تـأمین خـدمات شـهری ،نظیـر آب و گـاز توسـ
سازمانها و مؤسسات دولتی ایرانی ذیرب تقبل شود و چنانچه آی.سی.سی .ملزم به پرداخت این هزینههـا باشـد،
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مبلغ آن به قیمت واحدها اضافه گردد .سازمان مسکن متعهد شد که حداکنر مساعی خـویش را جهـت کمـک بـه
آی.سی.سی .در تحصیل خدمات و تسهیالت مختلف مبذول نماید .طبق ماده  2قرارداد ،تـأمین اعتبـار پـروژه بـر
عهده آی.سی.سی .بود؛ لکن نامبرده حق داشت  00درصد قیمت فروش را که به صورت ودیعه از خریداران وصول
میشد ،صرف هزینه ساختمان نماید .ماده  0مضافا مقرر میداشت که سازمان مسکن باید آی.سی.سی .را در مورد
واحدهای مسکونی یاری دهد و ماده  2قرارداد آی.سی.سی .را ملزم میساخت که ظرف سه ماه آخر نیمه آخر هـر
سال مالی ،گزارش مالی حسابرسی شدهای را که نمودار هزینهها و فعالیتهای مالی مربـو بـه احـداث و اجـرای
طرک باشد ،به سازمان مسکن تسلیم نماید.
 .8آقای لویت مدعی است که از زمان امضای قولنامههـا در مـاه مـی  3322و لـذا پـیش از تـاریخ قـرارداد،
آی.سی.سی .هزینههای معتنابهی در رابطه با تهیه پروژه متحمل شد .وی بهویژه موارد زیر را خاطرنشان میسازد:
مذاکره با بانکهای نیویورک جهت ترتیب تأمین اعتبـار پـروژه ،برنامـهریـزی توسـ دفتـر آی.سی.سـی .در
نیویورک به منظور ترتیب صدور مصالح ساختمانی و فعالیت گسترده تبلیغاتی .آقای لویـت اظهـار مـیدارد کـه در
سال  ، 3322دفتری در خیابان باغستان تهران جهت استفاده شخص وی و سـه نفـر از کارکنـان ارشـدش کـه در
ارتبا با پروژه مکررا به ایران سفر میکردند ،تأسیس شد .پس از امضـای قـرارداد ،دفتـر بـزرگتـری در خیابـان
میرعماد تهران تأسیس و از دفتر قبلی بهعنوان محل سکونت استفاده شد .آقای لویت ادعـا مـیکنـد کـه غیـر از
مسافرتهای متعددی که سه نفر کارمند دفتر نیویورک به ایران میکردند ،پس از امضای قرارداد ،نه نفـر کارمنـد
تمام وقت ایرانی نیز از جمله یک نفر مهندس ساختمان ،دو نفر مسئول فروش ،دو نفر حسابدار ،یـک نفـر مـدیر،
کارمندان دفتری و منشی جهت کار روی پروژه استخدام شدند .آقای اردشیر آذرپـی کـه تـا پایـان دسـامبر 3322
سمت مدیریت عامل سازمان مسکن را داشت ،بهعنوان رئیس آی.سی.سی .استخدام شد .آقای لویت مدعی اسـت
که خدمات تخصصی مختلفی را هم از نیویورک و هم از ایران خریداری نمـوده ،مهندسـان و آرشـیتکتهـایی را
مأمور تهیه نقشهها و مشخصاتی ساخت که اسناد مربو بعدا به سازمان مسکن تسلیم گردید.
 .3آی.سی.سی .همراه با نامه مورخ 33آوریل  00( 3322فروردینماه  )3102خود ،کلیه نقشهها و مشخصـات
مقرر طبق ماده  1را به استننای شاخص هزینه ساختمان که در اول اوت  32( 3322مردادماه  )3102تسـلیم شـد،
جهت تصویب به سازمان مسکن فرستاد .محل کارگاه در تاریخ  02اوت  3322تحویل گردیـد و در نهـم سـپتامبر
 32( 3322شهریورماه  )3102سازمان مسکن رسما کلیه اسناد و مدارک تسلیمی را تصـویب کـرد .بنـا بـه اظهـار
خواهان ،آی.سی.سی .یک شرکت ایرانی به نام شرکت ایران پالتو پیمان را بهعنوان پیمانکار عمـومی سـاختمانی
انتخاب و محل کارگاه را برای احداث  302واحد مسکونی پاک و تسطیح کرد ،به طوری که تا اکتبر  3322محـل
برای شروع کار ساختمان آمـاده بـود .خواهـان مـدعی اسـت کـه بـیش از  022واحـد مسـکونی فروختـه شـد و
پیشپرداختها با ودیعههایی متجاوز از  3/2میلیون دالر امریکا وصول و در حسابی در شعبه مرکزی بانک تهـران
واریز گردید .مضافا ادعا میشود که کلیه این پیشپرداختها ،به علت نامعلوم بودن وضعیت و نیز به منظور حفـظ
مناف خریداران ،در اکتبر  3322به ایشان مسترد گردید.
 .31در این مرحله ،پروژه متوقف شد .آقای لویت میگوید که سازمان مسکن بـه تعهـد خـویش در تحصـیل
موافقت جهت تهیه آب برای پروژه ،که بدون آن کار ساختمان پیشرفت نمیکرد ،عمل ننمود .خدمات دیگر نیز بـا
تأخیر ارائه شد یا اصال ارائه نشد .عالوه بر این ،آقای لویت ادعا میکند که پس از اواس سال  ،3322ناآرامیهای
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داخلی مان کار آی.سی.سی .و منجر به اشغال محل کارگاه توس خوشنشینانی شد که خانههایی در آن زمین بنا
کردند .آقای لویت مدعی است که سازمان مسکن در تأمین و تضمین دسترسی آی.سی.سی .به محل پروژه طبق
شرای قرارداد ،قصـور کـرده اسـت .وی همچنـین مـدعی اسـت کـه در طـول سـال  ،3323افـرادی وارد دفتـر
آی.سی.سی .شده ،کلیه سوابق و مدارک پروژه خانهسازی را ضب کردند.
 .33طبق اظهار آقای لویت ،پس از اشغال سفارت امریکا در تهران و توقیف اتباع امریکایی در آنجا در نوامبر
 ،3323کارمندان امریکایی آی.سی.سی .که در جریان عادی کار ،ایران را ترک کرده بودنـد ،نتوانسـتند بـه ایـران
بازگردند و گرچه خود وی عالقهمند به ادامه پروژه بود ،لکن نهایتا عدم همکاری از جانب دولت ایـران ،وی را بـه
این نتیجهگیری وا داشت که پروژه رها و قرارداد فسخ شده است .پس از پایان سال  ،3323آی.سی.سی .عملیاتش
را در ایران تعطیل کرد.
 .32ادعای حاضر که مبتنی بر نقض ادعایی تعهدات مختلف قراردادی توس سازمان مسکن اسـت ،کـال بـه
مبلغ  002.233.380/83دالر امریکا میباشد و این مبلغ ،شامل  0.810.280/83دالر بابت هزینههـایی اسـت کـه
حسب ادعا انجام گردیده ،ولی مسترد نشده؛ بهعالوه مبلغ ـ 33.408.322/دالر بابت عدمالنف  .آقای لویت ادعـای
عدمالنف را بر مبنای سودی به میزان  32درصد استوار میسازد که در پیشنهادهای منضم بـه قولنامـه در شـده؛
ولی در خود قرارداد ذکری از آن به میان نیامده است.
 .31آقای لویت با استناد به امضای قولنامه توس وزارت مسکن و شهرسازی و اطمینانهای ایـن وزارتخانـه
در طول مذاکرات در مورد تأیید و تصویب پروژه توس دولت ،میگوید که دولت ایران ،وزارت مسکن و شهرسازی
و سازمان مسکن را متضامنا مسئول میشناسد .خواهان ادعایی را که بدوا بابت نقض یـک تعهـد ادعـایی جهـت
اعطای وام رهنی علیه بانک ملی مطرک کرده بود ،مسترد نموده است .در مورد ادعای مزبـور ،بانـک ملـی ادعـای
خود را بابت هزینهها حفظ کرده است.
 .34کلیه خواندگان منکر مسئولیت هستند .دولت ایران بدوا با استناد به اینکه ادعا متوجه وی نیست ،تقاضـا
کرد نام وی از شمار خواندگان حذف شود؛ ولی این وض را اتخاذ کرد که باید در ردیف خواندگان بـاقی بمانـد تـا
درخصوص موضوع صالحیت دیوان نسبت به سازمان مسکن استدالالت خود را عرضه نماید و نیز ادعای متقابـل
یا تهاتری تقریبا به مبلغ  40میلیون ریال بابت مالیاتهایی که حسب ادعا بر عهـده آی.سی.سـی .اسـت ،مطـرک
سازد.
 .31وزارت مسکن و شهرسازی اظهار میدارد کـه قولنامـهای کـه وی طـرف آن بـوده ،بـه موجـب شـرای
قراردادی که بعدا امضا شد ،ملغی و بالاثر گردید و وی طرف آن قرارداد نبوده و لذا هیچگونه ادعایی بر مبنـای آن
قرارداد نمیتواند متوجه وی گردد.
 .33سازمان مسکن تعدادی موضوع صالحیتی مطرک میسازد .اوال وی تابعیت آقای لویت را مورد ایراد قـرار
میدهد .ثانیا به سمت و اهلیت آقای لویت در طرک ادعای غیرمستقیمی که متعلق به یک شرکت باهامایی است و
نه امریکایی ،ایراد میگیرد .سازمان یاد شده درخواست میکند که دیوان اتخاذ تصمیم راج به این موضـوع را تـا
صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الف»  00به تعویق اندازد .در پرونده اخیرالذکر ،ایران تقاضا کرده اسـت کـه
دیوان مقررات بیاینه حل و فصل دعاوی را در مورد ادعاهای غیرمستقیم مـورد تفسـیر قـرار دهـد .ثالنـا سـازمان
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مسکن انکار میکند که وی مشمول تعریف «مؤسسه ،سازمان یا واحد تحت کنترل دولت ایـران یـا هـر سـازمان
فرعی سیاسی آن» است که در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعـاوی آمـده؛ بلکـه مـدعی اسـت کـه یـک
شخصیت حقوقی خصوصی و مستقل است .باالخره سازمان مسکن استدالل مینماید که بند  0مـاده  32قـرارداد،
صالحیت دیوان را بر مبنای بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی نفی میکند؛ زیرا این بند «ادعاهای ناشـی از
قراردادهای تعهدآور فی مابین را که در آن قراردادها ،مشخصا اختالفات ناشیه در صالحیت انحصاری دادگـاههـای
صالحه ایران ،در پاسخ به موض مجلس ،قرار داده شده» ،از حیطه صالحیت دیوان خار دانسته است.
 .37در رابطه با ماهیت دعوا ،سازمان مسکن انکار میکند که قصوری در ایفـای تعهـدات قـراردادی خـویش
مرتکب شده است .وی مدعی است که موافقت سازمانهای دولتی ذیرب را طبق بند  3ماده  1قـرارداد تحصـیل
کرد و بهویژه استدالل مینماید که حداکنر مساعی خویش را جهت تأمین و تهیه آب مبذول داشت و فیالواقـ در
جریان عملیات ساختمانی ،آب الزم را فراهم کرد .نامبرده ادعا میکند که خـود آی.سی.سـی .در تسـلیم شـاخص
هزینه ساختمان تأخیر و به اختیار خویش پروژه را ترک و بدینسان قرارداد را نقض کرده اسـت .نـامبرده بـه هـر
تقدیر ،منکر مسئولیت بابت هزینههایی است که حسب ادعا آی.سی.سی .جهت امور مقدماتی پروژه متحمل شـده
و میگوید که این هزینهها بهعنوان ریسک خود آی.سی.سـی .تلقـی مـیشـده؛ زیـرا وی مسـئول تـأمین اعتبـار
ساختمان پروژه بوده است .در رابطه با عنصر عدمالنف ادعا ،سازمان مسکن این موض را اتخـاذ مـیکنـد کـه در
قرارداد راج به میزان سودی که آی.سی.سی .احیانا به دست میآورد ،شر یا تضمینی وجود نداشته است.
 .38سازمان مسکن مضافا ادعای متقابلی بر مبنای نقض ادعایی قرارداد توس آی.سی.سی ،علیه وی مطـرک
میسازد .وی  001میلیون ریال خسارت بابت قیمتی که سازمان مجبور بوده برای تحصیل مالکیـت قطعـه زمـین
قنات کوثر به حدود ششصد نفر مالکین وقت بپردازد ،مطالبه میکند .سازمان مدعی است که با تحویـل آن قطعـه
زمین به آی.سی.سی .به موجب قرارداد ،وی از حق استفاده از آن محروم شده و لذا باید خسارتش جبران شود.
 .33ادعای دیگری که اندکی پیش از جلسه استماع توس سازمان مسکن مطرک و مورد تکذیب خواهان واق
شد ،این است که تحصیل قرارداد توس آی.سی.سی .در شرایطی صـورت گرفتـه کـه در حکـم تقلـب یـا ارتشـا
میباشد.
 .21در جلسه استماع  ،یک مسأله شکلی مطرک شد بدین ترتیب که آیا شهادت شخصی که چهار روز پیش از
جلسه یادشده ،بهعنوان «شاهد معارض» به دیوان معرفی گردیده ،در حدود و مواردی که شهادت وی به اظهاراتی
که قبال مطرک نشده ویا به مسائلی که موضوع شهادت قبلی نبوده مربو شود ،در مفهوم تبصره  0ماده  00قواعد
دیوان ،قابل قبول است یا نه؟
دوم) دالیل حکم
الف) موضوعات شکلی
(یک) وزارت مسکن بهعنوان خوانده

 .23وزارت مسکن تقاضا کرده که نام وی از پرونده حذف شود ،زیرا که وی طرف قرارداد نبوده است .با توجه بـه
اینکه دولت ایران بهعنوان خوانده در این پرونده شرکت دارد ،دیوان لزومی نمیبیند که یک وزارتخانه آن دولـت،
جدا از دولتی که خود جزئی از آن است ،مستقال در رسیدگیها شرکت کند .گرچه وزارت مسکن ،قولنامـه را امضـا
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کرده ،با این حال ،ادعای حاضر مبتنی بر سند مورد بحث نیست ،بلکه بر قـرارداد بعـدی اسـتوار اسـت کـه فقـ
سازمان مسکن آن را امضا کرده است .بنابراین ،وزارت مسکن از ردیف خواندگان حذف میشود.
(دو) قابل قبول بودن مدارک معارض

 .22در  04اکتبر  0( 3320آبانماه  ،)3184خواندگان اطالعیهای به ثبت رسانده ،اعـالم کردنـد کـه قصـد دارنـد
«شاهد معارضی» طبق تبصره  0ماده  00قواعد دیوان در جلسه استماع پرونده معرفی نماینـد .ایـن شـخص کـه
نامش احمد زاهدی کرمانی بود ،در جلسه استماعی که چهار روز بعد از آن تاریخ ،یعنی در روزهای  02و  03اکتبر
 8( 3320و  2آبانماه  )3184برگزار شد ،حضور به هم رسانده ،مطالبی اظهار کرد که عمدتا به مراوداتی که منجر
به عقد قرارداد شد ،مربو میگردد.
 .21طبق بند  0ماده  00قواعد دیوان ،هر طرف ملزم است حداقل سـی روز پـیش از جلسـه اسـتماع ،نـام و
نشانی شهودی را که معرفی خواهد کرد و نیز موضوع شهادت و زبانی را که شهود بدان شـهادت خواهنـد داد ،بـه
اطالع برساند .معهذا تبصره  0همان ماده در مورد شهود معارض ،استننایی بر این قاعده قائل شده است.
اطالعات مربو به شهود که طرفهای داوری  ...ملزم به تسلیم آن هستند در مورد شهودی کـه هـر طـرف
داوری به منظور رد مستندات ارائه شده توس طرف دیگر بعدا معرفی خواهد کرد ،ضرورت نـدارد .بـا ایـن حـال،
اطالعات مربو به شاهد معارض باید با در نظر گرفتن حداکنر فرصت مناسب پیش از استماع شاهد به اطـالع ...
برسد.
با توجه به الزام بند  0ماده  00در مورد اطالعیه کلی و مقررات جمله دوم تبصره  ،0روشـن اسـت کـه مـورد
استننایی که در جمله دوم تبصره  0در مورد شهود معارض قید شده ،تنها در مورد شهودی صادق است کـه بـرای
رد ادله ارائه شده توس طرف دیگر در جلسه استماع ،ویا در تاریخی آنچنان نزدیک بـه جلسـه اسـتماع ،معرفـی
میشوند؛ بهطوری که رعایت مهلت عادی ارائه اطالعیه غیرممکن میگردد .اگر این مورد استننا و عـدول جزئـی
[از قاعده کلی به نحوی تفسیر شود که شهودی را در برگیرد که موضوع شهادتشان مربو به موضوعات مطروک
در مراحل پیشین رسیدگی است ،عمال بدان معنا است که گروه کنیری از شهود از شمول قاعده کلی خار شـوند؛
حال آنکه مقصود از آن قاعده ،بهوضوک شمول آنان بوده است.
 .24آقای کرمانی در اظهارات خود به موضوعاتی که اخیرا مطرک شدهاند ،نپرداخت و لذا دلیلی بر اینکه چـرا
خواندگان نمیتوانستند قصد خود را مبنی بر معرفی وی بر مبنای روش عادی در مـاده  00اعـالم نماینـد ،وجـود
نداشته است .از این رو ،اظهارات آقای کرمانی طبق مفهوم تبصره  0مـاده  00قواعـد دیـوان ،بـهعنـوان شـهادت
معارض مسموع نمیباشد.
ب) صالحیت دیوان
(یک) تابعیت خواهان

 .21خواهان ،آقای لویت در پاسخ به دستور صادره دیوان در  2فوریـه  32( 3324بهمـنمـاه  ،)3180نسـخهای از
گذرنامه کنونی خویش را به ثبت رساند که ثابت میکند نامبرده از هنگام تولدش در سال  3322در نیویورک و نیز
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در تاریخ صدور گذرنامه یاد شده در چهارم اوت  31( 3320مردادماه  ،)3183تبعه ایـاالت متحـده بـوده اسـت .در
غیاب هرگونه مدرکی بر خالف این واقعیت ،دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم آقای لویت از تاریخ به وجـود آمـدن
ادعای حاضر تا  33ژانویه  03(3323دیماه  ،)3103تبعه کشور دیگری جز ایاالت متحده بوده باشد.
(دو) اهلیت خواهان برای طرح دعوا

 .23طبق رویه ثابت شعبه حاضر و دو شعبه دیگر ،دیوان درخواست [خوانده مبنی بر ایـنکـه تصـمیم راجـ بـه
اهلیت خواهان در طرک دعوا را تا صدور رأی دیوان عمومی در پرونده «الف»  00به تعویق اندازد ،رد میکند؛ زیرا
«تعلیق تصمیمات مربو به صالحیت ،با توجه به اینکه موضوعات بهکرات مطرک میشوند ،کار دیوان را به مدت
نامحدودی متوقف خواهد ساخت» (رجوع شود به :ص [ 2متن انگلیسی حکم شماره 030ـ00ـ 3مـورخ  8مـارس
 30/3328اسفندماه  ، 3184صادره در پرونده بالنـت بـرادرز کورپوریشـن بـه طرفیـت جمهـوری اسـالمی ایـران
(زیرنویس حذف شده است) ،به نقل از ص [ 2متن انگلیسی حکم شماره 322ـ100ـ 1مـورخ  33اوت 02 ،3320
مردادماه  ،3184صادره در پرونده فیوتورا تریدینگ اینک ،به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان .همچنین رجوع
شود به :پاراگراف  00حکم شماره 020ـ 32201/32204/32200/32208ـ 3مـورخ  32دسـامبر  08/3328آذرمـاه
 ،3180صادره در پرونده مکهارگ ارگ به طرفیت جمهوری اسالمی ایران).
 .27برای اینکه شرای بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی در مورد ادعاهای غیرمستقیم احراز شـود،
باید «مناف مالکانهای» وجود داشته باشد که «در زمان بروز ادعا ،برای کنترل شرکت یـا شـخص حقـوقی دیگـر
کافی بوده و عالوه بر آ ن ،خود شرکت یا شخص حقوقی مورد بحث ،حق اقامه دعوا نداشته باشند» (ص [ 3مـتن
انگلیسی حکم صادره در پرونده بالنت برادرز ،مذکور در فوق) .در ایـن پرونـده ،خواهـان گواهینامـهای بـه ثبـت
رسانده ،حاکی از آنکه آی.سی.سی .در تاریخ  03دسامبر  2( 3328دیماه  )3100در باهاما تأسـیس شـده اسـت.
نسخ دفتر ثبت سهام و سوگندنامه دبیر شرکت بهروشنی نشان میدهد که  4/338فقره سهم از تعداد  0.222سهم
صادره تا اول ژانویه  33( 3322دیماه  ،)3100به نام آقـای لویـت بـوده و نـامبرده تـا  01فوریـه ( 3324چهـارم
اسفندماه  ) 3180همین تعداد سهام را همچنان در اختیار داشته است .در سوگندنامه همچنین قید شـده کـه آقـای
لویت در واق  ،مالک انتفاعی چهار سهم باقیمانده نیز هست .این ادله و مدارک ،هم ثابت میکند که آقـای لویـت
کنترل آی.سی.سی .را در اختیار دارد و هم اینکه آی.سی.سی .فاقد اهلیت طرک دعوا نزد دیوان میباشد .بـر ایـن
اساس ،دیوان صالحیت رسیدگی به ادعا را دارد.
(سه) وضعیت سازمان مسکن

 .28دیوان داوری قبال نظر داده است که «تردیدی نمیتواند وجود داشـته باشـد» کـه سـازمان مسـکن مشـمول
تعریف «ایران» به شرک مندر در بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی بوده ،لـذا مشـول صـالحیت دیـوان
است» (رجوع شود به :ص [ 2متن انگلیسی حکم شماره 334ــ342ــ 0مـورخ  38مـارس  08( 3324اسـفندماه
 )3180صادره در پرونده تی.سی.اس.بی اینک به طرفیت جمهوری اسالمی ایران).
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(چهار) قید انتخاب مرجع رسیدگی

 .23قرارداد به هر دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده ،لکن فق متن فارسی که زبان حـاکم بـوده امضـا شـده
است .در متن انگلیسی که توس سازمان مسکن تسلیم گردیده ،بند  0ماده  32مقرر میدارد که «هرگونه اختالف
ناشی از این موافقتنامه ،طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد» و بند  1ماده  32مقـرر مـینمایـد کـه «ایـن
موافقتنامه طبق قوانین ایران تفسیر گردیده و تاب قوانین ایران خواهد بود» .در متن انگلیسی قـرارداد کـه توسـ
خواهان ارائه شده ،جمله اول به چشم نمیخورد و قید مربو به قانون حاکم ذیل بند  0ماده  32آمده است.
 .11اکنون این مطلب کامال پذیرفته شده که برای اینکه قیدی به موجب بند  3ماده دو بیانیه حـل و فصـل
دعاوی ،مستننا از صالحیت دیوان محسوب شود ،الزم است که قیـد مزبـور بـه موجـب شـرای خـود ،صـالحیت
رسیدگی به هرگونه اختالف ناشی از قرارداد را «بهطور صریح و بدون ابهام ،محدود و منحصـر» بـه دادگـاههـای
ایران بنماید (برای منال رجوع شود به :ص [ 0متن انگلیسی قرار اعدادی شماره 3ـ8ــ دیـوان عمـومی مـورخ 0
نوامبر  34/3320آبانماه  3183صادره در پرونده گیبس اند هیل اینک به طرفیت توانیر و دیگران) .در بند  0مـاده
 32متن قرارداد تسلیمی خواندگان ،هیچگونه ذکری از دادگاههای ایران یا هر دادگاه دیگری به میان نیامده اسـت.
بند مزبور صرفا مفاد شر بعدی ،یعنی بند  1ماده  32را مورد تأکید قرار میدهد که مقـرر مـیدارد ،قـرارداد تـاب
قوانین ایران بوده و طبق قوانین ایران تفسیر خواهد شد .حتی اگر فرض کنیم که متن ارائه شـده توسـ خوانـده
دقیقتر است ،دیوان بر این نظر است که نحوه انشای بند  0ماده  32آنچنان نیست کـه صـالحیت رسـیدگی بـه
پرونده حاضر را از دیوان سلب کند.
ج) ماهیت دعوا
(یک) ادعای تقلب در تحصیل قرارداد

 .13اندکی پیش از تشکیل جلسه استماع ،سازمان مسکن برای اولین بار این ادعا را مطرک ساخت که آقای لویـت
قرارداد را در اوضاع و احوالی تحصیل نموده که در حکم تقلب یا ارتشا است .خواهـان ایـن مطلـب را انکـار کـرد.
دیوان داوری متذکر می شود که در سراسر جریان رسیدگی ،سازمان مسکن در مقام دفاع در برابر ادعا این موضـ
را اتخاذ کرده که وی تعهدات خود را به موجب قرارداد ایفا نموده و فیالواق  ،آی.سی.سی .قرارداد را نقـض کـرده
است .سازمان مسکن ،دفاع خود را تماما بر این فرض مبتنی ساخته که قرارداد معتبر بوده و ادله و مدارک پرونـده
نیز به قدر کافی اثبات میکند که خود سازمان مسکن همواره قرارداد را معتبر میدانسـته اسـت .سـازمان مسـکن
هیچگونه دلیلی ذکر نکرده که چرا استدالل جدید وی قبال بهموق اقامه نشده است .عالوه بر ایـن ،بـا توجـه بـه
اینکه دیوان نظر داده که دلیلی که آقای کرمانی در تأیید این ادعا برای اولین بار در جلسه اسـتماع ارائـه نمـوده،
طبق ماده  00قواعد دیوان غیرقابل قبول است (رجوع شود به :پاراگراف  08باال) ،دلیل مزبور به هر حال ،نمیتواند
مؤید این ادعا باشد .بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که قرارداد ،معتبر بوده است.
(دو) موارد نقض قرارداد توسط سازمان مسکن

 .12دیوان داوری متقاعد شده است که آی.سی.سی ،هنگامی که ظرف نود روز از تـاریخ امضـای قـرارداد ،کلیـه
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نقشهها و مشخصات مورد لزوم را به استننای یـک فقـره از آنهـا ،همـراه بـا نامـه مـورخ  33آوریـل 00( 3322
فروردینماه  ،)3102جهت تصویب به سازمان مسکن ارسال داشت ،به تعهد اولیه خویش عمـل کـرد .یـک فقـره
باقیمانده ،یعنی شاخص هزینه ساختمان متعاقبا در اول  32( 3322مردادماه  )3102ارسال گردید؛ لکن این تـأخیر،
تأثیر مشخصی در پیشرفت کار نداشت و سازمان مسکن طی نامه مورخ  3سپتامبر  32( 3322شـهریورماه )3102
تأیید اسناد را اعالم کرد.
 .11معذلک خواهان اظهار میدارد که سازمان مسکن از چندین لحاظ قرارداد را نقض کرده ،بـه نحـوی کـه
آی.سی.سی .را محق به ادعای خسارت می سازد .اولین ادعای نقض مربو است به تأمین دائمی آب برای کارگاه
قنات کوثر .بند  3ماده  1قرارداد مقرر میدارد:
«سازمان در طول مدت ( 32نود) روز پیشبینی شـده در مـاده [ 1یعنـی ظـرف  32روز از تـاریخ امضـای
قرارداد نسبت به تحصیل موافقت اصولی سازمانهای آب و برق و گاز اقدام خواهد کرد .شرکت از طریق
تهیه مدارک و نقشههای مورد نیاز سازمان به منظور تحصیل چنین موافقتهایی ،سازمان را یاری خواهـد
نمود».
 .14آقای لویت اظهار میدارد که هدف از در شر مزبور این بود که آب و سایر خدمات الزم ،هنگامی کـه
پروژه به اتمام میرسد ،تأمین شده باشد .قرار بود سازمان مسکن ظرف نود روز مقرر پس از امضای قرارداد در 34
ژانویه  04( 3322دیماه  ،)3108موافقت های الزم را از مقامات ذیرب تحصـیل نمایـد تـا ادامـه کـار سـاختمان
امکانپذیر گردد .طبق ادله تسلیمی آقای رالف دال راتا ،نایب رئیس ارشد آی.سی.سی ،که یکی از سه نفر کارمنـد
امریکایی بود که در پروژه قنات کوثر فعالیت میکردند ،قرار بود پس از پاک کردن و تسطیح محل کارگـاه ،اولـین
مرحله کار ساختمان ،نصب لولههای آب ،فاضالب و گاز باشد .معهذا گرچه کار تسطیح در اکتبـر  3322بـه اتمـام
رسید ،هیچگونه موافقتی جهت تأمین آب تحصیل نشد ،هرچند که خود آی.سی.سی .در همـان حـال ،بـه کمـک
سازمان مسکن ،اطمینان هایی در مورد تأمین گاز و برق به دست آورده بود .بدین طریق ،در مـورد احتمـال ادامـه
پروژه ،شک و تردید فراوانی وجود داشت.
 .11سازمان مسکن قبول ندارد که این تعهد را نقض کرده است .نامبرده میگویـد کـه طبـق بنـد  3مـاده 1
قرارداد ،تعهداتش محدود به «برقراری تماس» با مقامات مسئول بوده و مدعی است که بـا «برقـراری تمـاس بـا
سازمانها و ادارات مسئول خدمات شهری ذیرب و بذل حداکنر مساعی خویش برای کسب موافقـت آنهـا ،ایـن
تعهد را ایفا نموده است» .سازمان مسکن ،بهعنوان مدرک ،نسخهای از صورتجلسه نشستی را ارائه نمـوده کـه در
تاریخ  34ژوئن  04( 3322خردادماه  )3102بین آی.سی.سی ،سازمان مسکن ،مهنـدس مشـاور و گـارد سـلطنتی
تشکیل شد .این صورتجلسه حاوی این تصمیم است که شهرداری محل برای تسهیل عملیات سـاختمانی« ،یـک
حلقه چاه عمیق» جهت تأمین آب به نرخ جاری در اختیار قرار خواهد داد .سازمان مسـکن همچنـین مکاتبـاتی را
تسلیم نموده ،حاوی جزئیات اقداماتی که وی در اوت  3322جهت ترغیب سـازمان آب تهـران بـه تجدیـدنظر در
مخالفت با تأمین آب پروژه به نام شهرک لویزان ،به عمل آورده است.
 .13به نظر دیوان ،این مدارک فق ثابت میکند که سازمان مسکن در رابطه بـا پـروژه دیگـری بـا مقامـات
مربو در تماس بوده و نیز اینکه راج به تأمین آب برای طول مدت کار ساختمان در محل پروژه ،مذاکراتی بـه
عمل آمده است؛ لکن تعهد مندر در بند  3ماده  1قرارداد ،صرفا طرک مسأله با مقامات ذیصالک ویا بذل «حداکنر
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مساعی» نبوده است .شر مزبور متضمن این الزام مطلق بوده که موافقت الزم جهت تأمین آب تحصیل شود تـا
در مرحله تکمیل پروژه ،آب وجود داشته باشد و قید مهلت نود روزه ،مؤید این استدالل خواهان است که موافقـت
مورد بحث ،شر اساسی آغاز کار ساختمان بوده است .عدم تحصیل چنین موافقتی توسـ سـازمان مسـکن ،بـه
منزله نقض آشکار قرارداد است و از همان اوایل کار ،یعنی آوریل  ،3322بهتنهایی بـرای ایجـاد ادعـای خسـارت
کفایت میکرده است.
 .17خواهان ادعا میکند که سازمان مسکن در موارد دیگری نیز قرارداد را نقض کـرده اسـت .دیـوان بـدون
اینکه به یکایک این موارد نقض ادعایی بپردازد ،بر این نظر است که سازمان مسکن حداقل در یک مـورد دیگـر
نیز به تعهدات قراردادی خویش عمل نکرده؛ بدین معنا که در فراهم کردن موجبـات دسترسـی آی.سی.سـی .بـه
محل کارگاه قصور کرده است .بند  3ماده پنج قرارداد مقرر میدارد:
«پس از تصویب اسناد و مدارک پیشبینی شده در ماده  1این قرارداد و کسب موافقتهای مندر در بنـد
 3ماده  1فوقالذکر ،سازمان ،محل کارگاه را با حق ورود و خرو  ،در اختیار شـرکت قـرار داده و موجبـات
استفاده و دسترسی شرکت را به محل کارگاه بهطور مستمر فراهم خواهد نمود».
از اواس سال  ،3322ابتدا به علت ناآرامیهای عمومی داخلی و بعدا در اوایل سال  ،3323هنگامی که مالکان
قبلی زمین با استفاده از ناآرامیها و اغتشاشات کوشیدند از نو زمـین را تصـرف کننـد ،آی.سی.سـی .از اسـتفاده و
دسترسی مستمر به محل پروژه محروم شد .گرچه آقای آذرپی اظهار میدارد که وی به سازمان مسـکن گـزارش
داد که نگهبانان آی.سی.سی .مورد تهدید واق شدهاند و وی دیگر شروع مجدد کار را صالک نمیداند ،با این حال،
هیچگونه اقدام مؤثری جهت جلوگیری از اینگونه تهدیدها به عمـل نیامـد .سـرانجام پـس از رویـدادهای نـوامبر
 ،3323افراد غیرمجاز ،قسمت اعظم محل پروژه را اشغال نموده ،اقدام به ساختمان کردند .بدینسان تا اوایل سال
 3323سازمان مسکن تعهد خود را در مورد فراهم نمودن موجبات استفاده و دسترسی مسـتمر [آی.سی.سـی بـه
کارگاه نقض کرده بود.
 .18گرچه سازمان مسکن مدعی است که آی.سی.سی .پروژه را رها کرده ،بـا ایـن حـال ،از ادلـه و مـدارک
روشن است که قصد آقای لویت و شرکای وی ایـن بـوده کـه بـه محـض ایـنکـه اوضـاع و احـوال اجـازه داد،
آی.سی.سی .کار را از سر گیرد .یک مؤسسه پیمانکاری ایرانی برای کار ساختمان تعیـین شـده بـود .در  38اکتبـر
 04( 3322مهرماه  )3102آقای دالراتا ضمن ارسال یک یادداشت داخلی برای آقای لویت ،اطالع داد که موافقـت
دولت جهت اعطای وام به خریداران نهایی آپارتمانها تحصیل شده است .معهذا در حوالی همـان موقـ  ،تصـمیم
گرفته شد که ودیعههای پرداختی توس  022نفر خریدار آتی که آی.سی.سی .حق داشت آن را جهت تأمین اعتبار
عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار دهد ،پس داده شود .این ودیعـههـا در  32اکتبـر  00( 3322مهرمـاه )3102
منتقل گردید .گو اینکه خوانده این اقدام را بهعنوان دلیلی بر قصد آی.سی.سی .به ترک پروژه تلقی مـیکنـد ،بـا
این حال ،دیوان توضیح آقای آذرپی را قان کننده مییابد .نامبرده در جلسه استماع اظهـار داشـت کـه مـواردی در
ایران وجود داشته که پیمانکاران نتوانستهاند پروژههای خانهسازی خود را به اتمام رسانند و ودیعههای خریداران را
برداشته و گریختهاند .نامبرده اظهار داشت که تصمیم به استرداد ودیعهها بـدین جهـت اتخـاذ شـد کـه از ایجـاد
نارضایتی میان خریدارانی که ودیعه سپرده بودند ،ولی میدیدند که از ساختن خانهها خبری نیست ،جلوگیری شود
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و نیز اطمینان حاصل گردد که پول ایشان در جریان انقالبی که در شرف وقوع بود ،از بین نرود ویا ضـب نشـود.
بدین ترتیب ،تصمیم مزبور واکنشی کوتاه مدت بود در برابر مشکالتی که آی.سی.سی .با آن مواجه شده بود و نـه
اینکه قدم اول در رها کردن عامدانه پروژه باشد .در واق  ،آقای آذرپـی در ایـران مانـد و تـا آخـر سـال  3323بـا
سازمان مسکن و وزارت مسکن از نزدیک در تماس بود ،تا مقامات مربو را به ادامه پروژه ترغیب نماید.
 .13بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که سازمان مسکن ،هم با قصور در تحصیل موافقـت جهـت تـأمین آب و
هم با قصور در فراهم کردن موجبات استفاده و دسترسی مستمر [آی.سی.سی به کارگاه ،قـرارداد را نقـض کـرده
است .این دو مورد نقض قرارداد ،مجموعا این اثر را داشت که ادامه اجرای قرارداد توس آی.سی.سی .غیـرممکن
گردید .بنابراین ،سازمان مسکن مسئول پرداخت خسارات است .تعیین تاریخ دقیق فسخ قرارداد ممکن نیست ،لکن
قرارداد را باید قط نظر از وقای بعدی انقالب ،حداکنر در پایان سال  ،3323خاتمه یافته تلقی کرد.
(سه) تعیین میزان خسارت

 .41خواهان مبلغ  00.233.380/83دالر خسارت ادعـا مـیکنـد .از ایـن رقـم ،مبلـغ  0.810.280/83دالر بابـت
هزینههایی است که آی.سی.سی .متحمل شـده ،ولـی آن را دریافـت ننمـوده و ـ 33.408.322/دالر بقیـه بابـت
عدمالفنعی است که به میزان  32درصد محاسبه گردیده است .درصد مزبور در مدارک حاوی پیشنهاد آی.سی.سی.
که ضمیمه قولنامه میباشد ،در گردیده است.
(الف) هزینههای بازپرداخت نشده

 .43خسارات متحمله در اثر نقض مستقیم قرارداد توس سازمان مسکن به صورت هزینههای بازپرداخـت نشـده،
در مواردی که این هزینهها بهدرستی به عنوان بخشی از اجرای قرارداد توس آی.سی.سی .صـورت گرفتـه ،قابـل
پرداخت میباشد .راج به ادله و مدارک مورد لزوم در مورد هزینههای متحمله ادعایی در ایاالت متحده ،که تهیـه
آنها آسان است ،باید ضواب دقیقتری اعمال شود ،تا هزینههای متحمله در ایران کـه تـاب مالحظـات دیگـری
است.
 .42در مورد این پرونده بخصوص ،عامل دیگری نیز باید در ارزیابی ادله و مدرک هزینـههـای آی.سی.سـی.
توس دیوان ملحوظ گردد .خواهان و آی.سی.سی .در همان زمان ،در پروژه ظاهرا کوچکتر دیگـری موسـوم بـه
«طرک آبیاری دشت مغان» مشارکت داشتند که در حال حاضر ،موضوع ادعای جداگانه دیگـری بـوده و در دیـوان
مطرک است )1(.گرچه هیچ بخشی از سوابق و مدارک آن پرونده ،حتی از باب توضیح در جریان رسیدگی حاضر در
این پرونده ارائه نشده ،با این حال ،وجود این پروژه متقارن ،با توجه به ماهیت کلی قسمت اعظـم ادلـه و مـدارک
خواهان ،که غالبا ارتبا هزینهها با هر پروژه خاص در آنها مشخص نشده ،مشکلی جدی از نظـر تعیـین ارتبـا
هزینهها با هریک از پروژههای آی.سی.سی .ایجاد میکند.
 .41در رابطه با پروژه قنات کوثر ،آقای لویت نه گروه هزینه مسترد نشده ادعا کرده است .در مورد هر گروه از
هزینهها ،اسناد و مدارک مؤید جداگانهای ارائه شده و دیوان به یکایک آنها میپردازد.
 .1پرونده شماره  ،032ویلیام  .لویت به طرفیت جمهوری اسالمی ایران و سایرین که در حال حاضر در شعبه سه تحت رسیدگی است.
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خدمات حرفهای

 .44خواهان مبلغ  322.022/08دالر بابت حقالزحمههای پرداختی جهت خدمات مشاوران تخصصی مختلفی کـه
در مراحل مقدماتی پروژه استخدام شده بودند ،مطالبه میکند .روشن است که نقشهها و مشخصـات تسـلیمی بـه
سازمان مسکن در آوریل  ،3322عمدتا توس متخصصان حرفهای تهیه شده است .آقایان دالراتا و آذرپی هریـک
در سوگندنامههای خویش به استخدام مؤسسات مختلف ،بهویژه هندرسن اند باد ول ،که نقشـههـای مهندسـی را
تهیه کردند ،اشاره مینمایند .تعدادی نقشه ،طرکهای هنری و مطالب تبلیغاتی ،همراه با نسخ چکهای پرداختـی،
بهعنوان مدرک ارائه شده است.
دیوان داوری رقم مورد مطالبه خواهان را منطقی دانسته ،مبلغ  322.022/08تحت این عنوان به نف خواهـان
حکم میدهد.
تبلیغات

 .41خواهان سپس مبلغ  300.010/32دالر بابت هزینه تبلیغات مطالبه مینماید .روشن است که مقدار معتنـابهی
کار در این رابطه انجام گردیده که قسمت اعظم آن توس مؤسسه ایرانی زیباـ مککان اریکسون صـورت گرفتـه
است .آقایان دال راتا ،آذرپی و لویت در سوگندنامههای خویش اظهار میدارند که مقداری کـار تبلیغـاتی سـفارش
داده شده بود .سوابق امر شامل نسخ تعدادی تلگراف مبنی بر انتقال وجه به زیبا ـ مککان اریکسون و همچنـین
بروشورهای تبلیغاتی و مقاالت متعددی از روزنامهها در شرک و توصیف پروژه میباشد .دیوان متقاعـد شـده اسـت
که هیچیک از این هزینهها قابل انتساب به کار انجام شده در پروژه آبیاری نیست ،زیرا پروژه اخیر نیـاز بـه تبلیـغ
نداشته است .بنابراین ،کل مبلغ خواسته ،یعنی  300.010/32دالر مورد حکم واق میشود.
هزینهها و حقالزحمههای حقوقی

 .43بابت حقالزحمه های حقوقی متحمله جهت امور مقدماتی پـروژه ،مبلـغ  40.331/32دالر ادعـا شـده و نسـخ
چکهای پرداختی در تأیید این بخش از ادعا ثبت گردیده است .در مورد این هزینهها ،ادله و مدارک طوری اسـت
که دیوان نمی تواند کل این رقم را به پروژه قنات کوثر مربو بداند .از کل مبلغ مورد مطالبه 02.002/34 ،دالر به
مشاور ایرانی جهت ارائه نظر مشورتی کلی به شرکت ،پرداخت شده و نشانهای حاکی از اینکه چـه مقـدار از ایـن
نظر مشورتی به پروژه خانهسازی مربو بوده و چه مقدار به پروژه آبیاری ،وجود ندارد؛ زیرا آی.سی.سـی .بـهطـور
همزمان در هر دو پروژه کار میکرده است .به همین نحو ،حقالزحمههای متحمله جهت ثبت اسـناد و مـدارک در
باهاما در رابطه با تأسیس آی.سی.سی .و ثبت پارهای اسناد و مـدارک در ایـران ،قابـل انتسـاب بـه هـیچکـدام از
پروژهها نیست .یک رقم  32.234/00دالر دیگر نیز به مشاوران مختلف امریکایی جهت ارائه نظر مشـورتی کلـی
راج به ایران پرداخت گردیده ،لکن در این مورد نیز مدارک به نحوی اسـت کـه انتسـاب آن را بـه هریـک از دو
پروژه میسر نمیسازد .یک رقم  0.300/80دالر نیز به مشاور بانکی جهت کمک در اخـذ وام بـرای تـأمین اعتبـار
پروژه خانهسازی داده شده؛ لکن دیوان در زیر نتیجه گرفته است که تمام هزینههای مربو به این وام را نمیتوان
به پروژه مزبور منسوب نمود (رجوع شود به :پاراگراف  00زیر) .با توجه به اینکه خواهان مدارکی حـاوی جزئیـات
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خدمات حقوقی که وجوه مزبور بابت آنها پرداخت شده ،ارائه ننموده یا حتی موضوعاتی را که این وجوه در رابطـه
با آنها خر شده ،مشخص نکرده و بهویژه با توجه به عدم ارائه صورتحسابهای مربو ویا عدم توضیح راج به
اینکه به چه دلیل امکان تهیه آنها وجود نداشته ،دیوان حدود یک سوم هزینههای حقوقی را قابـل انتسـاب بـه
پروژه خانهسازی دانسته ،لذا ـ 30.222/دالر تحت این عنوان ،در حکم منظور میکند.
هزینههای باالسری دفتر نیویورک

 .47خواهان بابت «هزینههای باالسری عملیـاتی» دفتـر خـود در نیویـورک ،مبلـغ  3.023.233/88دالر مطالبـه
میکند .نامبرده هیچگونه ادله و مدارک مستندی در تأیید این بخش از ادعا ،غیـر از خالصـهای از انـواع مختلـف
هزینههای عملیاتی متحمله در طول سه دوره  30ماههای که از اول ژانویه  3322تا  13دسامبر  33( 3323دیماه
 3100تا  32دیماه  )3102ادامه داشته ،ارائه نکرده است .بزرگترین جزا این رقم بابت «دستمزدها و هزینههای
مربوطه» میباشد ،از جمله یک رقم ـ 002.222/دالر که بهعنوان حقوق ساالنه آقای لویـت منظـور شـده اسـت.
فق  32درصد کل هزینههای سال  3323در رقم مورد ادعا منظور گردیده است.
 .48سوگندنامهها و مدارکی که در جلسه استماع تسلیم شده ،ثابت میکند که غیر از خود آقای لویت و آقـای
دال راتا ،دو کارمند امریکایی دیگر آی.سی.سی ،یعنی آقایان کاموف و گرین که ایشـان نیـز در نیویـورک مسـتقر
بودند ،مقدار معتنابهی وقت صرف پروژه خانهسازی میکردند .این کارمندان قسمتی از وقت خود را در ایران صرف
کردند و بخشی از دفتر آی.سی.سی .به عنوان محل سکونت ،هنگام سـفرهای ایشـان بـه ایـران ،در اختیـار آنـان
گذارده میشد .بنابراین ،منطقا میتوان بخشی از هزینههای باالسری عمومی دفتر آی.سی.سی .در نیویورک ،منل
اجاره ،هزینه پست ،تلفن ،تلکس و هزینه نگهداری را به پروژه مورد بحث منتسب نمود .بـا ایـن حـال ،در غیـاب
هرگونه قرینه و نشانهای خالف آن ،دیوان معتقد است کـه اسـناد و مـدارک کامـل در ایـاالت متحـده در اختیـار
خواهان بوده است و با توجه به عدم ارائه ادله و مدارک مستندی که خر کردن وجوه مورد ادعا و ارتبا آنهـا را
با پروژه قنات کوثر ثابت کند ،دیوان باید «بهطور منصفانه خسارات مورد حکم را تعیین نماید» (رجوع شود به :ص
[ 03متن انگلیسی حکم شماره 00ـ380ـ ،3مورخ  34ژوئن  04 ،3321خردادماه  ،3180صادره در پرونده ایکانامی
فورمز کورپوریشن به طرفیت جمهوری اسالمی ایران .همچنین مقایسه شـود بـا ص [ 33مـتن انگلیسـی حکـم
شماره 83ـ322ـ ،0مورخ  02ژوییه  0 ،3321مردادماه  ،3180صادره در پرونده گـروئن اسوشـیایـتس اینـک بـه
طرفیت شرکت خانهسازی ایران) .با در نظر گرفتن مدارک مربو به دفتر نیویورک و کـافی نبـودن اسـناد منبـت
هزینههای واقعی ،دیوان مبلغ ـ 400.222/دالر ،یعنی یک سوم رقم مـورد تقاضـا را تحـت ایـن عنـوان در حکـم
منظور میکند.
هزینههای کلی

 .43آقای لویت مبلغ  10.200/22دالر بابت هزینه تهیه نمودارها ،نقشههای اوزالید و عکسها ،پیک پستی سری
و هزینههای گمرکی و پستی متحمله در رابطه با پروژه ،مطالبه مینماید .نسخ چکهای پرداختـی ارائـه گردیـده،
لکن این اسناد از ارزش استنادی محدودی برخوردارند ،زیرا فق نام گیرنده وجه را نشان میدهنـد و نـه موضـوع
پرداخت را .تنها صورتحسابهای ثبت شده ،یک قلم بابت هزینههای گمرکی بسته بیمه شدهای است که به ایران
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ارسال گردیده و دیگری بابت واکسیناسیون آقای دال راتا علیه وبا است که بخـش بسـیار کـوچکی از مبلـغ مـورد
مطالبه را تشکیل میدهند .براساس همان مالحظاتی که در مورد هزینههای دفتر نیویورک اعمال شد ،دیوان مبلغ
ـ 32.222/دالر بهعنوان هزینههای تقریبی معقول تحت این عنوان حکم میدهد.
مسافرت و پذیرایی

 .11آقای لویت بابت هزین ه سـفر و مخـار مربوطـه توسـ خـود و کارکنـانش کـه در پـروژه خانـهسـازی کـار
میکردهاند ،مبلغ  323.243/13دالر ادعا میکند .مدارک مستندی که در تأیید این ادعا ارائه شده ،شامل چکهای

پرداختی در وجه امریکن اکسپرس کامپنی ،آوستین تراول و هتل هیلتون تهران و همچنین چکهای پرداختی بـه
خود کارکنان است که حسب ادعا بابت هزینههای سفر ایشان پرداخت شده است .سوگندنامهها و اظهارات شـهود
در جلسه استماع ،ثابت میکنند که آقای لویت و سایر مسئولین آی.سی.سی .سفرههای متعددی به ایران کردهانـد
و مدارک آژانسهای مسافرتی و هتلها اکنرا با تاریخ این سفرها مطابق است .از این گذشته ،هر کوششـی بـرای
ایجاد رابطه بین مبالغ مورد ادعا و مدارک منبته در این مورد ،تا حدودی زیادی مبتنی بر حـدس و گمـان خواهـد
بود .به این دلیل ،به نظر دیوان منطقی است که حدودا نصف مبلغ خواسته ،یعنی ـ 30.222/دالر مورد حکم قـرار
واق شود.
هزینه آپارتمان تهران

 .13مبلغ  34.322/32دالر دیگر بابت هزینههایی که حسب ادعا جهت مبلمان و تجهیـز آپارتمـان تهـران بـرای
سکونت کارکنان آقای لویت صورت گرفته ،مطالبه شده است .تعدادی رسید بابت اقـالم مختلـف اسـباب و اثاثـه
منزل که توس خانم لویت در نیویورک خریداری شده ،تسلیم گردیده؛ لکن قرینهای حاکی از آنکه اثاثه مزبور به
ایران حمل شده یا در آپارتمان تهران مورد استفاده قرار گرفته باشد ،وجود ندارد و مهمتـر ایـنکـه قابـل اسـترداد
بودن این هزینهها ،طبق شرای قرارداد آی.سی.سی .قابل بحث است بنابراین ،این بخش از ادعا مـردود شـناخته
میشود.
بهره بانکی

 .12آقای لویت مبلغ  0.280.203/02دالر بابت بهره پرداختی مربو به وامی بـه مبلـغ  0میلیـون دالر را کـه در
تاریخ  02اکتبر  02( 3322مهرماه  )3108توس امریکن اکسپرس اینترنشنال بنکینگ کورپوریشن ،جهـت تـأمین
اعتبار ساختمان پروژه به آی.سی.سی .اعطا شده ،مطالبه میکند .آخرین قس وام در  30دسامبر  03( 3322آذرماه
 )3103بازپرداخت شد .مدارک مربو به بهرههای پرداختی ،از جمله تغییرات نرخ بهره ،بهطور کامـل ارائـه شـده
است .از نظر دیوان ،منطقی است که آی.سی.سی ،قبل از شروع پروژه ساختمانی عظیمی که بهطور مسلم متضمن
هزینههای اولیه هنگفتی بود ،نوعی اعتبار جهت تأمین سرمایه درگردش فراهم کرده باشد .معذلک با اینکه بهـره
پرداختی بابت مبالغی که عمال از حساب اعتبار نامحدود برداشت شده ،میتوانـد هزینـهای ضـروری و لـذا نـوعی
خسارت معقول در شرای این پرونده تلقی گردد ،با این حال ،این مطلب را نمیتوان در مورد کـل بهـره پرداختـی
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بابت وام اولیه  0میلیون دالری صادق دانست .از آنجا که تاریخ اعطای وام بهروشنی نشان میدهد کـه دریافـت
آن به منظور تأمین بودجه پروژه خانهسازی صورت گرفته ،لذا خواهان باید قسـمتی از بهـره آن قسـمت از اصـل
مبلغی را که واقعا روی پروژه خر شده ،وصول کند .دیوان در حکم حاضر نظر داده است که خواهـان تنهـا مبلـغ
ـ 3.223.331/دالر از هزینههای جبران نشده پروژه را میتواند وصول کند (رجوع شود به :پاراگرافهای  43تا 40
فوق و پاراگرافهای  01و  04زیر) .برای تعیین میزان بهرهای که باید به خواهان پرداخت گردد ،مبلغ مزبـور بایـد
مالک عمل واق شود .برای دیوان قابل درک است که تاجری که دستاندرکار یک پروژه ساختمانی است ،ترجیح
دهد کمی بیش از هزینههای فوری خود وام بگیرد و بابت آن بهره بپردازد .ولی در پرونده حاضر ،خواهان توضـیح
یا دلیل کافی در این مورد ارائه نکرده که چرا آی.سی.سی .در همان اکتبر  3322مبلغ  0میلیون دالر وام گرفت و
تا اواس دسامبر  3322آن را بازپرداخت نکرد؛ حال آنکه تا اواخر  3323معلوم شده بود که چندان امیدی به ادامه
پروژه وجود ندارد .با توجه به این اوضاع و احوال ،تردید جدی وجود دارد که منطقا بتوان بهره تمامی وام  0میلیون
دالری را تا  30دسامبر  03( 3322آذرماه  )3103بهعنوان هزینههای قابل جبران پروژه محسوب کرد .دیوان بایـد
در این مورد ،مانند سایر جنبههای این پرونده ،برآوردی معقول به دست دهد (برای منال ،رجوع شود به :پـاراگراف
 02زیر) .بر این اساس ،به نظر دیوان منطقی است که بهرهای معادل بهره پرداختی توس آی.سی.سی .بابت مبلغ
 3/2میلیون دالر به نف خواهان حکم داده شود .این رقم با قائل شدن یک ضریب انعطاف مختصر ،برابـر همـان
مبلغ ـ 3.223.331/دالری است که بابت سایر هزینههای قابل استرداد ،مورد حکم واقـ شـده اسـت .بـر مبنـای
صورتحسابهای بانکی موجود در پرونده ،بهره پرداختی طی  08ماه از تاریخ دریافت وام تا  04دسـامبر 1( 3323
دیماه  )3102بابت  0میلیون دالری که آی.سی.سی .عمال وام گرفت 3.020.282/20 ،دالر بوده است .در تعیین
مبلغ قابل وصول از این مقدار بهره ،دیوان اوال متذکر میشود که مبنایی راج به لـزوم اخـذ وامـی بـیش از 3/2
میلیون دالر ارائه نگردیده و ثانیا راج به اینکه چرا کل مبلغ وام در ابتدا دریافت شـد ،حـال آنکـه هزینـههـای
واقعی عمال طی مدت زمانی طوالنی و به تدریج صورت گرفته ،توضیحی داده نشده است .در این شرای  ،به نظـر
دیوان مناسب است که بهرهای بابت مبلغ  3/2میلیون دالر برای مدت  02ماه پرداخت شود و با تقلیل نسبی رقـم
ارائه شده توس خواهان ،مبلغ  102.222دالر از این بابت حکم داده میشود.
وجوه انتقالی

 .11خواهان مبلغ  3.220.140/00دالر دیگر نیز بابت وجوهی که دفتر تهران صرف هزینـههـای پـروژه کـرده و
حسب ادعا ،به آی.سی.سی .در ایران منتقل شده مطالبه مینماید .آقای لویت میگوید که به دلیـل فقـد هرگونـه
سوابقی در دفتر آی.سی.سی .در تهران ،وی و کارکنانش با استمداد از حافظه خویش نحوه مصرف شدن این وجوه
را به صورت تخمینی بازسازی کردهاند .آقای آذرپی در سوگندنامه خویش اظهار داشته که پارهای از وجـوه منتقلـه
به ایران ،صرف هزینه های دفتـر تهـران شـد .همچنـین بـرای جـایگزینی رقـم ـ 022.222/تـا ـ 822.222/دالر
ودیعههایی که صرف پروژه شده بود ،وجوهی منتقل گردید .به نظر میرسد که مبلغ منتقله به ایران تا پایان سـال
 ،3322حدود ـ 3.222.222/دالر بوده باشد .تنها مدرکی که تاریخش مقـارن همـان ایـام بـوده و در ایـن رابطـه
می تواند حائز اهمیت باشد ،اظهارنامه مالیاتی است که توس آقای آذرپی بهعنـوان مـدیرعامل آی.سی.سـی .نـزد
مقامات مالیاتی ایران به ثبت رسیده است .از اظهار نامه مزبور چنین برمیآید که احتمـاال حـدود ـ 122.222/دالر
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در سالهای 3322و  3323صرف پروژه شده است .ارقام مندر در اظهارنامه مالیاتی بر مبنای مالحظـاتی تنظـیم
شده که برای دیوان معلوم نیست و لذا ارزش استنادی آن برای این منظور تا اندازهای محدود است .در واق  ،سـند
مزبور در رابطه با مطلبی کامال متفاوت ،توس خواندگان در تأیید ادعای متقابل مالیاتی ارائه گردیده است.
 .14دیوان داوری متقاعد شده است که مقدار معتنابهی کار جهت پاک کردن و تسـطیح محـل پـروژه انجـام
شده و لذا مقادیر معتنابهی هزینههای جنبی میبایستی توس آی.سی.سی .صورت گرفته باشد؛ گو ایـنکـه هـیچ
مدرک خاصی در تأیید این مبلغ مورد ادعا در دست نیست .منصفانهترین برآوردی که دیوان میتواند از هزینه کـار
انجام شده در ایران به دست دهد ،این است که برای ارقام مندر در اظهارنامه مالیاتی و کل مبالغ منتقلـه ،ارزش
مساوی قائل شده ،مبلغ یک میلیون دالر از این بابت حکم دهد.
ب) عدمالنفع

 .11عدم النف اصوال خسارتی قانونی بابت نقض قرارداد به شمار میرود ،مشرو بر آنکه خواهان بتواند دیوان را
متقاعد سازد که چنانچه قرارداد تماما اجرا شده بود ،چنین منافعی عاید وی میشد.
 .13لکن در پرونده حاضر ،مبنای ادعای رقم ـ 33.408.322/دالر تحت این عنوان ،بسیار ذهنی است .گرچه
یک رقم  32درصد سود ،در اوراق پیشنهادی که جهت تصویب تسلیم و بعدا به قولنامه امضـا شـده توسـ وزارت
مسکن ضمیمه گردید ،به چشم می خورد ،با این حال ،چنین شرطی به خود قرارداد منتقـل نگردیـد .هنگـامی کـه
قرارداد خاتمه یافت ،فق مراحل اولیه پاک کردن و تسطیح تکمیل گردیده و هیچگونـه کـار سـاختمانی در مـورد
بناها آغاز نشده بود .بنابراین ،پروژه فق در مرحلهای بسیار ابتدایی قرار داشت.
 .17در آغاز امر ،دورنمای پروژه امیدوارکننده بود .میزان عالقه و اشتیاقی که قبل از انقالب توس خریـداران
احتمالی نشان داده میشد ،دلگرمکننده بود و دولت موافقت خود را با اعطای وام رهنی اعالم کرده بـود .در واقـ ،
سازمان مسکن به موجب شرای قرارداد ملزم بود حداکنر مساعی خود را جهت تحصـیل چنـین اعتبـاری مبـذول
نماید .احتمال داشت تقاضا برای این قبیل مسکن بعد از وقای انقالب نیز ادامه یابد .معهذا ادلـه و مـدارک حـاکی
است که با توجه به آشفتگی امور و ناآرامی حاکم ،بهویژه از این جهت که پروژه مزبور اولین پروژه آقای لویـت در
ایران بود ،آی.سی.سی .در ادامه مراحل اساسی ساختمان ،با مشکالت قابل مالحظهای روبهرو میشد .لذا بعید بود
که پروژه میتوانست مطابق برنامه زمانی که بدوا پیشبینی شده بود ،تکمیل گردد ویا اینکـه هزینـه پـروژه ،بـه
دلیل مشکالت نظارت توس سازمان آقای لویت و وارد کردن مواد و مصالح به میزان زیادی افزایش نمییافت.
 .18بنا به دالیل مذکور ،دیوان داوری نتیجه میگیرد که خواهان به قـدر کـافی ثابـت نکـرده کـه از پـروژه،
منفعتی عایدش میشد و لذا ادعای عدمالنف مردود میشود.
چهار) ادعاهای متقابل
الف) مالیاتها

 .13دولت ایران بدوا ادعای متقابلی تقریبا به مبلغ  40میلیون ریال بابت مالیاتهایی کـه حسـب ادعـا بـر عهـده
آی.سی.سی .است ،مطرک ساخت .با ثبت لوایح بعدی روشن شد که مسئولیت مالیاتی ،بـه فـرض کـه وجـود هـم
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داشته باشد ،از مشارکت آی.سی.سی .در طرک آبیاری جداگانهای ناشی میشده و لذا این ادعای متقابـل از حیطـه
شمول بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی که مقرر میدارد که ادعای متقابل باید « ...ناشی از همان قرارداد،
معامله یا رویدادی باشد که موضوع ادعا بوده» ،خار است.
 .31به همین ترتیب ،ادعای متقابل مزبور که براساس دستور دیوان مجددا تنظیم و اصالک گردیـد ،متضـمن
هیچگونه قراردادی مالیاتی جهت مسئولیت ادعایی نیست ،تا آن را خواه بهعنوان ادعای متقابل و خـواه بـهعنـوان
تهاتر ،در حیطه صالحیت دیوان قرار دهد .قرارداد منعقد در تـاریخ  34ژانویـه  04( 3322دیمـاه  ،)3108حـاوی
هیچگونه شرطی جهت کسر یا وصول مالیات نیست .بنابراین ،ادعای متقابل باید به دلیل فقـد صـالحیت ،مـردود
شناخته شود.
ب) عدم استفاده از زمین

 .33سازمان مسکن حدودا مبلغ  001میلیون ریال بابت قیمتی که جهت کسب مالکیت زمین پـروژه ،بـه مالکـان
متعدد اراضی قنات کوثر پرداخته ،ادعا مینماید .نامبرده اظهار میدارد که عـدم توانـایی وی در اسـتفاده از زمـین،
قابل انتساب به آی.سی.سی .است؛ لکن مبنای حقوقی این ادعا روشن نیست.
 .32ادله و مدارک حاکی است که پس از آنکه سازمان مسکن اراضی را در اختیار گرفـت ،مالکیـت آن را در
تمام مدت حفظ کرد .در طول قرارداد ،مالکیت هرگز به آی.سی.سی .منتقل نشد و چنین الزامی نیز وجود نداشـت.
از آنجا که از نتیجهگیریهای دیوان این مطلب روشن گردیده که خود آی.سی.سی .در اثر قصور سازمان مسـکن
در تأمین دسترسی نامبرده به زمین ،از استفاده از زمین ممنوع شده بود ،لذا هیچگونه مبنایی جهـت پـذیرفتن ایـن
ادعای متقابل وجود ندارد و لذا ادعای متقابل مزبور رد میشود.
پنج) بهره

 .31با توجه به نتیجهگیری دیوان ،مبنی بر اینکه قرارداد بر اثر نقض آن توس سازمان مسکن ،حداکنر تا پایـان
سال  3323خاتمه یافت ،لذا خواهان استحقاق دارد از اول ژانویه  33( 3322دیماه  )3102نسـبت بـه کـل مبلـغ
مورد حکم ،بهره دریافت کند.
 .34در مورد نرخ بهرهای که باید اعمال شود ،شعبه حاضر با توجه به عدم تصریح نرخ بهره در قـرارداد ،نـرخ
بهره را بر مبنای مبلغی محاسبه میکند که حدودا برابر با نرخی باشد که محکومٌله ،چنانچه مبالغ مورد حکـم را از
طریق نوعی سرمایهگذاری متداول تجاری در کشور خود به کار میانداخت ،میتوانست به آن میزان منتفـ شـود
(برای منال رجوع شود به :صفحات 14ـ[ 12متن انگلیسی حکم شماره 322ــ84ــ 3مـورخ  02ژوئـن 8 /3320
تیرماه  ،3184صادره در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک به طرفیت جمهوری اسالمی ایران و نیز (پاراگراف
 )13حکم شماره 002ـ14ـ ،3مورخ  2اکتبر  38/3328مهرماه  ،3180صادره در پرونده اویل فیلدز آو تگزاس اینک
به طرفیت جمهوری اسالمی ایران در مورد خواهانهای امریکایی که ادعاهایشان برحق شناخته میشود) .دیوان
معموال میانگین نرخهای بهره متعلقه به سپردههای ششماهه را که هرچند یکبار توس یک مرج رسمی ،یعنی
فدرال رزرو بورد ،منتشر میشود ،مورد استفاده قرار میدهد .متوس نرخ در دوره مربـو بـه ایـن حکـم ،کـه بـه
صورت نقصانی یا اضافی ،تا  00صدم تغییر یافته 32/20 ،درصد میباشد.
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شش) هزینهها
 .31خواهان هزینههای متحمله بابت داوری را مطالبه میکند .آقای لویت سوگندنامه کوتـاهی بـه ثبـت رسـانده،

حاکی از آنکه وی «بیش از ـ 322.222/دالر» بابت حقالزحمههای حقوقی و «متجاوز از ـ 30.222/دالر» هزینه
در رابطه با دادرسی حاضر ،متحمل شده است .جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده است .با توجه به ضواب
مشروک در صفحات  10تا [ 12حکم صادره در پرونده سیلوانیا و با در نظر گرفتن نتیجه پرونده حاضر و عدم شرک
و توضیح ادعای هزینهها ،دیوان مبلغ ـ 32.222/دالر بابت هزینهها حکم میدهد.
 .33دیوان داوری دلیلی برای صدور حکم پرداخت هزینهها به بانک ملی نمیبیند .ادعای مطروک علیه بانـک
ملی در اوت  3320مسترد شد و بانک ملی فق سه الیحه مختصر در جریان رسیدگی به ثبت رسـاند و در جلسـه
استماع مقدماتی و نیز در جلسه استماع پرونده شرکت نکرد.
سوم) حکم

بنابه دالیل فوق،
دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
یک) خوانده ،سازمان مسکن ایران ملزم است مبلغ دو میلیون و یکصد و بیست و نه هزار و یکصد و سیزده
دالر و پنجاه و چهار سنت ( 0.303.331/04دالر امریکا) به اضافه بهره ساده به نـرخ  32/20درصـد در سـال (بـر
مبنای  180روز) از تاریخ اول ژانویه  33( 3322دیماه  )3102لغایت تاریخی که کـارگزار امـانی دسـتور پرداخـت
مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین بدهد ،به اضافه مبلغ ـ 32.222/دالر بابت هزینههـای داوری
به خواهان ،ویلیام  .لویت ،بپردازد.
دو) ادعاهای متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمان مسکن مردود شناخته میشوند.
تعهدات باال با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بنـد هفـت بیانیـه مـورخ  33ژانویـه 03( 3323
دیماه  )3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ،ایفا خواهد شد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی ،به ریاست دیوان داوری تسلیم میشود.
الهه ،به تاریخ  22آوریل  3387برابر با  2اردیبهشتماه 3133
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی
نظر مخالف
هوارد ام .هولتزمن

کامال با حکم موافقم ،به استننای حکم به پرداخت ـ 32.222/دالر بابت هزینهها که در این مورد ،صرفا به منظور
حصول اکنریت به حکم می پیوندم .رجوع شود به :نظر جداگانه اینجانب در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینک
به طرفیت جمهوری اسالمی ایران ،حکم شماره 322ـ84ـ 02 ،3ژوئن  8/3320تیرماه .3184

پرونده شماره 314ـ شعبه یک
حکم شماره 289ـ314ـ1
خواهان :سوال تایلز اینکورپوریتد
خوانده :دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ3133/2/2 :
حکم

حاضران
از جانب خواهان :آقای ام .بل الی

آقای دی .صبیح ،آقای آر .واکتر ،آقای سی .بل الی ،وکالی خواهان
خانم  .بدنار ،دستیار وکال
آقای وای .حاخاموف ،نماینده خواهان
از جانب خوانده :آقای اکبر شیرازی ،از طرف نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
آقای علی اکبر ریاضی ،مشاور حقوقی نماینده راب
آقای فرهاد مومن ،وکیل
آقای حسن غالمی ،دستیار نماینده راب
سایر حاضران :آقای  .آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
آقای ام .گلنز ،مشاور نماینده راب
اول) مقدمه
الف) جریان رسیدگی

 .3خواهان ،سوال تایلز اینکورپوریتد («سوال») در  30ژانویه  00[ 3320دیماه  3182ادعایی علیه خوانده ،دولـت
جمهوری اسالمی ایران ،به ثبت رساند و طی آن خساراتی بابت سلب مالکیت ادعـایی از دارایـی از یـک شـرکت
ایرانی ،موسوم به سیمات میدل ایست (ایران) با مسئولیت محدود («سیمات») که سوال مدعی مالکیت آن اسـت،
مطالبه نمود .تا تاریخ جلسه استماع ،سوال مبلغ ـ 1.022.220/دالر امریکا بهعنـوان خسـارات ،بـه اضـافه بهـره و
هزینه [دادرسی مطالبه کرد .دولت جمهوری اسالمی ایران در  2ژانویه  32[ 3321دیماه  3183الیحـه دفاعیـه
خود را به ثبت رساند .سوال در  34مارس  01[ 3321اسـفندماه  3183جوابیـهای ثبـت کـرد و دولـت جمهـوری
اسالمی ایران در  32آوریل  02[ 3324فروردینماه  3181پاسخ به جوابیهای به ثبت رساند .پیرو دستورات دیوان،
طرفین مدارک و لوایح دیگری به ثبت رساندند .جلسه استماع این پرونده در تـاریخ  32اکتبـر  00[ 3320مهرمـاه
 3184تشکیل گردید که طی آن ،طرفین شهود و استدالالت شفاهی خود را ارائه کردند.
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ب) واقعیات و اظهارات طرفین

 .2سیمات میدل ایست (ایران) با مسـئولیت محـدود ،در  33اکتبـر  33[ 3320مهرمـاه  3104در ایـران تشـکیل
گردید .نود درصد سهام شرکت مذکور به آقای اسحق حاخاموف ،تبعه اسراییل و ده درصد بقیـه متعلـق بـه آقـای
پرویز نظریان ،تبعه ایران بود .طبق اساسنامه شرکت ،آقای حاخاموف بهعنوان مدیرعامل شرکت منصوب گشـته و
«اختیارات تام و مطلق» نسبت به امور سیمات داشت .سیمات به کار واردات و فروش کاشیهای بسـیار مرغـوب
که عمدتا از دو شرکت ایتالیایی تهیه میشد ،اشتغال داشت و توزی کننده انحصاری محصوالت این دو شـرکت در
ایران بود .خواهان اظهار میدارد که بین سالهای  3320و  3323فعالیت بازرگانی سـیمات بـه طـرز روز افزونـی
سودآور شد و سیمات تا سال  ،3323هجده نمایشگاه در سراسر ایران دایر کرده بود.
 .1خواهان اظهار میدارد که در ژانویه  ،3323ادامه اقامت آقای حاخاموف در ایران از نظر ایمنی صالک نبود و
وی پس از آن که به دستیار خود خانم شهناز الیاسی وکالت داد تا در غیاب او امور سـیمات را اداره کنـد ،کشـور را
ترک نمود .خواهان سپس ادعا میکند که از ژوئن  3323کمیته موقت انقالب محل ،اقدامات مختلفی بـه منظـور
مداخله در امور سیمات به عمل آورد .به گفته خواهان ،این مداخالت سرانجام به در دست گرفتن کنتـرل و سـلب
مالکیت از اموال شرکت منتهی گردید .مبلغ ـ 1.022.220/دالر امریکا که اکنون بهعنوان غرامت درخواست شده،
شامل ـ 3.202.222/دالر عدمالنف و ـ 202.222/دالر سرقفلی و ارزش دارایی خالص شرکت است.
 .4در سال  3322آقای حاخاموف مذاکراتی را با دو برادر امریکایی به نام رابرت و ساموئل سولومون آغاز کرد
تا شرکتی برای توزی کاشی های ساخت دو تولیدکننده ایتالیایی ،در امریکا تأسیس کند .در آن تـاریخ ،یکـی از دو
تولیدکننده مذکور فعاالنه در حال بررسی سرمایهگذاری عمده ای در شرکت سیمات در ایران بـود .در نتیجـه ایـن
مذاکرات ،سوال تایلز اینکورپوریتد ،یعنی خواهان فعلی در کالیفرنیا تشکیل و در تاریخ  01می [ 3323دوم خردادماه
 3102ثبت گردید .آقای حاخاموف  43درصد ،آقای رابرت سولومون  08درصد و آقای ساموئل سولومون 00درصد
از سهام شرکت را دارا بودند .گواهی سهام در تاریخ ششم سپتامبر  30[ 3323بهمنماه  3102صادر گردید.
 .1در تاریخ  00می  4[ 3323خردادماه  3102آقای حاخاموف بـهعنـوان مـدیرعامل سـیمات سـندی تحـت
عنوان «سند واگذاری و انتقال شرکت سیمات میدل ایست (ایران) با مسئولیت محدود ،به شرکت سوال تایلز ،امضا
نمود .طبق این سند ،ظاهرا کلیه دارایی و دیون سیمات بالفاصله به سوال منتقل گردید.
 .3خوانده ،هم براساس صالحیت و هم بر مبنای ماهیت ادعا ،خود را از مسئولیت مبرا مـیدانـد .اوال خوانـده
تابعیت امریکایی سوال را مورد ایراد قرار میدهد و ثانیا نمیپذیرد که ادعا از تاریخ  34ژوئـن  04[ 3323خردادمـاه
 3102که ادعای بروز آن میشود تا  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ، 3103یعنی مدت مقـرر طبـق بنـد دوم مـاده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی  ،مستمرا متعلق به سوال بوده است .اصوال استدالل خوانده ایـن اسـت کـه انتقـال
داراییها و بدهیهای سیمات به سوال با نیت واقعی صورت نگرفته و فاقد اعتبار است؛ زیرا انتقـال طبـق قـوانین
ایران به صورت محضری انجام نشده است.
 .7در ماهیت ادعا ،خوانده سلب مالکیت از اموال سیمات را انکار کرده ،به عالوه ،ارزشـی را کـه سـوال بـرای
داراییهایی سیمات در تاریخ ادعایی سلب مالکیت تعیین کرده ،مورد سؤال قرار میدهد.
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مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

دوم) دالیل حکم
الف) مسائل شکلی

 .8دیوان در دستور مورخ  03اوت  2[ 3320شهریورماه  3184خود بهصراحت قید کرد که با توجه به تاریخ جلسه
استماع ،بعد از تاریخ اول اکتبر [ 3320نهم مهرماه  3184مهلت تسلیم مدارک معارض تمدید نخواهد شـد .پیـرو
دستور مذکور ،خوانده در تاریخ چهارم اکتبر  30[ 3320مهرمـاه  3184الیحـهای تسـلیم کـرد .خوانـده در برابـر
اعتراض خواهان توضیح داد که بروز اشکاالت غیرمترقبه در مورد یکی از پروازهای هواپیمایی ملی ایـران ،باعـث
سه روز تأخیر شده است .دیوان متذکر میگردد که الیحه مورد بحث حاوی اسـتدالالت مختلـف حقـوقی بـوده و
مدرک مستندی در آن دیده نمی شود .با توجه به کیفیت الیحه مذکور و تأخیر نسبتا کوتـاهی کـه در ثبـت آن رخ
داده ،دیوان تصور نمیکند که حق پاسخگویی خواهان در جلسه استماع تضیی شده باشد و بنابراین ،الیحـه فـوق
پذیرفته میشود.
 .3با این حال ،در تاریخ  12اکتبر  2[ 3320آبانماه  3184خوانده الیحه دیگـری بـه ثبـت رسـاند و اظهـار
داشت که الیحه مزبور حاوی مدارک مؤید در مورد شهادتی است که یکی از شهود در جلسه اسـتماع داده اسـت.
این گونه ثبت الیحه که بدون مجوز و قریب دو هفته بعد از برگزاری جلسه اسـتماع صـورت گرفتـه ،قابـل قبـول
نیست.
ب) صالحیت

 .31برای احراز شرای بند  0ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،سوال باید ثابت کند که ادعای تسـلیمی وی از
تاریخ ایجاد تا تاریخ رسمیت بیانیه مذکور ،مستمرا متعلق به یک تبعه ایاالت متحده بوده اسـت (رجـوع شـود بـه:
پاراگرافهای  30و  34حکم شماره 032ـ33ـ ،0مورخ  33مارس  02[ 3328اسـفندماه  3180صـادره در پرونـده
فلیس دا کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران) .همچنین سوال برای احراز تابعیت خود در طول مـدت مقـرر در
بند  3ماده هفت این بیانیه ،باید ثابت کند که از لحاظ رسیدگی حاضر ،یک «شرکت ...تشکیل یافته طبق قـوانین
[کالیفرنیا است» که در آن« ،اشخاص حقیقی تبعه [ایاالت متحده مجتمعا و به صورت مستقیم ویـا غیرمسـتقیم
 ...سهمی معادل  02درصد ویا بیش از  02درصد از سرمایه آن را در اختیار داشتهاند».
یک) تابعیت قوانین

 .33طبق قوانین ایالت کالیفرنیا ،یک شرکت تجاری هنگامی به وجود میآیـد کـه اساسـنامه آن نـزد یـک مقـام
ذیصالک دولتی ،که در این مورد ،دبیر ایالتی است ،به ثبت برسد .یک نسخه از گـواهی دبیـر ایالـت کالیفرنیـا کـه
حاکی است اساسنامه سوال تایلز اینکورپوریتد در  01می [ 3323دوم خردادمـاه  3102بـه ثبـت رسـیده ،در دفتـر
دیوان ثبت شده است .اساسنامه را آقای حاخاموف بهعنوان مؤسس سوال امضا کرده است.
 .32مسألهای که باقی میماند این است که دیوان باید متقاعد شود بین دو تاریخ ذیرب  ،یعنی اولین تـاریخی
که بتوان گفت ادعا به وجود آمده و  33ژانویه  03[ 3323دیماه  ، 3180یعنی تاریخ امضای بیانیههـای الجزیـره،
پنجاه درصد یا بیش از پنجاه درصد سهام سرمایه سوال متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده است.
 .31از مدارکی که خواهان به ثبت رسانده ،چنین پیـدا اسـت کـه در ششـم سـپتامبر  30[ 3323شـهریورماه
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 3102جلسه ویژه هیأت مدیره سوال تشکیل شد و صورتجلسه مربو حاکی است کـه هـر سـه سـهامدار ،یعنـی
اسحاق حاخاموف ،رابرت سولومون و ساموئل سولومون که به ترتیب صاحب  322،002و 022سهم هستند ،در آن
جلسه شرکت داشتند و هر سه نفر بهعنوان مدیران شرکت انتخاب شدند .آقای حاخاموف بهعنوان رئـیس ،دبیـر و
رئیس امور مالی و آقای ساموئل سولومون بهعنوان نایب رئیس تعیین گردیدند .صورتجلسه را هر سـه نفـر امضـا
کردهاند .در همان روز نیز گواهی سهام هر سه نفر صادر شد .دیوان نسخ گذرنامه امریکایی بـرادران سـولومون را
بررسی کرده و تابعیت امریکایی ایشان از نظر دیوان محرز است .بدین ترتیب ،محرز گردیده که  03درصـد سـهام
سوال از ششم سپتامبر  30[ 3323شهریورماه  3102متعلق به اتباع ایاالت متحده بوده است.
 .34به گفته سوال ،اولین تاریخی که میتواند مبنای سلب مالکیت قرار گیـرد 34 ،ژوئـن  0[ 3323خردادمـاه
 3102است ،زیرا در آن تاریخ ،کمیته موقت انقالب ،موضوع ضب سیمات را در تهران به شـرکت مزبـور اعـالم
کرد .در نتیجه ،دیوان باید وضعیتی را که سیمات قبـل از ششـم سـپتامبر  30[ 3323شـهریورماه  3102داشـته،
بررسی نماید.
 .31طبق قوانین کالیفرنیا ،صدور گواهی سهام ،دلیل بر مالکیت است؛ ولی ایجاد مالکیت نمیکند .با توجه به
فقد شواهد و قراین مخالف ،دیوان نتیجه می گیـرد کـه تعـداد سـهامی کـه در تـاریخ ششـم سـپتامبر 30[ 3323
شهریورماه  3102به نام سه سهامدار سوال صادرشده ،مبین تقسیم مالکیت بین آنهـا از تـاریخ تشـکیل شـرکت
است که سه ماه قبل ا ز آن صورت گرفته بود .خوانده به هیچ مدرکی که مغایر با این نظر باشد استناد نکرده است.
 .33مضافا سوابق امر نیز این نتیجهگیری را تأیید میکند .نامه مورخ اول مارس  32[ 3321اسـفندماه 3183
معاون سیتی نشنال بنک آو لوسآنجلس مؤید آن است که در تاریخ  03می  13[ 3323اردیبهشتماه  3102یک
حساب بانکی مشترک به نام هر سه نفر سهامدار سیمات افتتاک گردید .مقدار وجهی که برادران سـولومون بـدوا و
در طول چهار روز بعد از آن ،به حساب فوق واریز کردند جمعا ـ 31.110/دالر بود .آقای حاخاموف مبلغ ـ32.222/
دالر به این حساب سپرد .در  03ژوئن  13[ 3323خردادماه  ، 3102بانک مذکور اسـناد تشـکیل شـرکت سـوال را
دریافت کرد و حساب اول را مسدود و حساب جدیدی به نام سوال تایلز اینکورپوریتد افتتاک کرد کـه هـم بـرادران
سولومون و هم آقای حاخاموف در آن حق امضا داشتند .خواهان یک نسخه از کارت امضا را به دیوان تسلیم کرده
است.
 .37عالوه بر آن ،مدرکی وجود دارد حاکی از آنکه قبل از تشکیل سوال نیز میان برادران سـولومون و آقـای
حاخاموف روابـ تجـاری وجـود داشـته اسـت .دو صورتحسـاب گمرکـی بـه تـاریخ  30و  33آوریـل 01[ 3323
فروردینماه  3102از همان دو تولیدکننده ایتالیایی که به سیمات جـنس مـیفروختنـد ،خطـاب بـه «حاخـاموف
سولومون» بهعنوان خریدار و در همان آدرس لوس آنجلس که آقای حاخاموف یک ماه بعد در اساسنامه سوال ذکر
نمود  ،مؤید آن است که سفارشات مقدماتی برای نمونه کاشی به این تولیدکنندگان داده شده بود.
 .38دیوان از مدرک مذکور نتیجه میگیرد که اتباع ایاالت متحده در نزدیکترین تاریخی که ادعا میتوانسته
ایجاد شود ،سهمی معادل  02درصد یا بیش از 02درصد سهام سرمایه سوال را دارا بودهاند.
 .33عالوه بر آن ،از سوگندنامه آقای حاخاموف چنین به نظر میرسد که شرکت خواهان ،فعالیت تجاری خود
را بعد از نوامبر  3322نیز که تاریخ تقریبی اقدام به انتقال وجوه موجود در حسابهای بانکی سیمات در ایران ،بـه
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حساب سوال است ،ادامه داده است .در نامه مورخ اول مارس  32[ 3321اسفندماه  3183سیتی نشنال بنـک قیـد
شده است که حساب بانکی سوال در آن تاریخ فعال بوده و بنابراین ،دلیلی برای تردید در این امر وجود نـدارد کـه
در تاریخ  33ژانویه  03[ 3323دیماه  3103سوال تحت همان مالکیت وجود داشته است .بهطور خالصـه ،سـوال
در مدت ذیرب تبعه ایاالت متحده بوده است.
دوم) استمرار مالکیت ادعا

 .21موضوع بعدی ،استمرار مالکیت خود ادعا توس سوال و از نظر جریان رسیدگی حاضر ،استمرار مالکیت حقوق
و مناف سوال در سیمات است .حق اقامه دعوا توس سوال ،منو به صـحت واگـذاری دارایـیهـا و بـدهیهـای
سیمات به سوال است که به موجب سندی که آقای حاخاموف در تاریخ  00می  4[ 3323خردادمـاه  3102امضـا
کرد ،انجام گرفته است.
 .23اولین سؤال آن است که آیا آقای حاخاموف از نظر مقررات اداری سیمات ،اختیـار واگـذاری دارایـیهـا و
بدهیهای سیمات را داشته است یا خیر .طبق ماده  2اساسنامه سیمات ،آقـای حاخـاموف «بـهعنـوان مـدیرعامل
تاماالختیار ،انتخاب و منصوب شده» و آقای نظریان ،سـهامدار دیگـر ،رئـیس هیـأت مـدیره بـود .طبـق مـاده 2

اساسنامه ،سهام آقای نظریان در اختیار مدیرعامل قرار گرفت در ماده  33اساسنامه قید شده است که:
«کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی و قراردادها و همچنین اوراق و اسناد عادی تنها با امضای مـدیرعامل و
مهر شرکت معتبر خواهد بود».
و باالخره ماده  32میگوید:
«مدیرعامل نماینده قانونی شرکت بوده و در تمام عملیات شرکت ،اختیارات تام دارد.»...
ماده  32همچنین نمونههایی از اختیارات مدیرعامل را از قبیل خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقـول ذکـر
میکند .بنابراین ،انتقالی که در ماه می  3323انجام شده ،در حیطه اختیار آقای حاخـاموف بـوده و طبـق مقـررات
رسمی اساسنامه شرکت صورت گرفته است.
 .22اکنون باید دید که چه قانون ی حاکم بر این واگذاری بوده و آیا سند مورد بحث مطابق الزامات آن قـانون
تنظیم شده است یا خیر؟
 .21سوال اظهار میدارد که قوانین کالیفرنیا حاکم بر انتقالی است که در حوزه قضایی آن امضا و در همانجـا
[به منتقلٌالیه تحویل داده شده است .دولت جمهوری اسالمی ایران ،خالف آن استدالل کرده ،میگوید که قانون
تجارت ایران حاکم بر انتقال داراییها و بدهیهای شرکتهای ایرانی است و اضافه میکنـد کـه الزامـات رسـمی
قوانین دولت ایران راج به ثبت محضری سند واگذاری رعایت نشده و در نتیجه ،سند فاقد اعتبار است.
 .24قانون کالیفرنیا مقررات رسمی چندانی در مورد صحت این قبیل واگذاریها ،چه بین طـرفین واگـذاری و
چه در رابطه با اشخاص ثالث ،ندارد .بخش  300قانون مدنی کالیفرنیا مقرر میدارد که:
« ...فروش و انتقال حسابها و حقوق قراردادی یا اسناد مالکیت اموال منقول بهعنوان بخشـی از فـروش
کسب و کاری که حقوق حسابها و اسناد مزبور بدان مربو میشود [ ...در برابر اشخاص ثالـث مصـون
خواهد بود ،مشرو بر آنکه اینگونه حقوق مالکانه به صورت کتبی منتقل یا ظهرنویسی شده و در مـورد
اوراق یا اسناد مالکیت اموال منقول ،به منتقلٌ الیه تحویل شده باشد ،خواه اطالعیه چنین انتقال یا فروشی
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به متعهد داده شده یا داده نشده باشد.»...
چون تردیدی نیست که واگذاری مورد بحث کتبا صورت گرفته و سند آن به منتقلٌالیه ،یعنـی سـوال تحویـل
گردیده ،بنابراین ،به نظر میرسد که صحت آن طبق قوانین کالیفرنیا اشکالی نداشته باشد.
 .21اما قانون ذیرب ایران ،مطلب جداگانهای است .طبق ماده  321قانون تجارت ایران که حاکم بر تعهـدات
شرکتهایی از قبیل سیمات است ،انتقال سهمالشرکه به عمل نخواهد آمد ،مگر به موجب «سند رسمی» کـه بـه
عبارت دیگر ،سندی است که به گواهی دفتر اسناد رسمی یا بعضی از مقامات دولتی رسیده باشد.
 .23آقای حاخاموف به دیوان اظهار داشت که در پایان ژانویه  3323به خود وی توصیه شد کـه ایـران را بـه
خاطر وضعیت حاکم در آن وقت ،ترک کند و وی نیز به اسراییل مراجعت کرد .در اسراییل آقای حاخاموف به خانم
شهناز الیاسی دستیار خویش در سیمات وکالت داد که امور سیمات را در غیاب وی وکالتا اداره نماید .خانم الیاسـی
از سال  3320بهعنوان منشی در استخدام شرکت بود و امور توزی کنندگان جزا ،موجودی انبار و فروش سیمات را
اداره میکرد .پس از بازگشت خانم الیاسی به ایران ،وزارت امور خارجه وکالتنامه مورد بحث را به این دلیل کـه در
خار صادر گردیده و غیرقابل قبول است ،ضب نمـود .بنـابراین ،در زمـانی کـه واگـذاری صـورت گرفـت ،ثبـت
محضری سند انتقال در ایران میسر نبود .با این حال ،آقای حاخاموف توجه داشت که بهتر اسـت الزامـات قـانونی
ایران حتیاالمکان رعایت شود و حداقل اینکه موضوع واگذاری به اطالع مقامات ایرانـی برسـد .وی توضـیح داد
که چگونه متن فارسی سند انتقال را نزد کنسول ایران در سان فرانسیسکو برده و در حضور او آن را امضـا کـرد و
سپس سند به مهر و امضای کنسول نیز رسید .کنسول ایران اصل سند را نزد خویش نگه داشت و با آنکـه ابتـدا
مایل نبود ،معهذا یک نسخه فتوکپی آن را به آقای حاخاموف تسلیم کرد.
 .27خوانده اظهار میدارد که این تشریفات ،برای رسمیکردن انتقال کافی نبوده است .در واقـ  ،خـود آقـای
حاخاموف اظهار داشت که کنسول ایران معتقد بود که اختیار رسمیکردن سند را ندارد .بنـابراین ،تردیـدی نیسـت
که برای رسمیکردن سند به نحو صحیح عمل نشده است .اما دولت ایران را نیز نمیتوان مجـاز دانسـت کـه در
برابر سوال به این نقیصه استناد نماید؛ زیرا خود آن دولت مسبب اوضاع و احوالی بـوده کـه رعایـت اکیـد الزامـات
رسمی قانون را غیرممکن میساخته است .آقای حاخاموف نمیتوانست به ایران مراجعت نماید و وکالتنامهای هـم
که به خانم الیاسی داده بود تا در غیاب او امور سیمات را اداره کند ،فاقد اعتبار اعالم شده بود .دیوان متقاعد شـده
است که آقای حاخاموف از جانب سوال کلیه تالش های ممکن را تحت آن شرای به عمل آورد تا طبـق الزامـات
رسمی قانون عمل کرده ،اطمینان حاصل نماید که مقامات ایرانی از واگذاری مذکور مطل گردنـد و قطـ نظـر از
نتیجه این امر در مورد اشخاص ثالث ،انصاف نیست که تنها به صرف آنکه اقـدامات حاخـاموف از نظـر الزامـات
رسمی قوانین ایران کافی نبوده ،واگذاری از لحاظ دولت ایران فاقد اعتبار محسوب گردد.
 .28بنابراین ،بدون آنکه نیازی به تعیین این مطلب باشد که آیا قانون ایران حاکم است یا قـانون کالیفرنیـا،
دیوان نتیجه میگیرد که از نظر پرونده حاضـر ،واگـذاری مـورخ  00مـی  4( 3323خردادمـاه  )3102بایـد معتبـر
شناخته شود؛ زیرا تحت شرای یاد شده ،نظری جز این ،خالف انصاف خواهد بود .نتیجه اینکه ادعا در طول مدت
ذیرب مستمرا متعلق به سوال بوده است.

129



مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

ج) ماهیت دعوا
(یک) موضوع سلب مالکیت

 .23طبق رویه دیوان و مراج دیگر ،این مطلب کامال پذیرفته شده است که به موجب حقوق بینالملل ،دولتهـا
حق دارند اموال را از طریق دخالت در استفاده از آنها یا برخورداری از مناف آنها ضب کنند؛ بهطوری که منجـر
به محرومیت از حقوق اساسی مالکانه گردد (برای منال رجـوع شـود بـه :ص [ 00مـتن انگلیسـی حکـم شـماره
002ـ12/013ـ ،3مورخ  33آوریل  00[ 3328فروردینماه  3180صادره در پرونده فورموست تهران اینکورپوریتـد
و جمهوری اسالمی ایران و همچنین ص  32و [ 33متن انگلیسی حکم شماره 343ـ2ـ ،0مورخ  03ژوئـن3324
[ 2تیرماه  3181صادره در پرونده تیپتس ،ابت ،مککارتی ،استراتن و شرکت مهندسی مشاور تامز ـ آفـا ایـران و
نیز ص  30تا [ 34متن انگلیسی حکم شماره 032ـ33ـ ،0مورخ  33مارس  02[ 3328اسفندماه  3184صادره در
پرونــده فلــپس دا کورپوریشــن و جمهــوری اســالمی ایــران و ص  32تــا [ 31مــتن انگلیســی حکــم شــماره
040ـ110ـ ،0مورخ  2اوت  32[ 3328مردادماه  3180صادره در پرونـده تـامس ارل پـین و جمهـوری اسـالمی
ایران).
 .11خواهان اظهار میدارد که سلب مالکیت از سیمات در فاصله بین ژوئن و نـوامبر  3323صـورت گرفتـه و
مدعی است که از داراییها ،سرقفلی ،کنترل و اداره شرکت محروم شده است .مدارکی که به دیوان ارائه شده ،بـه
صورت سوگندنامه و توضیحات شفاهی آقای حاخاموف ،شهادتنامههای دو تن از کارمنـدان سـیمات ،یعنـی خـانم
شهناز الیاسی و آقای منوچهر پورابراهیمی و پارهای مدارک مربو به آن زمان میباشد.
 .13طبق اظهار خواهان ،پس از خرو آقای حاخاموف از ایران و اعالم عدم اعتبار وکالتنامهای که بـه خـانم
الیاسی داده شده بود ،مشارٌالیها تا حدود ماه ژوئن  3323به وصول دیون معوقه از مشتریان سیمات و واریـز آنهـا
به بانک و پرداخت حقوق به سایر کارمندان و پرداخت هزینههای متفرقه عملیاتی شرکت ،ادامه داد .خانم الیاسـی
در سوگندنامه خود شرک میدهد که در تاریخ  08ژوئن  0[ 3323تیرماه  3102از وی خواسته شد به دفتر کمیتـه
انقالب مراجعه نماید و در آنجا به وی اطالع داده شد که کمیته ،تصمیم به ضب و کنترل انبـار سـیمات گرفتـه
است .خانم الیاسی سپس اضافه میکند که در همان موق مبلغ ـ 212.222/ریال کـه بخشـی از وجـه یـک قلـم
فروش کاشی بود ،از وی گرفته شد .خانم الیاسی این وقای را به آقای حاخاموف که بهطور مرتب با دفتر سـیمات
ارتبا تلفنی داشت ،اطالع داد.
 .12در تأیید شرحی که خانم الیاسی از وقای میدهد ،دو مدرک وجود دارد .مدرک نخست ،اطالعیه مورخ 34
ژوئن  04[ 3323خردادماه  3102ضب اموال است که توس «کمیته موقت انقالب اسالمی امام خمینی» صـادر
و در آن قید شده که پیرو دستور مورخ 31ژوئن [ 01خردادمـاه کمیتـه« ،انبارهـای شـرکت سـیمات (سـرامیک)
محتوی از کاشیهای ایتالیا تا دستور از کمیته امام منطقه سه کتبی گرفتـه نشـود حـق هـیچگونـه خـار کـردن
کاشیها را از انبارها مطلقا ممنوع میباشد و آقای منوچهر و خانم شهناز [الیاسی فروشندگان کاشـیهـا هـر چـه
زودتر خود را به منطقه معرفی نمایند» .در اطالعیه ضب اموال ،نام و نشانی نمایندگان کمیته ذکر شده است.
 .11مدرک دوم ،رسیدی است به تـاریخ  08ژوئـن  0[ 3323تیرمـاه  3102حـاکی از ایـنکـه کمیتـه مبلـغ
ـ 212.022/ریال وجه نقد از خانم الیاسی دریافت داشته است.
 .14آقای منوچهر پورابراهیمی ،مدیر انبار سیمات ،در سوگندنامه خود اظهار میدارد کـه بعـد از خـرو آقـای
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حاخاموف ،وی همراه با خانم الیاسی ،مدیریت سیمات را تا ماه آوریل یا مـی  3323ادامـه داد و هـر روز بـا آقـای
حاخاموف تماس تلفنی داشت .از آن به بعد[ ،عوامل کمیته مذکور به دفعات به وی مراجعـه کـرده و بـاالخره در
اواخر ژوئن همان سال به منزل وی وارد شده ،وی را دسـتگیر کردنـد .آقـای پـورابراهیمی مـیگویـد کـه وی در
بازداشت ماند تا اینکه مبلغ ـ 42.222/ریال از وجوه متعلق به سیمات [به کمیتـه تحویـل داده شـد و مسـئوالن
کمیته در مورد محتوای انبار سیمات که میگفتند قرار است مصادره شود ،از وی بازجویی به عمل آوردند.
 .11آقای پورابراهمیمی همچنین اضافه میکند که تا حدود ماه فوریه  3322وی تحت نظر کمیته مشغول به
کار بود و از کاشیهای انبار سیمات صورتبرداری میکرد تا کمیته بتواند کاشی ها را به خریداران موجود سـیمات
فروخته و عواید حاصله را به نف بنیاد مستضعفان ضب نماید .آقای پورابراهیمی بخصوص خاطرنشان میسازد که
در نوامبر  3323به وی دستور داده شد کلیه موجودی انبار سیمات را که به  00کانتینر کاشی ایتالیایی بالغ میشد،
به محل جدیدی منتقل کند و بین  2تا  32روز طول کشید تا نامبرده توانست این کار را به اتفـاق ده نفـر کـارگر
دیگر به انجام رساند.
 .13اگرچه خواهان رسید یا مدارکی که کمیته در مورد موجودی انبار صادر کرده باشد ارائه نداده ،اما مـدرکی
از اقدامات کمیته ارائه کرده ،حاوی صورت اثاثه آپارتمان آقای حاخاموف که در تاریخی در سال  3323بـه دسـتور
کمیته تهیه شده است .خواهان همچنین مدرک فروش اتومبیلی را که به نام آقای حاخاموف بوده و اداره راهنمایی
و رانندگی شهربانی آن را به فروش رسانده ،تسلیم نموده است.
 .17خوانده ضمن انکار هر نوع سلب مالکیتی ،استدالل میکند که قصد و منظور از به دست گـرفتن کنتـرل
سیمات این بوده که عملیات بازرگانی شرکت در غیاب مدیرعامل آن که به میل خود کشـور را تـرک کـرده بـود،
حفظ شود .خوانده اعمال هر نوع محدودیتی را در اداره امور سیمات انکار میکند.
 .18در جلسه استماع این پرونده ،آقای نورالدین فکرتی ،وکیل مالک ساختمانی که در تهران در اجاره سیمات
بود و از طرف مالک به وی دستور داده شده بود که به منظور وصول اجارهبهای معوقه اقدام قانونی کند ،شـهادت
داد .نامبرده اظهار داشت که پس از گرفتن حکم به نف موکل خویش ،اقدام به گرفتن حکـم توقیـف نمـود و بـه
منظور ارزشیابی اموال موجود و تأمین مبلغ بدهی ،مورد اجاره را بازدید کرد .آقای فکرتی اظهار داشت که توانست
خ تلفن نمایشگاه را ضب نماید ،ولی اشیای دیگری که واجد ارزش باشد ،وجود نداشت .نامبرده اضافه کـرد کـه
چنانچه داراییهای شرکت مصادره شده بود ،دیگر امکان نداشت که اجازه اجـرای قـرار توقیـف داده شـود .آقـای
فکرتی مدعی شد که فق بیرون انبار را مالحظه کرد و وارد آن نشد .وی همچنین در پاسخ به سؤاالت گفت کـه
اطالعی از حساب بانکی سیمات نداشته و اقدام به توقیف آن نکرده است .از شهادت آقای فکرتـی ،تـاریخ اقـدام
قانونی و اقدامات بعدی برای توقیف اموال ،درست مشخص نشد .معذلک بعید است که این اقدامات قبـل از سـال
 3322صورت گرفته باشد.
 .13اظهارات آقای فکرتی ،مبنی بر آنکه چیزی جز تلفن در دفتر سیمات وجود نداشت ،کـامال بـا ایـن نظـر
منطبق است که اموال شرکت قبال مصادره شده بوده است .به نظر دیوان ،مدارک آنچنان قوی و مؤثر نیست که
استدالل خوانده را دایر بر اینکه صاحبان سیمات شرکت را به حال خود رها کرده بودند ،تأییـد نمایـد .بـرعکس،
مدارک موجود قویا حاکی است که از ماه ژوئن  3323کمیته انقالب فعاالنه و بـهطـور مشـخص اقـداماتی بـرای
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کنترل داراییها ،موجودی انبار و تجارت سیمات به عمـل آورد و تـا پایـان سـال  3323عمـال موجـودی انبـار و
مدیریت شرکت را به دست گرفت و صاحبان آن را از هر نوع کنترلی محروم کـرده بـود .خـانم الیاسـی در ژوییـه
 3323شرکت را ترک نمود و آقای پورابراهیمی تا حدود فوریه  3322که جم آوری و انتقال موجـودی کاشـیهـا
انجام گرفت ،برای کمیته انقالب کار میکرد.
 .41با آنکه هیچگاه حکم مشخصی در مورد سلب مالکیت یا نظیر آن صـادر نشـده ،معـذلک دیـوان نتیجـه
میگیرد که اطالعیه ضبطی که کمیته در تاریخ  34ژوئن  04[ 3323خردادماه  3102بهعنوان یک مدرک رسمی
صادر نموده ،به منزله سند آشکار نیات کمیته نسبت به اموال سیمات است؛ نیاتی که کمیته در خالل پنج ماه بعد،
آن را عملی نمود .عالوه بر آن ،جای تردید نیست که کمیتههای انقالب ،جزا سازمانهایی هسـتند کـه اقـدامات
()1
آنها قابل انتساب به دولت و مسئولیت آنان از نظر قانونی ،بر عهده دولت ایران است.
به استناد مدارک موجود و شهادت دو تن از کارمندان سابق سیمات ،دیوان نتیجه میگیرد که سلب مالکیت از
فعالیتهای بازرگانی سیمات بهتدریج صورت گرفته و در تاریخی نه دیرتر از نوامبر  3323اتمام یافته است.
(دو) تعیین میزان غرامت
 .43خواهان ادعای غرامت خود را بر اصول کلی حقوق استوار ساخته و بخصوص به نظر قضایی دیوان دائمی
دادگستری بین المللی در دعوای کارخانه خورژوف( )2استناد میکند؛ مبنی بر اینکه میزان غرامـت بایـد براسـاس
ارزش شرکت در هنگام خل ید ،به اضافه بهره متعلقه تا تاریخ پرداخت ،تعیین شود .نظـر بـه آنکـه خواهـان بـه
عهدنامه مودت( )3یا هر قانون ( )lex specialisدیگری استناد نکرده ،بنابراین ،خوانده نیز قابلیت اعمال یا آثـار
آن عهدنامه را مورد بحث قرار نداده است.
 .42م الوصف ،عهدنامه مودت را که مقرر میدارد :میزان غرامت «به نحو کامل معادل مالی خواهد بـود کـه
گرفته شده است» نمیتوان نادیده گرفت و باید آن را جزئی از مبانی حقوقیای دانست کـه دیـوان براسـاس آن،
پرونده را مورد رسیدگی قرار میدهد .از آنجا که دیوان قبال نتیجهگیری کرده که ضابطه [پرداخت غرامت در این
پرونده ،چه به موجب حقوق عرفی و چه با اعمال مستقیم خود عهدنامه مودت یکی است ،بنابراین ،لزومـی نـدارد
( )4
که راج به قابلیت یا عدم قابلیت اعمال عهدنامه یا مبنای اعمال آن در این پرونده ،تصمیم گرفته شود.
 .1برای منال رجوع شود به :ص [ 41متن انگلیسی حکم شماره 1ـ3ـ ،338مـورخ  33مـارس  02[ 3324اسـفندمـاه  3180صـادره در
پرونده ویلیام ال .پرپرا اسوشیایتس ،ایران و جمهوری اسالمی ایران.
)2. P.C.I.J., Series A, No. 17(1928
 .3عهدنامه مودت و رواب اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایاالت متحده امریکـا و ایـران کـه در تـاریخ  30اوت  01[ 3300مـردادمـاه
 3114امضا شد و در  38ژوئن 08[ 3302خردادماه  3118به مرحله اجرا در آمد ( .)284 U.N.T.S. 93بند  0ماده چهـار عهدنامـه مقـرر
میدارد که« :اموال اتباع و شرکتهای هریک از طرفین معظمین متعهدین از جمله مناف اموال از حد اعالی حمایـت و امنیـت دائـم بـه
نحوی که در هیچ مورد کمتر از مقررات قانونی بینالمللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود .ایـن امـوال
جز به منظور نف عامه ،آنهم بی آنکه غرامت عادالنه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود ،گرفته نخواهد شد .غرامت مزبور باید بـه وجـه
مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته شده است یـا در حـین گـرفتن
مال ،قرار کافی جهت تعیین مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد».
 .4دیوان در احکام قبلی خود نظر داده که عهدنامه مذکور در هر حال قابل اعمال بوده است؛ زیرا «چه در مورد سرمایهگـذاری موضـوع
اختالف که در زمان بروز ادعا آشکارا قابل اعمال بوده» و بنابراین «منب قانونی ذیربطی است که بر مبنای آن دیوان حـق دارد در اتخـاذ
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 .41در مورد ضابطهای که در حال حاضر حقوق عرفی تجویز میکند ،باید گفت قسمت اعظم مباحنـاتی کـه
موجب اختالف نظر میان طرفداران اصطالحاتی از قبیل غرامت «فوری ،کافی و مؤثر»« ،عادالنه»« ،منصفانه» یـا
«مناسب» گردیده ،جنبه تئوریک داشته است .بررسی مسـاعی دیـوانهـای مختلـف [داوری بـه منظـور عینیـت
بخشیدن به این اصطالحات ،نشان میدهد که فاصله بین بازی با الفاظ و واقعیت ،کمتر از آن است که در ابتدا به
چشم میخورد.
 .44مقدمتا دیوان یادآور میشود که در سؤاالت اخیر ،اصطالک «مناسب» در مورد ضابطه غرامت فـراوان بـه
کار رفته است .این اصطالک الزاما «بدین مفهوم است که کلیه شرای و اوضاع و احوال ذیرب بایـد در هـر مـورد
خاصی ،ارزیابی و بررسی گردد .در حال حاضر ،هم خود اصطالک و هم قابلیت انعطافی کـه در مفهـوم آن مسـتتر
است ،در رویه داوری و تالیف مربو به آن ،بنیاد استواری یافته است .بهطور کلی ،کاربرد نوین اصطالک مذکور از
اعالمیه حق مالکیت دائمی بر مناب طبیعی ،موضوع قطعنامه شماره  3221مورخ  )5( 3380مجم عمومی سازمان
ملل متحد سرچشمه میگیرد که بند  4آن ،شرای سلب مالکیت قانونی را تشریح کرده و مقرر میدارد که:
«در این قبیل موارد باید غرامت مناسب طبق مقررات جاری کشوری کـه در اعمـال حـق حاکمیـت خـود
دست به چنین اقداماتی میزند و نیز طبق حقوق بینالملل ،به صاحب مال پرداخت شود».
 .41اشاره به «حقوق بینالملل» بدین معنا است که نمایندگان تصویبکننده قطعنامه مذکور ،قصـد عـدول از
حقوق عرفی رایج را نداشتهاند .ضمنا پیشنویسهای مقدماتی قطعنامه مؤید آن است که تنظیمکنندگان قطعنامـه
( )6
مذکور ،اصطالک «مناسب» را به مفهوم «کافی» به کار بردهاند.
 .43انجمن حقـوق بـینالملـل ( )International Law Associationاخیـرا اصـطالک «مناسـب» را در
بیانیهای به کار برده است .انجمن مذکور در  12اوت  2[ 3328شهریورماه  3180بیانیهای تحـت عنـوان «بیانیـه
سؤال درباره تحول تدریجی اصول حقوق بینالملل عمومی در ارتبا با نظام نوین اقتصادی بـینالمللـی تصـویب
کرد .در بند  0ماده  0این بیانیه قید شده است که:
«هر کشوری میتواند اموال واق در قلمرو حاکمیت و حوزه قضایی خود را طبق اصول حقوق بـینالملـل
برای مقاصد عمومی و بدون اعمال تبعیض ،ملی کرده ،مصادره نموده ،در مورد آن ،اعمـال حـق مالکیـت
کند ویا به نحوی از انحا آن را منتقل نماید؛ مشرو بر آنکه غرامت مناسب مقرر طبق حقوق بـینالملـل
ویا هر معاهده قابل اعمالی را بپردازد و بدون آنکه خللی در آثار حقوقی ناشی از هر نوع تعهـد قـراردادی

تصمیم خود بدان توسل جوید» (رجوع شود به :ص  30و [ 38متن انگلیسی حکـم شـماره 032ــ33ــ ،0مـورخ  33مـارس 02 [ 3328
اسفندماه  3184صادره در پرونده فلپس دا کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران) و چه بهعنوان قانون خـاص ( )lex specialisکـه در
غیاب توافقی خالف آن ،حاکم شناخته میشود (رجوع شود به :ص [ 3متن انگلیسی حکم شـماره 324ــ383ــ ،3مـورخ  31اوت 3320
[ 00مردادماه  3184صادره در پرونده آی.ان.ا .کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران).
5. 17 U.N. GAOR supp. (No.17) at (.15, U.N. Doc. A/5344 (1962).
 .6رجوع شود به:
17 U.N. GAOR c2 (846th Mth) para 3, U.N. Doc. A/C.2/SR.846 (1962), 17 U.N. GAOR C.2 (850th Mtg.) , para.
16, UN Doc. A/C.2SR.850 (1962).
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وارد سازد».
بدین ترتیب ،در بیانیه مذکور پذیرفته شده که اصطالک «مناسب» محتوا و مفهوم خود را در حقوق بینالملل و
هر معاهدهای که قابل اعمال باشد ،پیدا میکند.
 .47با آنکه اخیرا نیز دیوانهای داوری و قضایی ضابطه غرامت «مناسب» را به کار بردهانـد ،در عـین حـال
بهطور منظم ،حکم به پرداخت غرامتی داده اند که تحت شرای مربو  ،معادل ارزش کامل اموال [مصـادره شـده
بوده است )7(.بهعنوان منال ،در حکم داوری دعوای تایکو علیه لیبی که در سال  3322صادر گردید ،پروفسور رنـه
ـ ژان دوپویی میگوید که ضابطه «غرامت مناسب» مبـین اجمـاع حقوقـدانان ( )opinio juris communisو
بازتاب «وض حقوق عرفی در این زمینه» است )8(.پروفسور دوپویی حکم به پرداخت غرامـت کامـل بـه صـورت
بازگرداندن وض پیشین زیاندیده ( )restitution in integrumداد .به همین نحو ،در زمینهای متفاوت ،در یک
اختالف بازرگانی مطروک در یک دادگاه داخلی ،دادگاه پژوهش ناحیه دو ایاالت متحده در سال  3323اعـالم نظـر
کرد که:
«کلیه ملل احتماال در این زمینه اتفاق نظر دارند که الزم نیست تحت هر شرایطی ،غرامت کامل پرداخت
گردد ...و الزام کشور مصادرهکننده به پرداخت غرامت مناسب ،بـا وجـود ایـنکـه تعریـف دقیقـی از ایـن
اصطالک به عمل نیامده ،م الوصف الزامات حقوق بینالملل را به بهتـرین وجـه مـنعکس مـیسـازد .امـا
پذیرش شر «غرامت مناسب» این احتمال را منتفی نمیکند که در بعضی موارد [پرداخت غرامت کامل
()9
الزم باشد».
دادگاه پژوهش با استفاده از این تجزیه و تحلیل ،حکم به پرداخت «غرامت کامل برای زیانهای چیس ...داده
[اعالم کرد که این میزان غرامت از آنچه که شرای [پرونده اقتضا میکند ،نه کمتر است و نه بیشتـر (همـان
مأخذ ،ص .)231
 .48در حکمی به همان اندازه واجد اهمیت که اخیرا یعنـی در  04مـارس  4[ 3320فـروردینمـاه  3183در
پرونده آمینویل ( )Aminoilصادر شد ،دیوان داوری مربو  ،ضابطه «غرامت مناسب» را اتخاذ و درباره اعمال آن
توضیحی به شرک زیر داده است:
« نظر دیوان آن است که از طریق تحقیق درباره کلیه شرای و جوانب یک مورد خاص و واقعی ،بهتر میتوان
میزان غرامت «مناسب» را تعیین کرد ،تا از طریق مباحنات تئوریک انتزاعی .عالوه بر آن ،منشور حقوق و وظایف

 .7برای منال رجوع شود به:
)Mendelson , Compensation for Expropriation: The Case Law 1979 Am. Int l L. 414,415 (1985

(با اینکه در دعاوی مورد بحث ،فرمول غرامت فوری ،کافی و موثر صراحتا تجویز نشده ،اما پرداخت غرامت کامل مقرر گردیده اسـت.)...
به منظور بررسی این مسأله که آیا اعمال ضواب پرداخت غرامت تحت عناوین مختلف ،منجر به کاهش میزان حمـایتی شـده اسـت کـه
دیوانها از سرمایهگذاران خارجی به عمل میآورند یا خیر ،رجوع شود به:
)Gann, Compensation Standard for Expropriation, 23 COLUM. J. Transnat l L. 615,616 (1985

8. Texas Overseas Petroleum Co./ California Asiatic Oil Co. v. Government of the Libvan Arab Republic. 17
International Legal Materials 3, 29 (1978), 53 ILR 389 (1979).

9. Banco Nacional de Cuba v. Chase Manhattan Bank. 658 F2d. 875,892 (2d Cir. 1981).
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اقتصادی کشورها ،حتی در مادهای که بیش از همه مورد اختالف بوده (بند  0ماده  )0ـ و باعث اعتراضاتی نیـز
از جانب کشورهای صنعتی شده ـ توصیه میکند که به منظور تعیین میزان غرامت« ،کلیه شرای » در نظر گرفتـه
()10
شود و به هر طریق ،پرداخت مبلغ معتنابهی غرامت را منتفی نمیداند».
بررسی دیوان داوری مذکور از شرای ذیرب در پرونده آمینویل باعث شد که حکم غرامتی بابت ارزش شرکت
مورد بحث بهعنوان یک مؤسسه «دائر» ،به انضمام مبلغی در ارتبا با عدمالنف صادر گردد.
 .43از نظر پرونده حاضر ،این اشاره مختصر به مأخذ ذیرب کافی است .طبق تفسـیر سـوال از ضـابطه قابـل
اعمال در حقوق عرفی ،دیوان ملزم است حکمی براساس ارزشی که شرکت سیمات ،بهعنوان یک «مؤسسه دائر»
در تاریخ سلب مالکیت در بازار داشته ،صادر نموده و نهتنها بابت خسارت داراییهای عینی و حسابهای دریـافتنی
و وجه نقد مصادره شده ،بلکه بابت سرقفلی و عدمالنف نیز غرامت بپردازد .همانطور که در تئوری و عمـل دیـده
شده ،غرامت «مناسب» ،البته مادام که از نظر واقعیات یک مورد بخصـوص قابـل توجیـه باشـد ،عوامـل فـوق را
فیالواق در برمی گیرد .برعکس ،در مواردی که به دلیل عوامل عینی مرتب با خود اموال مصادره شده ،استفاده از
روش ارزشیابی اموال بهعنوان یک مؤسسه دائر ،غیرممکن ویا نامناسب باشد ،دیوانهـای داوری و منجملـه ایـن
دیوان از اعمال چنین روشی پرهیز میکنند.
 .11این دیوان داوری اخیرا با اعمال ضابطه مقرر در معاهده مودت ،یعنی «معادل کامل» اموال ضـب شـده،
نتیجهگیری کرد که:
«قبل از نوامبر  ،3322سیکاب یک «مؤسسه دائر» [نبود تا بتوان بعضی از اجزا و عناصر ارزش ،از قبیـل
مناف آتی و حسن شهرت تجاری را با اطمینان تقویم کرد .در مورد سیکاب ،هرگونه نتیجهگیـری دربـاره
()11
این موضوعات ،تا حدود زیادی مبتنی بر حدس و گمان خواهد بود.»...
(دوم) ارزشیابی

 .13سوال با استفاده از نرخ تبدیل  22/8ریال به ازای هر دالر جمعا ـ 1.022.220/دالر بابت ارزش اموال عینی و
دینی شرکت سیمات ،منجمله سرقفلی ارزش دارایی خالص و عدمالنف  ،ادعای خسـارت مـیکنـد .از مبلـغ فـوق،
ـ 3.202.222/دالر بابت عدمالنف و ـ 202.222/دالر بابت سرقفلی و ارزش دارایی خالص است .مبلغ ـ032.430/
دالر ،یعنی بخش اعظم مبلغی که بابت دارایی عینی منظور شده ،مربو به موجودی نمایشگاهها و تجهیزات است
 .10داوری میان دولت کویت و امریکن ایندیپندنت اویـل کـامپنی (داوران :رویتـر ،سـلطان ،فیتزمـوریس)

21 International Legal

)Materials 976, para 144 (1982

 .11ص [ 32متن انگلیسی حکم شماره 032ـ33ــ ،0مـورخ  33مـارس  02[ 3328اسـفندمـاه  3184صـادره در پرونـده فلـپس دا
کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران .وزارت خارجه ایاالت متحده پذیرفته است که امکان دارد شرایطی وجود داشته باشد که اسـتفاده از
روش «مؤسسه دایر» ،غیرعملی یا غیرعادالنه باشد؛ نظیر سرمایهگذاریای که دارای سابقه عملیاتی محدود بوده یا اینکه بعـد از صـرف
هزینههای سنگین و قبل از آنکه به مرحله تولید درآمد رسیده باشد ،مصادره گردد.
Richard Smith, The United States Government Perspective on Expropriation and Investment in Developing
)20 (1976) (quoted in Gann, supra n.7,at 619 n.14ـCountries. 9 V. and J. Transnat, l L.519
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که آقای حاخاموف در سوگندنامه خود آنها را شرک داده ،ولی فق قسمتی از آنها قابل تأیید بـا مـدارک مسـتند
است .بقیه مبلغ فوق ،شامل حسابهای دریافتنی ،وجه نقد ضب شده و حسابهای بانکی است که فق در مـورد
قسمتی از آنها مدرک ارائه شده است.
 .12دیوان داوری نظر داده که از سیمات سلب مالکیت شده و شرکت مزبور بهوضوک در بازار ارزش داشـته و
سیمات محق به دریافت غرامت براساس همان ارزش است .دیوان ابتدا داراییهای عینی ،حسابهای دریـافتنی و
وجه نقد ضب شده را بررسی میکند .این اجزای متشکله ارزش بستگی به تجزیه و تحلیل مؤسسـه دایـر نـدارد،
ولی در این پرونده ،مشکالتی از نظر ارائه اسناد و مدارک ایجاد میکند .با اینکه خواهـان بایـد بـار اثبـات ارزش
شرکت مصادره شده را با ارائه بهترین ادله موجود بر عهده گیرد ،دیوان نیز باید آماده باشد که موقعیـت نامناسـب
خواهان ،یعنی عدم دسترسی او را به مدارک مفصل ،بهعنوان عواقب اجتنابناپـذیر شـرایطی کـه سـلب مالکیـت
تحت آنها صورت گرفته ،تا حدودی مورد توجه قرار دهد.
 .11در شرای پرونده حاضر ،صرف استفاده از روش گام به گام یا مورد به مورد ،در ارزشیابی [اموال بیفایده
است .خوشبختانه پرونده امر شامل یک گزارش مستقل و مربو به همان زمان ،از وض تجارتی سیمات است که
منب جدیدی برای تعیین ارزش سیمات در تاریخ سلب مالکیت ،در اختیار دیوان قرار میدهد.
 .14در طول سال  ،3322یکی از دو تولیدکننده ایتالیایی موسوم به چرامیکه گراتسیا («گراتسیا») که سـیمات
با آن قرارداد توزی داشت ،امکانات سرمایهگذاری در سیمات را به منظور تحکـیم موقعیـت خـود در بـازار ایـران،
بررسی میکرد .در ماه ژوئن  ،3322آقای اندره باریلی وکیل گراتسـیا و آقـای میمـو موراتـوری ،مـدیر منطقـهای
گراتسیا و مسئول صادرات به خاورمیانه ،از تهران دیدار کردند تا تشکیالت تجاری سیمات و وض حقوقی و مـالی
و آتیه آن را بررسی کرده و گزارشی درباره امکانات سرمایهگذاری مورد بحث برای گراتسیا تهیه نمایند .این دیدار
در  32و  32ژوئن  02[ 3322و  02خردادماه  3102صورت گرفت و آقای باریلی در  02ژوئـن  02[ 3322تیرمـاه
 3102یک گزارش  30صفحهای از نتایج بررسی خویش تسلیم کرد .به نظر وی با آنکه عـدم ثبـات اوضـاع در
ایران ایجاب میکرد که محتاطانه عمل شود ،لکن با توجه به کارایی مدیریت آقـای حاخـاموف در شـرکت ،یـک
سرمایهگذاری محدود ،معقول به نظر میرسید.
 .11در گزارش آقای باریلی ،ارزش شرکت سیمات به صورت کمی [پولی ارزیابی نشده ،اما وی بعدا در نامـه
مورخ  32ژوییه  02[ 3321تیرماه  3180خود به آقای حاخاموف که از طریق گراتسیا ارسال گردیـده ،تأییـد کـرد
که در زمان دیدار وی:
«شما ارزش دارایی شرکت خود را ـ 202.222/دالر امریکا برآورد و به همین میزان نیز برای سرقفلی شرکت
تعیین ارزش کردهاید.
همچنین برآورد کردهاید که هر قلم جنسی که به تهران وارد شود ،ارزش آن دو برابر و نـیم [ 0/0×3خواهـد
بود.
به نظر ما شرکت شما قابل اعتماد و دارای مدیریت جدی است ،ارقامتان واق بینانه و امکانات تجاری شما بـه
نظر ما مساعد است .اما چون اوضاع را در مجموع نـامطمئن مـی بیـنم ،بنـابراین ،شخصـا مخـالفم کـه در ایـران
سرمایهگذاری سنگین بشود».
گزارشی که آقای باریلی در آن زمان کرده ،مؤید آن است که وی درباره شـرکت و مـدیریت و آتیـه آن نظـر
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منبت داشته است.
 .13آقای باریلی در جلسه استماع حضـور نداشـت ،امـا آقـای موراتـوری در جلسـه شـرکت کـرد و در مـورد
بازدیدشان از شرکت و نظر خود راج به آن ،شهادت داد .وی اظهار داشت که چندان دخالتی در بررسیهای آقای
باریلی از دفاتر و اسناد سیمات نکرد ،تا آقای باریلی بتواند شخصا درباره آتیه شرکت قضاوت کرده ،بر آن اساس به
گراتسیا نظر دهد  .آقای موراتوری به دیوان اظهار داشت که در بازگشت از تهران به ایتالیا ،با آقـای بـاریلی تبـادل
نظر کرد و آقای باریلی تأیید نمود که به نظر وی ،مبلغ ـ 202.222/دالر تخمینـی بابـت نیمـی از ارزش شـرکت
میتواند مقدمتا «مالک و مبنای» مطمئنی برای  02درصد سرمایهگذاری گراتسیا باشد؛ بدین معنـا کـه بـه نظـر
آقای باریلی ،ارزش سوال ـ 3.022.222/دالر بود که از این رقم ،مبلغ ـ 202.222/دالر بـه دارایـیهـایی عینـی و
حسابهای دریافتنی و ـ 202.222/دالر بقیه به سرقفلی مربو میشد.
 .17ارزشی که یک سرمایهگذار بالقوه و جدا عالقهمند به سرمایهگذاری ،براساس یک نظـر تخصصـی قائـل
میشود ،می تواند مقدمتا برای دیوان مالک و مبنای مطمئنی جهت تقـویم ارزش سـیمات در اواخـر سـال 3323
باشد .رقم ـ 202.222/دالری که آقای حاخاموف پیشنهاد کرد و آقای باریلی در بازدید سال  3322آن را پذیرفت،
یک ارزشگذاری کلی از داراییهایی عینی سیمات و حسابهای دریافتنی بود .گزارش آقای بـاریلی حـاوی ارزش
جزابهجزا این داراییها نیست و اشارهای نیز به ارزش هر قلم خاص ،مانند موجودی کاشـیهـا ،نشـده اسـت .بـا
مراجعه به یکایک مدارکی که بخشی از سوابق موجود را تشکیل میدهد و با توجه به آنکه جم مبلغ ادعا بابـت
اموال ،بالغ بر ـ 222.220/دالر است که از آن مقدار ،ـ 032.430/دالر بابت داراییهایی عینـی و ـ 332.182/دالر
بابت حسابهای دریافتنی و وجه نقد ضب شـده منظـور گردیـده ،مـیتـوان تـا حـدودی سـنجید کـه آیـا رقـم
[ـ 202.222/دالر فوق مبین ارزش این اموال در اواخر سال  3323میباشد یا خیر.
 .18اوال در مورد داراییهایی عینی سیمات ،شواهد و قراینی حاکی از اینکه ارزش موجودی انبار ،نمایشگاهها
و تجهیزات سیمات در طول یک سال بعد از دیدار آقای باریلی ،کاهش یافته باشـد ،از نظـر دیـوان وجـود نـدارد.
برعکس ،آقای موراتوری به دیوان اظهار داشت که چگونه گراتسیا رأسا مبالغی صرف ساختمان و تجهیـزات یـک
نمایشگاه کرد تا کاالهای سیمات به نحو بهتری معرفی شود .سـوال بـا اسـتفاده از حـداکنر اطالعـاتی کـه آقـای
حاخاموف با استمداد از حافظه خود ارائه داده ،ارزش نمایشگاهها و لوازم و تجهیزات مختلـف آنهـا را ـ330.222/
دالر امریکا برآورد میکند.
 .13با این حال ،قابل انتظار است که موجودی کاشیهایی که سیمات در تاریخهای مختلف در اختیار داشـته،
تغییراتی کرده باشد .طبق برآورد آقای حاخاموف ،ارزش موجودی کاشیها در  12سپتامبر  2[ 3322مهرماه 3102
به انضمام میانگین کاشیهای تحویلی سه ماه بعد تا آخر سال ،بالغ بر حدود ـ 433.222/دالر بوده است .اظهارات
آقای پورابراهیمی دایر بر اینکه بین  2تا 32روز طول کشید تا توانستم« ...با استفاده از پنج دستگاه تریلی بزرگ و
حدود ده نفر کارگر تحت نظارت خود ،تقریبا معادل  00کانتینر خارجی موجودی» را به انبار کمیته انقالب منتقـل
کنم ،مؤید آن است که مقدار موجودی کامال قابل مالحظه بوده است.
 .31بدین ترتیب ،سوال ارزش نمایشگاهها و موجودی را کال ـ 001.222/دالر برآورد میکند .با منظور کـردن
ـ 0.222/دالر دیگر برای وسایل متفرقه و با در نظر گرفتن اینکه این مبلغ در همان حدود ارقام کلـی اسـت کـه
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آقای باریلی در سال  3322به دست داده ،به نظر دیوان منطقی است که در شرای موجود ،کـال مبلـغ ـ000.222
دالر بهعنوان ارزش واقعی داراییهایی عینی و منجمله موجودی ،مورد حکم واق شود .دیـوان بایـد یـک بـرآورد
منطقی نیز از جم حسابهای دریافتنی ،منجمله یک رقم حقالعمل متعلقه و وجه نقد مصادره شده از حسابهای
بانکی ،به عمل آورد؛ زیرا مدارک چندانی در مورد این اقالم وجود ندارد و ظاهرا تنها مدارکی نیز که وجود دارد ،در
ایران باقی مانده است .دیوان با انجام چنین برآوردی ،مبلـغ ـ 322.222/دالر از ـ 332.182/دالر مـورد مطالبـه را
حکم میدهد .بدین ترتیب ،جمعا مبلغ ـ 800.222/دالر بابت داراییهایی عینی و حسابهای دریافتنی و وجه نقـد
مصادره شده سیمات ،مورد حکم واق میشود.
 .33سیمات بابت سرقفلی و عدمالنف نیز غرامت مطالبه میکند و بنابراین ،دیوان باید تعیـین نمایـد کـه آیـا
سیمات واجد شرای یک مؤسسه دایر میباشد یا خیر.
 .32حداکنر اظهارنظری که در مورد مالحظات مربو به «سرقفلی» سیمات میتوان کرد ،این است که ایـن
مالحظات مبتنی بر حدس و گمان است .حداقل از لحاظ رسیدگی به پرونده حاضر ،مـیتـوان گفـت کـه بهتـرین
تعریف از اصطالک سرقفلی آن است که سرقفلی آن قسمت از ارزش شرکت است که به شهرت تجاری و روابطی
که شرکت با خریداران و فروشندگان خود برقرار کرده ،مربو میگردد .در سال  3322که آقـای بـاریلی گـزارش
خود را تهیه کرد ،آتیه تجاری سیمات بهوضوک امیدبخش بود .کار ساختمان رو بـه افـزایش بـود و بـازار عظـیم و
دست نخوردهای ،چه در داخل و چه در خار تهران ،ایجاد کرده بود و سیمات از اعتماد فروشندگان خود برخوردار
بود؛ زیرا آنها حاضر بودند اعتباراتی با شرای مطلوب در اختیـار سـیمات قـرار دهنـد و گراتسـیا نیـز آمـاده بـود
نمایشگاهی به خر خود ،برای سیمات بسازد.
 .31با این حال ،تا زمان سلب مالکیت ،عوامل مختلفی وارد عمل شده بـود .تجـارت سـیمات عمـدتا شـامل
فروش کاشی های مخصوص و تجملی بود کـه بـازار آن تـا حـدود زیـادی متکـی بـه ادامـه سـاختمان منـازل و
آپارتمانهای مجلل بود .سؤالی که در اینجا مطرک میشود و هیچکدام از طرفین نیز مـدرکی راجـ بـه آن ارائـه
نکردهاند ،این است که آیا سیمات می توانست بدون برخورد با مشکل تمدید پروانـه ،بـه واردات مقـادیر معتنـابهی
کاشی ادامه دهد یا خیر؛ زیرا نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که سیمات بـرای ادامـه تجـارت
خود منحصرا متکی به واردات [کاشی بود .آنچه که قطعیت بیشتر دارد این است که در نتیجه تغییرات اجتماعی
وسیعی که انقالب اسالمی به همراه آورد ،بازار کاالهایی مانند آنچه که سیمات وارد مـیکـرد بـا تنـزل شـدیدی
مواجه میشد .حتی در ماه ژوئن  3322نیز آقای باریلی بهوضوک نگران آسـیب پـذیری تجـارت سـیمات در برابـر
()12
اینگونه عوامل بود و حوادث بعدی نیز هشدار نامبرده را تأیید کرد.
 .34آثار این تحوالت بر ارزش سرقفلی سیمات ،تا سال  3323که سلب مالکیت صورت گرفـت ،بایـد عمیـق

 .12رجوع شود به :ص  32حکم شماره 31ـ0ـ ،131مورخ  33دسامبر  02[ 3321آذرماه  3180صادره در پرونـده امـریکن اینترنشـنال
دگرگونیهای قبلی در شرای عمومی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی که احتمـاال در تـاریخ مصـادره در

گروپ و جمهوری اسالمی ایران« :
دورنمای بازرگانی مؤسسه تأثیر داشتهاند نیز باید در نظر گرفته شوند .این دگرگونیها بسته به اینکه گذرا یـا درازمـدت باشـند ،تـأثیرات
متفاوتی در دورنمای آتی مؤسسه خواهند داشت» .همچنین رجوع شود به ص  32حکم شـماره 040ــ110ــ ،0مـورخ  2اوت 32[ 3328
مردادماه  3180صادره در پرونده تامس ارل پین و جمهوری اسالمی ایران.

حکم شماره 289ـ317ـ1
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بوده باشد .با توجه به تصویر حاصله از مطالب باال ،به نظر دیوان آتیه ادامه فعالیت تجاری سیمات بعـد از انقـالب
آن چنان نبوده که بتوان سیمات را یک مؤسسه دایر دانست و ارزشی برای سرقفلی آن قائل شد .قائل نشدن ارزش
برای سرقفلی سیمات ،نتایج مشابهی نیز در مورد عدمالنف دارد که آن نیز متکی به آتیه تجاری یک مؤسسه دایـر
میباشد .عالوه بر آن ،شرکت سیمات برای مدت بسیار کوتاهی سودآور بود و فیالواق در سـال  ،3328یعنـی در
اولین سال تجارت خود ،متضرر شد و در سال بعد ،یعنی سال دوم ،مختصر سودی عاید نمود .بر این اساس ،دیوان
ارزشی برای عدمالنف قائل نمی شود و نیازی به تصمیم گیری درباره ایـن مسـأله نـدارد کـه آیـا در مـوارد سـلب
مالکیت ،عالوه بر ارزش مؤسسه دائر ،عدمالنف نیز قابل مطالبه هست یا خیر و اگر هست ،تا چه میزان.
 .31بنابراین ،دیوان مبلغ ـ 800.222/دالر بهعنوان غرامت قابل پرداخت بابت ارزش کلی شرکت سـیمات در
اواخر سال  ،3323به نف خواهان حکم صادر میکند.
بهره

 .33خواهان  30درصد بهره برای مبلغ خواسته ،مطالبه کرده است .طبق رویهای که ایـن شـعبه از زمـان صـدور
حکم شماره 322ـ84ـ 3مورخ 02ژوئن  8[ 3320تیرماه  3184در پرونده سیلوانیا تکنیکال سیتسمز اینکورپوریتد و
جمهوری اسالمی ایران ،تا به حال اتخاذ و اعمال نموده ،خواهان استحقاق دارد نسبت به مبلغ حکم بهره دریافـت
نماید .نرخ بهره تقریبا بر مبنای مبلغی خواهد بود که چنانچه محکومٌله آن را در یک نوع سـرمایهگـذاری تجـاری
متداول در کشور خود به کار میانداخت ،به آن اندازه عاید وی میشد .سپردههای ششماهه در امریکا یک چنـین
سرمایهگذاریای است که میتوان اطالعات مربو به میانگین بهره آنها را از بولتن فدرال ریزرو که یـک منبـ
موثق و رسمی است ،به دست آورد .با توجه به نظر دیوان ،مبنی بر اینکه سلب مالکیت از شرکت سیمات در طول
ماه نوامبر  3323صورت گرفته ،دیوان مقرر میدارد که از اول ژانویه  33[ 3322دیماه  ، 3102یعنی تاریخی کـه
منطقا میبایست به صاحبان سیمات غرامت پرداخت میشد ،بهره تعلق گیـرد .میـانگین نـرخ بهـره پرداختـی بـه
سپردههای شش ماهه در مدت ذیرب تقریبا  32/20درصد است و دیوان نیز همین نرخ را در ایـن پرونـده اعمـال
مینماید.
هزینهها

 .37خواهان براساس قرارداد مشروطی که با وکالی خود منعقد ساخته ،مبلغ ـ 0.028.304/دالر بابت هزینههـای
نمایندگی حقوقی مربو به داوری ادعای خود مطالبه میکند .وی همچنین خواستار استرداد مبلـغ ـ 32.024/دالر
هزینههای متفرقه می باشد .با توجه به ضواب مشروک در پرونده سیلوانیا ،مذکور در فوق (صفحات  10تا  12حکم
مربو ) و با در نظر گرفتن نتیجه پرونده حاضر ،دیوان مقـرر مـیدارد کـه مبلـغ ـ 02.222/دالر بابـت هزینـه بـه
خواهان پرداخت گردد.
سوم) حکم

بنا به دالیل پیشگفته ،دیوان داوری حکمی به شرک زیر صادر میکند:
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خوانده ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،متعهد است مبلغ ششصد و بیست و پنج هزار ( )800.222دالر امریکـا
به اضافه بهره ساده به نرخ  32/20درصد در سـال (براسـاس  180روز) از اول ژانویـه  33[ 3322دیمـاه 3102
لغایت تاریخی که کارگزار امانی دستور پرداخت مبلغ حکم را از محل حساب تضمینی به بانک امین میدهـد ،بـه
اضافه ـ 02.222/دالر بابت هزینهها ،به خواهان ،سوال تایلز اینکورپوریتد ،پرداخت نماید.
این تعهدات با پرداخت از محل حساب تضمینی مفتوک طبق بند  2بیانیه مورخ  33ژانویـه  03[ 3323دیمـاه
 3103دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر ایفا خواهد شد.
بدینوسیله حکم حاضر جهت ابالغ به کارگزار امانی به ریاست دیوان داوری تسلیم میگردد.
الهه ،به تاریخ  22آوریل  3387برابر با  2اردیبهشتماه 3133
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی
نظر مخالف

هوارد ام .هولتزمن

پرونده شماره  824ـ شعبه یک
حکم شماره 288ـ824ـ1
خواهان :نیروی دریایی دولت جمهوری اسالمی ایران
خواندگان :جنرال داینامیکس کورپوریشن (پومونا دیویژن) ،دولت ایاالت متحده امریکا
تاریخ3133/2/2 :
حکم
اول) سوابق امر

 .3در  33ژانویه  03[ 3320دیماه  ، 3182خواهان ،نیروی دریایی دولت جمهوری اسالمی ایران («نیروی دریایی
ایــران») ،دادخواســتی علیــه خوانــدگان ،جنــرال داینــامیکس کورپوریشــن (پومونــا دیــویژن) (اختصــارا «جنــرال
داینامیکس») و دولت ایاالت متحده امریکا («ایاالت متحده») به ثبت رساند.
 .2ادعا ناشی از قراردادی است («قرارداد») که در چهارم فوریه  30(3328بهمنماه  )3104بین نیروی دریایی
ایران و جنرال داینامیکس به منظور تأمین خدمات پشتیبانی و تعمیرات چند سیستم پرتاب هدایت شـونده دریـایی
ایران منعقد گردیده بود .نیروی دریایی ادعا میکند که در سال  3322طبق قرارداد ،اقالمی را جهت تعمیـر بـرای
جنرال داینامیکس ارسال داشت ،ولی پس از انقضای مدت توافق برای تعمیر ،اقالم مزبور مسترد نگردیـد .نیـروی
دریایی ایران از جنرال داینامیکس میخواهد که اقالم فوقالذکر را کـه بـه نظـر خواهـان ـ 40.222/دالر امریکـا
ارزش دارد ،مسترد نماید و ـ 02.222/دالر نیز بابت خسارت عدم تحویل آنها بپردازد .عالوه بر آن ،نیروی دریایی
همان اندازه خسارت به اضافه خسارتی که حسب ادعا در نتیجه امتناع ایـاالت متحـده از دادن پروانـه صـدور آن
اقالم به ایران به خواهان وارد شده اسـت از ایـاالت متحـده مطالبـه مـیکنـد .نیـروی دریـایی ایـران همچنـین
هزینههایی را که برای داوری متقبل گردیده میخواهد.
 .1جنرال داینامیکس در  02مارس [ 3321هشتم فروردینماه  3180دفاعیهای راج به ماهیت ادعا همراه با
درخواستی دایر بر رد ادعا به دلیل فقد صالحیت به ثبت رساند؛ زیرا یک واحد دولتی ایران این ادعا را علیـه یـک
تبعه ایاالت متحده طرک کرده و طبق نظـر دیـوان عمـومی در پرونـده شـماره «الـف» 0چنـین ادعـایی مسـموع
نمیباشد.
 .4ایاالت متحده در  12مارس [ 3321دهم فروردینماه  3180دفاعیهای همراه با درخواست رد ادعا به دلیل
فقد صالحیت نسبت به هر دو خوانده به ثبت رساند .ایاالت متحده استدالل مـیکنـد کـه طبـق تصـمیم دیـوان
عمومی در پرونده شماره «الف» ،0دیوان صالحیت رسیدگی به ادعاهای واحدهای دولتی ایران علیه اتباع ایـاالت
متحده ،مانند جنرال داینامیکس را ندارد .بهعالوه ،ایاالت متحده استدالل میکند که هیچ رابطه قراردادی بین وی
و نیروی دریایی ایران برای خرید و فروش اجناس و خدمات وجود نداشته تا به مفهوم بند  0ماده دو بیانیه حـل و
فصل منجر به پیدایش یک ادعای «رسمی» شود .ایاالت متحده همچنین استدالل میکند که ادعای حاضـر بـه
مفهوم بند  1ماده دو بیانیه حل و فصل ،یک «اختالف تفسیری» نیست و نیز میگوید که پرونده شماره  302باید
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مختومه اعالم شود ،زیرا این ادعا تکرار قسـمتی از ادعـای مطـروک در پرونـده «ب» 83اسـت کـه یـک ادعـای
«رسمی» وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحده میباشد.
 .1نیروی دریایی ایران در دهم می  02[ 3324اردیبهشتماه  3181پاسخی به ثبت رساند و ضـمن مطالـب
دیگر ،استدالل کرد که وجود هر دو خوانده نامبرده ،ادعا را مشمول صالحیت دیوان میکند؛ زیرا که درگیری آنها
در قرارداد کامال به هم مرتب بوده است.
 .3جنرال داینامیکس در  32ژوئن  02[ 3324خردادماه  3181الیحهای به ثبت رسانده و مجـددا درخواسـت
کرد که ادعای مطروک علیه وی مردود شناخته شود .نظارت نیروی دریایی ایران دربـاره ایـن الیحـه در اول اوت
[ 3328دهم مردادماه  3180به ثبت رسید .جنرال داینامیکس در الیحه دیگـری کـه در  02اکتبـر [ 3328پـنجم
آبانماه  3180به ثبت رساند ،بار دیگر درخواست خود برای رد ادعا را تجدید نمود.
دوم) دالیل حکم

 .7سؤالی که در پرونده حاضر مطرک است این است که اوال آیا دیوان نسبت به جنرال داینامیکس و ثانیا نسبت به
ایاالت متحده بهعنوان خواندگان ،صالحیت دارد یا خیر.
 .8در مورد جنر ال داینامیکس بحنی نیست که این خوانده یک شرکت غیردولتی تبعه ایـاالت متحـده اسـت.
دیوان در یکی از آرای تفسیری خود درباره منظور بیانیه حل و فصـل دعـاوی ،نظـر داد کـه بیانیـه حـل و فصـل
دعاوی ،صالحیت رسیدگی به ادعاهای ایران علیه اتباع ایاالت متحده را به دیـوان تفـویض نکـردهانـد (تصـمیم
شماره 3ـ «الف» 0ـ دیوان عمومی مورخ  08ژانویه [ 3320هشتم بهمنماه  3182در پرونده شماره «الف» 0کـه
در  1 Iran-U.S. C.T.R. 101نیز چاپ شده است .همچنین رجوع شود به :حکم شـماره 042ــ ب 83ب03ــ،3
مورخ  30اوت  04[ 3328مردادماه  3180در پرونده وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران و دولت ایاالت متحده امریکا).
بدین ترتیب ،مبنایی وجود ندارد تا دیوان بتواند به ادعایی رسیدگی کند که نیروی دریایی ایران مـیخواهـد علیـه
جنرال داینامیکس ،یک تبعه ایالت متحده ،در پرونده حاضر طرک نماید.
 .3در مورد خود ایاالت متحده ،نیروی ایران در صورتی میتوانست یک ادعای «رسمی» علیه ایاالت متحـده
اقامه نماید که اثبات میکرد «ترتیبات قراردادی ...برای خرید و فروش اجناس و خدمات» ،مقرر در بند  0مـاده دو
بیانیه حل و فصل دعاوی وجود داشته است .وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی ایران ،ادعایی عین ادعای مطروک
در پرونده حاضر را در ادعای شماره « » ،2پرونده «ب»  83علیه ایـاالت متحـده اقامـه کـرده کـه یـک ادعـای
«رسمی» بوده و در حال حاضر در شعبه یک دیوان در دست رسیدگی است .نظر به اینکه ادعـای مطـروک علیـه
ایاالت متحده در پرونده حاضر ،آشکارا تکرار ادعای مطروک دیگری میباشد ،دیوان آن را مردود اعالم میکند .رد
این ادعا ،در این مسأله که آیا ادعای مزبور بهعنوان قسمتی از پرونده «ب» ،83بهعنوان «ادعای رسمی» ،مشمول
صالحیت دیوان میباشد یا خیر ،تأثیری نخواهد داشت.
سوم) حکم

به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم صادر میکند:
الف) ادعای نیروی دریایی دولت جمهوری اسالمی ایران علیه جنرال داینامیکس (پومونا دیویژن) به دلیل فقد
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صالحیت مردود است.
ب) ادعای نیروی دریایی دولت جمهوری اسالمی ایـران علیـه دولـت ایـاالت متحـده امریکـا مـردود اعـالم
میشود .رد این ادعا در تصمیم دیوان در ادعای « » 2مطروک در پرونده «ب» 83تأثیری نخواهد داشت.
) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  22آوریل  3387برابر با  2اردیبهشتماه 3133
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا
محسن مصطفوی
با نتیجه موافقم

هوارد ام .هولتزمن

پرونده شماره 294ـ شعبه یک
حکم شماره 321ـ294ـ1
خواهان :ویتاکر کورپوریشن (برمایت دیویژن)
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران ،سازمان صنایع دفاع ملی ایران
تاریخ3133/2/7 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای دی .ای .فیلیپس ،وکیل
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران

آقای اسداله نوری ،مشاور نماینده راب
آقای حسن غالمی ،دستیار نماینده راب
آقای غالمعلی بیات ،نماینده سازمان صنای دفاع ملی ایران
سایر حاضران :آقای جی .آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
 .3ادعای پرونده حاضر از قراردادی ناشی میشود که به موجب آن ،قـرار بـود خواهـان ،ویتـاکر کورپوریشـن
(برمایت دیویژن) ،برای صنای نظامی (صنای نظامی) ،یعنی سلف خوانده ،سازمان صنای دفاع ملی ایران (صـنای
دفاع) چاشنی برای استفاده در مهمات  02میلیمتری تهیه نماید )1(.خواهان با طرک این ادعا که صنای نظـامی از
تحویل گرفتن کاالهای موضوع قرارداد خودداری نموده ،خسارتی جمعا به مبلـغ  423.340/30دالر مطالبـه کـرده
است .صنای دفاع اظهار میدارد که خواهـان در اجـرای قـرارداد قصـور ورزیـده و کـال مبلـغ ـ 0.404.320/دالر
خسارت به صورت ادعای متقابل مطرک کرده اسـت .جلسـه اسـتماع مقـدماتی پرونـده در دوم مـارس 30[ 3324
اسفندماه  3180و جلسه استماع در  38اکتبر  04[ 3328مهرماه  3180تشکیل گردید.
اول) واقعیات و اظهارات

 .2اختالفی در این مورد وجود ندارد که در  02ژوییه  03[ 3322تیرماه  3102خواهان و صنای نظامی قـراردادی
منعقد کردند که به موجب آن ،قرار شد خواهان تعداد ـ 3.022.222/چاشنی به ارزش ـ 3.330.022/دالر به بندری
در ساحل شرقی ایاالت متحده تحویل دهد ،تا از آنجا توس اولین کشتی خطو کشتیرانی آریا ،کـه متعلـق بـه
 .1در بخش دوم«ب»  0حکم حاضر ،دیوان نظر داده است که صنای دفاع ،یعنی جانشین صنای نظامی ،طبق بند  1مـاده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،یک واحد تحت کنترل دولت ایران است و بدین دلیل در حکم حاضر ،نام این دو سازمان به طـور متـرادف بـه کـار
میرود.
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دولت ایران است ،به یکی از بنادر ایران به نام بندر شاهپور حمل گردد .سپس خواهـان طبـق مقـررات قـرارداد از
بانک ملی ایران تقاضا نمود ضمانتنامه تحویل بی قید و شرطی معادل ده درصد معادل ارزش کـل ( C&Fبهـای
کاال +هزینه حمل) به نف صنای نظامی صادر نماید .از طرف دیگر ،پرداخت وجه چاشنیها از طریق یـک اعتبـار
اسنادی که بانک مرکزی در نهم سپتامبر  32[ 3322شهریورماه  3102بـه نفـ خواهـان افتتـاک نمـود ،تضـمین
گردید.
 .1ولی طرفین درباره برنامه زمانی مورد توافق برای تحویل (چاشنیها با یکدیگر اختالفنظر دارند .خواهـان
مدعی است که در قرارداد مقرر شده بود که تمامی ـ 3.022.222/عدد چاشنی به صورت یکجا تا قبل از  02فوریه
[ 3323نهم اسفندماه  3102حمل گردد ،در صورتی که صنای دفاع اظهار میدارد که در قرارداد پیشبینـی شـده
بود که چاشنیها در سه محموله جداگانه ،هریک حاوی ـ 022.222/عـدد چاشـنی در سـه نوبـت ،بـه ترتیـب در
روزهای  13دسامبر [ 3322دهم دیماه  13 ، 3102ژانویه  33[ 3323بهمنماه  3102و  02فوریـه [ 3323نهـم
اسفندماه  3102یا قبل از تاریخهای فوق حمل گردد.
 .4خواهان طی تلکس مورخ  32نوامبر  08[ 3322آبانماه  3102به صنای نظامی اطالع داد کـه بـه علـت
وقوع انفجار در یکی از تأسیسات مربو به تولید چاشنیها و نیز اعتصاب در حمل نقل ،تحویل به تعویـق خواهـد
افتاد .خواهان ضمن اشاره به این مطلب که  02فوریه [ 3323نهم اسفندماه  3102تاریخ تحویل است ،درخواست
کرد که اعتبار اسنادی که قرار بود در تاریخ مزبور منقضی گردد ،به مدت  12روز تمدیـد شـود و مضـافا پیشـنهاد
نمود که ـ 022.222/عدد چاشنی را در ژانویه  3323حمل کند ،به شر آنکه اعتبار اسنادی اصالک گردد تـا وی
مجاز باشد قسمتی از سفارش را حمل نماید.
 .1صنای نظامی در دوم و ششم دسامبر  33[ 3322و  30آذرماه  3102تلکسهـایی بـه خواهـان مخـابره و
پیشنهاد کرد که خواهان «قبل از  02فوریه [ 3323نهم اسفندماه  3102قسمتی از کاالهای مربو » را حمل کند
و تمدید اعتبار اسنادی «نسبت به بقیه کاال انجام گیرد».
 .3خواهان ادعا میکند که در آغاز سال  3323اخباری دریافت کرد حاکی از آنکه بندر شاهپور بسـته شـده و
بانک مرکزی در حال اعتصاب است و لذا چندین بار کوشید با صنای نظامی تماس گیرد تـا اطالعـاتی دریافـت و
مخصوصا اطمینان حاصل کند که سازمان مزبور تعهدات قراردادی خود را ایفا خواهد نمود.
 .7خواهان در نامهای به تاریخ  12ژانویه [ 3323دهم بهمنماه  3102به صنای نظامی اطالع داد که در نظر
داشته قسمتی از سفارش ،یعنی  022.222عدد چاشنی را در تاریخ  13ژانویه  33[ 3323بهمـنمـاه  3102حمـل
کند ،ولی اقدام به چنین کاری نخواهد کردغ زیرا اطالع یافته که ظاهرا در مورد تخلیه کاال در بندر شاهپور مسائل
و مشکالتی وجود د ارد و به نظر وی صالک نیست در زمانی که امر تخلیه ممکن است به تأخیر افتد ،چاشنیهـای
قابل انفجار حمل گردد .خواهان در همان زمان به صنای نظامی اطالع داد که چون زمان تولید از دسـت رفتـه را
جبران کرده ،لذا «طبق برنامه اولیه» تا  02فوریه [ 3323نهم اسفندماه  3102تمامی ـ 3.022.222/عدد چاشـنی
را برای تحویل در یکی از بنادر ساحل شرقی ایاالت متحده آماده خواهد نمود تا در اولین کشتی موجـود بـارگیری
شود .خواهان خاطرنشان کرد که دیگر نیازی به اجازه تمدید تاریخ تحویل نیست ،ولی با ذکر ایـن مطلـب کـه در
صورت تعطیل بودن بندر شاهپور و دایر نبودن بانک مرکزی و عدم توانایی آن در پرداخت وجـه اعتبـار اسـنادی،
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حمل سفارش میسر نمی تواند بود ،از صنای نظامی تقاضا کرد تاریخ انقضای اعتبار اسـنادی را از  02فوریـه 3323
[نهم اسفندماه  3102به  13مارس  33[ 3323فروردینماه  3102تمدید و وض عملیات بندر را اعـالم کـرده ،از
بانک مرکزی بخواهد ،پیش از حمل ،وجوه را به بانک آو امریکا ،یعنی بانک کارگزار خواهان حواله کند تا اطمینان
حاصل شود که «آشوبهای داخلی» مان پرداخت نخواهد شد.
 .8خواهان در نامهای به تاریخ  2فوریه  33[ 3323بهمنماه  3102مجددا به صنای نظـامی اطـالع داد کـه
آماده است ـ 3.022.222/عدد چاشنی را حمل کند و با ذکر این مطلب کـه وی اطـالع یافتـه کـه بنـدر شـاهپور
تعطیل و بانک مرکزی در حال اعتصاب است ،مجددا از صنای نظامی خواست که فورا اعالم کند که آیا میتوانـد
محموله را تحویل گیرد یا نه و در صورت منبت بودن پاسخ ،آیا بانک مرکزی میتواند وجه اعتبار اسنادی را جهت
تضمین پرداخت به بانک آو امریکا حواله نماید یا خیر.
 .3خواهان در نامه دیگری به تاریخ  31فوریه  04[ 3323بهمنماه  3102تقاضای مزبـور را تکـرار نمـود .در
نامه مزبور مضافا چنین آمده است که:
«عالوه بر این ،در صورت تمایل می توانید با استفاده از حق خود ،سفارش فوق را کتبا و به صورت کامـل
لغو و اعتبار اسنادی اتکایی را باطل و ضمانتنامه حسن انجام کاری را که برمایت جهت تضـمین سـفارش
ارسال داشته ،آزاد کنید».
سرانجام خواهان به صنای نظامی اطالع داد که با توجه به اینکه تاریخ مقـرر بـرای حمـل  02فوریـه 3323
[نهم اسفندماه  3102میباشد ،وی باید حداکنر تا  33فوریه  12( 3323بهمنماه  )3102اطالعیه صنای نظامی را
دریافت نماید .صنای نظامی تا تاریخ مزبور جوابی نداد.
 .31خواهان طی تلکسی که در  02فوریه [ 3323هشتم اسفندماه  3102به صنای نظامی مخابره کرد ،اظهار
داشت که پاسخ تلکسها و نامههای اخیر خود را دریافت نکرده و اضافه کرد که تولیـد و آزمایشـی چاشـنیهـای
سفارشی را در تاریخ  3فوریه  02( 3323بهمنماه  )3102به انجام رسانده ،ولی حمل آنها مقدور نبوده است؛ زیرا
«خطو کشتیرانی آریا :اوال طبق برنامه وارد بندر نشـده ،ثانیـا محمـوالت مـواد منفجـره را نمـیپـذیرد ،و ثالنـا
اعتصابات مان از تخلیه کاال در بندر شاهپور شده است» .عالوه بر این ،خواهان پس از اعالم مجدد نگرانی خود از
بسته بودن سیستم بانکی ایران ،چنین ادامه داد:
«اگر کماکان مایلید سفارش مورد اشاره را تحویل بگیرید ،خواهشمند است به بانک مرکزی دستور دهید وجوه
الزم را برای پرداخت [اعتبارات اسنادی به بانک [آو امریکا حواله و اعتبار اسنادی را نیـز تـا سـوم آوریـل 3323
[ 34فروردینماه  3102تمدید نمایید.
اگر مایل به تحویل گرفتن سفارش نیستید ،لطفا سفارش را لغو کنید و برمایت را از تعهدی که بابـت تحویـل
سفارش دارد ،مبرا سازید».
 .33خواهان تا  08می [ 3323پنجم خردادماه 3102پاسخی از صنای نظـامی دریافـت نکـرد .در آن تـاریخ،
سازمان مزبور ضمن ارسال تلکسی به خواهان ،اظهار داشت که «به سبب تغییراتی که در جریـان عـادی خطـو
تولید ما به وقوع پیوسته ،به کاال [ی سفارش داده شده نیازی نداریم .»...صنای نظامی مضافا اعالم کرد که قبال
به بانک ملی دستور داده ضمانتنامه خواهان را آزاد کند .در پایان تلکس آمده است که «ما بـرای احتیاجـات آتـی
خود با شما تماس خواهیم گرفت».
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 .32تا قبل از جریان رسیدگی حاضر ،طرفین تماس دیگری با یکدیگر نگرفتند .طبق اظهار خواهان چاشنیها
در انبار باقی ماندند تا آنکه به مشتریان دیگر فروخته شدند که در فاصله اکتبر  3323و ژوئن  3322تحویـل داده
شوند.
 .31خواهان ادعا میکند که طبق قانون کالیفرنیا ،که به نظر وی قانون حاکم [بر قرارداد است یا در غیر این
صورت ،طبق اصول کلی حقوق تجارت بینالملل ،وی حق داشته قبل ازحمل چاشنیها به بندری در ساحل شرقی
ایاالت متحده جهت ارسال به ایران ،از صنای نظامی تضمینهای کافی برای انجـام تعهـد خـود دریافـت نمایـد.
خواهان اظهار میدارد که صنای نظامی بهموق به سؤاالت متعدد وی جواب نداده و بدین ترتیب ،قرارداد را نقض
و رد کرده است .مضافا خواهان استدالل میکند که صنای نظامی با تلکسی که در  08می [ 3323پنجم خردادماه
 3102مخابره نموده ،قرارداد را مستقال و مجددا نقض و رد کرده است.
 .34خواهان خساراتی به شرک زیر مطالبه نموده:
( )3ـ 303.104/دالر بابت عدمالنف ،
()0ـ 23.002/دالر بابت بهره ارزش چاشنیها در مدت نگهداری در انبار تا موق فروش،
( 23.822/30 )1دالر بابت «مخار اضافی» شامل هزینه حمل و انبارداری« ،هزینه اعتبـار اسـنادی ،هزینـه
اضافی جابهجایی» و مخار دعوا (منجمله حقالزحمه وکال و هزینه داوری)،
( )4بهره به نرخ  30درصد نسبت به اقالم  3و  0فوق که طبق محاسبه خواهان تا تاریخ اول ژوئن 33[ 3324
خردادماه  3181به ـ 340.422/دالر بالغ میشود.
 .31خواندگان ضمن ایراد به صالحیت دیوان ،ادعا نمودهاند که خواهان تابعیت امریکایی خود را طبق مفهـوم
بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ثابت نکرده است و نیز منکر آنند که صنای دفاع ،به مفهوم بند  1ماده
هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،یک واحد تحت کنترل دولت ایران یا یکی از تقسیمات فرعی سیاسـی آن اسـت.
عالوه بر این ،در جلسه استماع ،مشاور نماینده راب دولت جمهوری اسالمی ایران این ایـراد را مطـرک نمـود کـه
ادعا ،طبق الزامات بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،در  33ژانویه  03[ 3323دیماه  3103پابرجا نبـوده،
زیرا حسب ادعا ،خواهان قبل از آن تاریخ ادعایی تسلیم نکرده بود.
 .33دولت جمهوری اسالمی ایران با اظهار این مطلـب کـه صـنای دفـاع یـک «واحـد حقـوقی مسـتقل» و
«مستقیما طرف دعوا است» ،نمیپذیرد که دولت ،خوانده واقعی پرونده حاضر است .دولت ایران از دیوان تقاضـای
رد ادعا را نموده و بابت هزینههای حقوقی متحمله در این جریان رسیدگی ،خسـارت مطالبـه کـرده اسـت .بعـد از
الیحه دفاعیهای که دولت در  0ژانویه  30[ 3321دیماه  3183به ثبت رساند ،الیحه دیگری تسلیم نکرد.
 .37در مورد ماهیت ادعا ،صنای دفاع منکر آن است که در اوایل سـال  3323بنـادر ایـران تعطیـل و بانـک
مرکزی در حال اعتصاب بوده و ادعا میکند که در دوره مورد بحث ،ارسال محموالت ،منجمله ارسال مواد منفجره
به ایران توس کشتیهای ایرانی امکانپذیر بود .سازمان مزبور استدالل میکند که خواهان نتوانسته ثابت کند که
چاشنیها به موق تولید شدند تا طبق برنامه مقرر حمل شوند .صنای دفاع ضمن اظهار این مطلب که قوانین ایران
حاکم [بر قرارداد است ،انکار میکند که خواهان حق داشته از صنای نظامی تضمین خاصی در مورد ایفای تعهـد
خود دریافت نماید .صنای دفاع مضافا اظهار میدارد که نامه مورخ  31فوریه  04[ 3323بهمنماه  3102خواهـان
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و تلکس مورخ  02فوریه [ 3323هشتم اسفندماه  3102وی به صنای دفاع اختیار داد که قرارداد را فسـخ نمایـد.
صنای دفاع ادعا میکند که تصمیم گرفت در  08می [ 3323پنجم خردادماه  3102قـرارداد را لغـو و ضـمانتنامه
بانکی خواهان را آزاد کند؛ چون معلوم شد که خواهان آن را اجرا نخواهد نمود.
 .38صنای دفاع ادعای متقابلی بابت خسارات ناشی از قصور ادعایی خواهان در ایفای تعهد خود به نحو مقـر
در قرارداد ،تسلیم نموده است .طبق الیحه دفاعیه صنای دفاع که در  00ژانویه [ 3321پنجم بهمنماه  3183بـه
ثبت رسید ،کل مبلغ خواسته که در ابتدا مطالبه شـد ـ 838.820/دالر بـود .در الیحـهای کـه خوانـده در  34اوت
 01[ 3324مردادماه  3181به ثبت رساند ،مبلغ فوق را به ـ 0.404.320/دالر افزایش داد کـه شـامل اقـالم زیـر
است:
( )3ـ 002.222/دالر بابت عدمالنف  ،به دلیل اینکه صنای دفاع قادر نبود چاشنیها را بهموقـ بـه مشـتریان
خود عرضه کند،
( )0ـ 002.222/دالر بابت خسارت ناشی از توقف خ تولید وی به مدت  03ماه،
()1ـ 3.222.022/دالر بابت هزینه تعویض سفارش چاشنیها،
( )4ـ 23.802/دالر بابت بهره یک «حساب مسدود مربو به اعتبار اسنادی،
( )0ـ 31.024/دالر بابت کارمزد گشایش اعتبار اسنادی،
( 32.248 )8دالر بابت هزینه بیمه اعتبار اسنادی،
( )2ـ 01.202/دالر بابت حقالزحمه،
( )2ـ  33.300دالر بابت هزینههای داوری پرسنلی سفارش جنس
و باالخره صنای دفاع هزینههای داوری را نیز مطالبه نموده است.
دوم) دالیل حکم
الف) موضوعات شکلی
 .3دولت ایران بهعنوان خوانده

 .33لزومی ندارد درباره اینکه دولت ایران در پرونده حاضر ،خوانده واقعی میباشد یا خیر ،تصمیم گرفته شود؛ زیرا
ادعا در ماهیت مردود شناخته شده است.
 .2اصالح ادعای متقابل

 .21همچنین الزم نیست درباره اینکه آیا طبق ماده  02قواعد دیوان ،اصالحیه ادعای متقابل قابل قبـول اسـت
یا خیر ،تصمیم اتخاذ گردد؛ زیرا دیوان ادعای متقابل را در ماهیت رد میکند.
ب) صالحیت
( )3تابعیت خواهان

 .23دیوان بر مبنای مدارک تسلیمی خواهان متقاعد شده که طبق مفهوم بند  3ماده هفت بیانیه حل و فصل و به
موجب ضواب مقرر در دستور مورخ  02دسامبر  03[ 3320آذرماه  3183صادره در پرونده فلکسی ـ ون لیسـینگ
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اینکورپوریتد و جمهوری اسالمی ایران (پرونده شماره  ،18شعبه یـک کـه در  1 Iran-U.S. C.T.R. 455بـه
طب رسیده) و نیز به موجب دستور مورخ  03ژانویه [ 3321اول بهمنماه  3183صادره در پرونده جنـرال موتـورز
کورپوریشن و سایرین (پرونده شماره  ،34شعبه یک که در  3 Iran-U.S. C.T.R. 1به طب رسیده) خواهـان
تبعه ایاالت متحده است (همچنین رجوع شود به :پرونده شماره «الف» ،02تصمیم شماره 40ـ «الف» 02ـ دیـوان
عمومی مورخ  32ژوییه  33[ 3328تیرماه .) 3180
( )2صنایع دفاع بهعنوان یک «واحد تحت کنترل»

 .22خواهان ادعا میکند که صنای دفاع طبق مفهوم بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،بخشی از دولـت
ایران و یک واحد تحت کنترل آن دولت است .صنای دفاع در الیحـه خـود کـه در  34اوت  01[ 3324مردادمـاه
 3181به ثبت رساند و همچنین در جلسه استماع مقدماتی اظهار داشت کـه یـک شخصـیت حقـوقی انتفـاعی و
مستقل از دولت ایران است.
 .21دیــوان متــذکر مــیگــردد کــه صــنای دفــاع در الیحــه دفاعیــه خــود کــه در  00ژانویــه [ 3321پــنجم
بهمنماه 3183به ثبت رساند ،اظهار داشت که همان «صنای نظامی سابق بوده و اکنون یکی از مؤسسات دولـت
جمهوری اسالمی ایران است» .دیوان مضافا متذکر میگردد که سـازمان مزبـور در دو حکـم مبتنـی بـر شـرای
مرضیالطرفین  ،خوانده بوده و اعتراضی نسبت به این امر نکرده است (رجوع شود به :حکم شـماره 322ــ123ــ0
مورخ دهم می  02[ 3320اردیبهشتماه  3184صادره در پرونده وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن و جمهـوری
اسالمی ایران و سایرین و نیز حکم شماره 044ـ203ـ 3مورخ  00ژوییه [ 3328سوم مردادمـاه  3180صـادره در
پرونده الکهید کورپوریشن و دولت ایران و سایرین .و باالخره دیوان در پاراگراف  00حکم شـماره 032ــ301ــ3
مورخ  03ژانویه [ 3322نهم بهمـنمـاه  3180صـادره در پرونـده اینترنشـنال اسـکولز سرویسـز اینکورپوریتـد و
جمهوری اسالمی ایران و سایرین ،نظر داد که اختالفاتی درباره این امر وجود ندارد که سازمان صنای دفـاع ملـی
ایران ،یعنی همان خوانده پرونده حاضر« ،یکی از واحدهای تابعه دولت ایران است» .لذا دیوان بر این نظـر اسـت
که به موجب بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،نسبت به صنای دفاع صالحیت رسیدگی دارد.
 .1پابرجابودن ادعا

 .24الزم نیست درباره اینکه آیا طبق مقررات بند  3ماده دو بیانیه حل و فصل دعاوی ،ادعا در  33ژانویـه 3323
[ 03دیماه  3103پابرجا بوده یا خیر ،تصمیمی اتخاذ گردد ،زیرا دیوان ادعا را در ماهیت رد میکند.
ج) ماهیت

 .21دیوان با توجه به سوابق و مدارک مطروک بر این نظر است که قرارداد در سال  3323با توافق طـرفین فسـخ
شد .خواهان در نامه مورخ 31فوریه  04 [ 3323بهمنماه  3102و تلکس مورخ  02فوریه [ 3323هشتم اسفندماه
 3102خود اختیار فسخ قرارداد را به صنای نظامی داد .متن مربو در پاراگرافهای  3و  32فوق نقل شده است.
در تلکس مورخ  02فوریه [ 3323هشتم اسفندماه  3102به صنای نظامی اختیار داده شد که یـا کـاال را تحویـل
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گیرد ،مشرو بر آنکه بانک مرکزی وجه (الزم) را به بانک آو امریکا حوالـه و اعتبـار اسـنادی را تمدیـد کنـد یـا
چنانچه سازمان دیگر تمایلی به تحویل گرفتن سفارش ندارد ،قرارداد را فسخ نماید .این پیشنهاد فسخ ،مقید به قید
و شرطی نبود ،جز آنکه تقاضا شد خواهان از تعهدی که نسبت به تحویل سفارش دارد مبرا گردد که بایـد چنـین
تلقی کرد که این ابرا شامل آزاد کردن ضامنتنامه بانکی که جهت تضمین حسن انجام این تعهد ،داده شده بود نیز
میگردید .دیوان بر این نظر است که صنای نظامی با ارسال تلکس مورخ  08می [ 3323پنجم خردادمـاه 3102
خود که طی آن به خواهان اطالع داد که کاال [ی سفارش داده شده دیگر مورد نیاز نیست ،پیشنهاد فسخ قرارداد
را پذیرفت .آخرین جمله تلکس که میگوید« :ما برای احتیاجات آتی خود با شما تماس خواهیم گرفت» ،حاکی از
آن است که صنای نظامی قرارداد را فسخ شده تلقی نمود .عالوه بر این ،تا زمان ثبـت پرونـده حاضـر در دیـوان،
هیچیک از طرفین مد عی نقض قرارداد توس طرف دیگر نشده یا ادعای خسارتی نکرد.
 .23خواهان خاطرنشان ساخته که در تلکس مورخ  08مـی [ 3323پـنجم خردادمـاه  3102صـنای نظـامی
اشارهای به پیشنهاد مطروک در تلکسها و نامههای قبلی خواهان به عمل نیامده ،بلکه اظهار شـده کـه بـه علـت
«تغییراتی» در خطو تولید صنای نظامی ،چاشنیها دیگر مورد نیاز نیستند ،ولی این امر ارتباطی به موضوع ندارد؛
زیرا خواهان به سازمان مزبور اختیار داده بود که قرارداد را به هر دلیل که بخواهد فسخ کند .دیوان همچنین ایـن
اظهار را که اخطار فسخ یا تأخیر صورت گرفتـه ،رد مـیکنـد .اوال در تلکـس مـورخ  02فوریـه خواهـان ]هشـتم
اسفندماه  3102مهلتی برای پذیرش پیشنهاد [فسخ تعیین نشده بود .ثانیا در وضعیتی که در اوایل سـال 3323در
ایران حاکم بود و خواهان نیز آن را تصدیق میکند ،پاسخی که صنای نظامی سه ماه بعد داده ،باز هم ظرف مدت
معقولی ارسال شده است .مؤید این نتیجهگیری ،عدم اعتراض خواهان به فسخ قرارداد است و صـنای نظـامی ،بـا
توجه به اینکه خود خواهان چنین اختیاری را به وی داده بود ،میتوانست این عدم اعتراض را بهعنـوان پذیرفتـه
شدن فسخ تلقی کند.
 .27از آن جا که دیوان نظر داده است که طرفین با موافقت یکدیگر قرارداد را فسخ کردهاند ،لـذا دیـوان هـم
ادعا و هم ادعای متقابل را رد میکند .در نتیجه ،الزم نیست که دیوان به سایر موضوعاتی کـه طـرفین در مـورد
قرارداد مطرک ساختهاند ،بپردازد.
د) هزینهها

 .28دیوان بر این نظر و عقیده است که هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو بـه خـود را تقبـل کنـد و
درخواست دولت ایران را برای دریافت هزینه رد مینماید؛ زیرا حتی اگر دولت را خوانده واقعی ندانیم [بایـد گفـت
که دولت هزینههای خود را مشخص نکرده و پس از تسلیم یک الیحه دفاعیه مختصر ،عمال دیگـر شـرکتی در
جریان رسیدگی نداشته است.
سوم) حکم

 .23براساس دالیل پیشگفته :دیوان حکمی به شرک زیر صادر میکند:
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(الف) ادعای ویتاکر کورپوریشن (برمایت دیویژن) مردود شناخته میشود.
(ب) ادعای متقابل خوانده ،سازمان صنای دفاع ملی ،مردود شناخته میشود.
( ) هریک از طرفین باید هزینههای داوری مربو به خود را تقبل نماید.
الهه ،به تاریخ  22آوریل  3387برابر با 2اردیبهشتماه 3133
کارل ـ هاینس بوکشتیگل ـ رئیس شعبه یک
به نام خدا

هوارد ام .هولتزمن

محسن مصطفوی

نظر مخالف

پرونده شماره  297ـ شعبه دو
حکم شماره 327ـ297ـ2
خواهان :اوتیس الویتور کامپنی
خواندگان :جمهوری اسالمی ایران و بانک ملت (سابقاً بانک تجارت خارجی ایران)
تاریخ3133/2/3 :
حکم

حاضران
از طرف خواهان :آقای دیوید ئی .مک گیفرت ،آقای استیو سویگرت ،آقای استیفن ا  .مارکوس

خانم جین چالمرز ،آقای فرانسوا ژولن ،نمایندگان خواهان
آقای کنت دبلیو .مکگرا ،شاهد کارشناس از مؤسسه استندارد ریسر کانسالتنتس
از طرف خواندگان :آقای محمدکریم اشراق ،نماینده راب جمهوری اسالمی ایران
آقای سیفاله محمدی ،مشاور حقوقی نماینده راب
خانم نوابه اسپهبدی ،آقای فرامرز ضیاا طبری ،نمایندگان وزارت بازرگانی
آقای حسینعلی فرزاد ،نماینده بانک ملت
آقای عباس هادیان ،معاون بانک ملت
سایر حاضران :آقای جان آر .کروک ،نماینده راب ایاالت متحده امریکا
اول) مقدمه

 .3خواهان ،اوتیس الویتور کامپنی («اوتیس» یا «خواهان») بابت  42درصد سهم الشرکه خود در شرکت آسانسور
ایران با مسئولیت محدود («آسانسور ایران») غرامت مطالبه میکند .شرکت مزبور یک شـرکت ایرانـی اسـت کـه
برای تأسیس یک کارخانه آسانسورسازی در ایران تشکیل و حسب ادعا توس خوانده ،جمهوری اسالمی ایـران و
دولت جمهوری اسالمی ایران ،از جمله و بهویژه ،وزارت بازرگانی و وزارت کار ،از آن سـلب مالکیـت شـده اسـت.
خواهان بانک ملت را نیز که سابقا به بانک تجارت خارجی ایران معروف بود ،بهعنوان خوانده نام برده است.
 .2جلسه استماع این پرونده در تاریخ  3سپتامبر  32[ 3328شهریورماه  3180تشکیل گردید.
دوم) واقعیات

 .1در سال ،3324شرکت مادر خواهان (که یک شرکت امریکایی است) همراه با عدهای ایرانی که در رأس آنهـا
شخصی به نام آقای اسکندر ارجمند قرار داشت ،یک شرکت ایرانی بـه نـام شـرکت آسانسـور اوتـیس ایـران ،بـا
مسئولیت محدود («اویتس ایران») به منظور واردات ،بازاریابی ،فروش ،نصب و سرویس آسانسور در ایران تشکیل
دادند 82 .درصد سهام اوتیس ایران متعلق به گروه اوتیس و مابقی سهام متعلق به یک گروه سرمایهگـذار ایرانـی
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بود.
 .4در سال  ،3320دولت ایران سیاست جدیدی برای پیشبرد و توسعه صنعت آسانسورسازی داخلـی در ایـران
اتخاذ نمود  .اوتیس برای حصول اطمینان از ادامه حفظ بازاری که برای آسانسورهای خود ایجـاد کـرده بـود ،طـی
تصویبنامه شماره 2432مورخ 00ژوئن [ 3320اول تیرماه  3104هیأت وزیران که براساس قانون جلب و حمایـت
سرمایهگذاری خارجی در ایران صادر شده بود ،رسما اجازه یافت که به منظور سرمایهگذاری در یک شرکت جدید،
به ایران سرمایه وارد کند .اوتیس و گروه ارجمند یک شرکت مختل سهامی به نام «آسانسور ایران» برای ایجـاد
یک کارخانه آسانسور سازی در ایران تشکیل دادند که در هفتم دسامبر  38[ 3320آذرماه  3104بـه ثبـت رسـید.
چون طبق قوانین ایران ،اتباع خارجی نمیتوانستند صاحب اکنریت سهام این قبیل شـرکتهـای تولیـدی باشـند،
درصد مالکیت در شرکت آسانسور ایران عکس درصد مالکیت در اوتیس ایران بود؛ بدین معنا که اوتیس با داشتن
 42درصد سهام ،سهامدار اقلیت (طبقه «ب») بوده و سرمایهگذاران ایرانی با داشـتن  82درصـد سـهام ،سـهامدار
اکنریت (طبقه «الف») بودند .خواهان حصه خود از سرمایه آسانسور ایـران را در دو قسـ در سـالهـای  3328و
 ،3322کال به مبلغ ـ 222.222/دالر پرداخت نمود .ادعای حاضر صرفا به سلب مالکیت ادعایی از حقوق و منـاف
خواهان در آسانسور ایران مربو میشود (ادعاهای مربو به اوتیس ایران موضوع پرونده شماره  002است که به
شعبه یک احاله شده) .با این حال ،تجزیه و تحلیل ادعای حاضر و تصـمیمگیـری راجـ بـه آن ،مسـتلزم بررسـی
سوابق موضوعی هر دو شرکت است که سهامداران مشترک و همچنـین مـدیران و دفـاتر و تأسیسـات مشـترکی
داشتهاند .با این حال ،یافته های دیوان در پرونده حاضر محدود به مدارکی است که در رابطه با آسانسور ایران ارائه
گردیده است.
 .1اساسنامه آسانسور ایران به اوتیس حق میداد که دو عضو از پنج عضو هیأت مدیره را انتخاب کند و برخی
از تصمیمات مهم ،مستلزم تصویب یکی از دو مدیر منصوب اوتیس بود؛ از جمله تعیین صـاحبان امضـاهای مجـاز
شرکت ،خرید و فروش داراییهای شرکت که ارزش آن بیش از  02میلیون ریال باشد ،اخذ وام و استقراض مبلغی
بیش از  02میلیون ریال و ارتهان یا در وثیقه قراردادن هریک از داراییهای شـرکت ،تضـمین تعهـدات اشـخاص
ثالث و نصب مدیرعامل .آقای کامل فائق یکی از کارمندان باسابقه اوتیس بـهعنـوان یکـی از مـدیران اوتـیس و
همچنین بهعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آسانسور ایران منصوب گردید (آقـای فـائق در عـین حـال مـدیرعامل
اوتیس ایران نیز بود) .در مه  ،3328هیأت مدیره آسانسور ایران اختیارات وسیعی در مورد مدیریت شرکت به آقای
فائق اعطا کرد و از جمله به وی اجازه داد که اختیارات وسی خود را تفویض نماید.
 .3آسانسور ایران طی سالهای 22ـ 3328مطالعاتی درباره بازاریابی ،مهندسی و سـاختن قطعـات الزم بـرای
تدارک تأسیس کارخانه انجام داد .طرکهای الزم تهیه شد و فهرستی از ابزارها و دستگاههای الزم تهیـه و بـرای
کسب اجازه ورود به دولت تسلیم گردد .زمینـی بـه ارزش معـادل ریـالی ـ 138.222/دالر بـرای محـل کارخانـه
خریداری شد و آماده کردن محوطه آغاز گردید و ساختمان پیشساختهای برای کارخانه سفارش داده شد؛ ولی کار
پروژه متوقف گردید ،زیرا در نتیجه تغییر در وضعیت تقاضا در بازار ،الزم بود بررسیهـایی در مـورد اصـالک طـرک
کارخانه صورت گیرد تا بتوان آسانسورهایی سری تر و بزرگتر با درهای اتوماتیـک تولیـد کـرد .در مـورد حـدود و
هزینه پروژه اصالحی ،بین خواهان و گروه ارجمند اختالفنظر ایجاد شد .سرمایهگذاران ایرانی سعی داشتند بـرای
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گسترش پروژه ،از داخل ایران سرمایه تهیه و در تولید قطعات الزم برای محصوالت نهایی از امکانـات موجـود در
ایران ،بیش تر استفاده کنند .اوتیس درصدد بود که با محدود کردن حدود کار و افـزودن نسـبت قطعـات وارداتـی
آسانسور از شرکتهای تابعه خود در خار از ایران ،همان ترکیب سرمایهگذاران اولیه پروژه را حفظ کند.
 .7تا ژانویه  ،3323بالتکلیفیها و تغییرات حاصل در محی اقتصادی در اثر انقالب ایران ،ادامـه پـروژه را بـا
موان بیشتری روبهرو ساخت .آسانسور ایران پروانهای برای احداث کارخانه گرفته بود ،ولی غیر از آن ،کار چندانی
انجام نداده و به صورت غیرفعال باقی مانده بود .طبق اظهار خوانده در اوت  3323گروه ایرانی که صاحب اکنریت
سهام بود ،پیشنهاد کرد که به دلیل عدم امکان اجرای پـروژه ،سـرمایه آسانسـور ایـران  02درصـد کـاهش یابـد.
خواهان اظهار میدارد که موضوع کاهش سرمایه پروژه از آنجا مطرک شد که سهامداران ایرانی میخواستند برای
مقاصد دیگری سرمایه به دست آورند .در هر صورت ،آقای فائق با ذکر این مطلب که «در صورت کاهش سرمایه
اوتیس ،موقعیت شرکت تضعیف خواهد شد»  ،از طرف اوتیس با این کار موافقت نکـرد و خاطرنشـان سـاخت کـه
توزی سود سهام سال  3322ظاهرا در نتیجه کنترل ارز مجاز نمیباشد .طبق اظهار خواندگان ،در این موق اعتبـار
پروانه اعطایی به آسانسور ایران برای ساختمان کارخانه منقضی شده بود .در جواب خوانـدگان ،اوتـیس اسـتدالل
میکند که تمدید رسمی پروانه قانونا ضروری نبود .صرفنظر از صحت یا عدم صحت این اسـتدالالت ،روشـن بـه
نظر میرسد که آسانسور ایران کامال غیرفعال باقی ماند.
 .8طی سال  3323اوتیس ایران نیز برای ادامه عملیات خود با مشکالتی روبهرو بود .در فوریه  3323اوتـیس
ایران حدود  342نفر کارگر برای کارهای تولیدی و  40نفر کـارگر بـرای کارهـای غیرتولیـدی ،منجملـه  10نفـر
خارجی استخدام کرد .تا اواس سال  3323کلیه خارجیان به استننای آقای فائق ایران را ترک کردند و گروهـی از
کارگران ایرانی یک سندیکای کارگری تشکیل دادند که هدف آن ،حفظ مناف کـارگران از لحـاظ حقـوق خاتمـه
خدمت و غرامت مقرر طبق قانون کار ایران بود .در نوامبر  3323آقای فائق پس از آنکه خود و خانوادهاش مـورد
ایذا و تهدیداتی واق شدند ،ایران را ترک کرد و از آن به بعد ،به وسیله تلفن و تلکس ،ارتبا خود را بـا آسانسـور
ایران ،بهویژه با فردی به نام آقای نایینی حفظ نمود.
 .3آقای نایینی در سال  3322به استخدام اوتیس ایران درآمد و در اوایل سال  3323که خارجیـان شـاغل در
سمت امور مالی دو شرکت اوتیس ایران و آسانسور ایران کشور را ترک کردند ،نامبرده بهعنوان مدیر مالی هـر دو
شرکت منصوب گردید .در ژوئن  3323وی بهعنوان معاون مدیرعامل اوتیس ایران منصوب شد و از اکتبـر ،3323
هیأت مدیره آسانسور ایران وی را بهعنوان مدیرعامل منصوب کرد )1(.بهعالوه ،آقـای نـایینی بـهعنـوان یکـی از
صاحبان امضای مجاز حسابهای بانکی آسانسور ایران در بانک تجارت خارجی ایران ،توس آقای فـائق معرفـی
شده بود .بانک مزبور از اواس سال  3323ملی شد و آخراالمر در خوانده ،بانک ملت ،ادغام گردید .اختیارات آقای
نایینی در حدی بود که هم حساب جاری و هم حسابهای سپرده مدت دار را شامل میشد ،هرچند همانطور کـه
در باال ذکر شد ،برای اداره آن حسابها به دو صاحب امضا نیاز بود ،یـک نفـر نماینـده مـدیران طبقـه «الـف» و
دیگری نماینده مدیران طبقه «ب» .در اواخر سال  3323و اوایل سال  3322ظاهرا افـراد صـاحب امضـای طبقـه
 .1در مدارک ،از آقای نائینی یا بهعنوان  Managing Directorیا بهعنوان  General Managerنام برده شده و روشـن اسـت کـه وی
هیچگاه عضو هیأت مدیره آسانسور ایران نبوده است.
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«الف» آقای ارجمند و شخص دیگری به نام آقای شفیعی بودند .در ژانویه  3322شخصی به نام آقای پورزنـد بـه
جای آقای شفیعی معرفی شد .افراد صاحب امضای طبقه «ب» آقایان فائق و نایینی بودند.
 .31در اثر دگرگونیهای شدید ناشی از انقالب ایران و کسادی تجارت و غیبـت کارمنـدان خـارجی ،اوتـیس
ایران در اواس سال  3323به فکر کاهش عملیات خود افتاد و از وزارت کار درخواست صدور اجازه جهت کـاهش
کارکنان خود را کرد .متعاقبا سندیکای کارگران تقاضا کردند که مزایا و غرامت خاتمـه خـدمتی کـه طبـق اظهـار
خواهان ،بیش از حداقل مقرر در قانون بود ،به کارگران پرداخت شود .طبق اظهار خواهان ،در اواخر سـال  3323و
اوایل سال  ، 3322بعضی از مقامات اوتیس ایران از طرف سندیکای کارگران تحت فشار قرار گرفتند که تخصیص
وجوهی را برای پرداخت مطالبات کارگران تضمین نمایند .ظاهرا سندیکای کارگران از وجود موجودی نقدی دست
نخورده و نسبتا معتنابه آسانسور ایران آگاه بود و ابتدا سـعی کـرد بـرای اسـتفاده از آن وجـوه ،بـه منظـور تـأمین
خواستههای کارگران اوتیس ایران ،موافقت اوتیس را تحصیل کند و ظاهرا این تقاضاها با تهدید به اعمال زور نیز
همراه بود .خواهان اظهار میدارد که سندیکای کارگران اوتیس ایران ،آقـای نـایینی و آقـای شـفیعی را گروگـان
گرفته و به زور اسلحه ایشان را وادار کردند چکهای سفیدی از حساب آسانسور ایران کشیده و دستورهای بـدون
تاریخی برای انتقال وجوه حسابهای سپرده ثابث و به حساب جاری ،امضا کننـد .گـرفتن امضـا روی چـکهـای
سفید و نیز گرفتن دستورهای انتقال وجوه از آقای شفیعی در اواس اکتبر  3323صورت گرفت و گـرفتن امضـا از
آقای نایینی در مورد یکی از چکها و همچنین در مورد یک دستور انتقال وجه ،در  34ژانویـه  04[ 3322دیمـاه
 3102انجام شد .در این ضمن ،آقای ارجمند حق امضایی را که طی نامه مورخ  13اکتبـر [ 3323نهـم آبـانمـاه
 3102به آقای شفیعی ،نماینده خود ،داده بود ،لغو و آقای پورزند را بعدا به جای نامبرده منصوب کرد .آقای پورزند
در  30ژانویه  00[ 3322دیماه  3102نمونه امضای خود را به بانک فرستاد .خواهان میگوید که چون کـارگران
نمیتوانستند با امضای غیرمعتبر آقای شفیعی چک  12میلیون ریالی را نقد کنند ،آقای پورزند را گروگـان گرفتـه،
وی را وادار کردند که امضای چک را تأیید کند.
 .33این چک  12میلیون ریالی تقریبا معادل نیمی از موجودی نقدی آسانسـور ایـران بـود کـه در تـاریخ 38
ژانویه  08[ 3322دیماه  3102با امضای آقای نایینی و آقای پورزند عهده حساب جاری آسانسور ایران در بانـک
تجارت خارجی صادر و به حسابی به نام آقای نایینی و سه نفر از کارگران اوتیس ایران واریز شـد .بانـک تجـارت
خارجی برای آنکه وجه کافی در حساب جـاری باشـد ،در تـاریخ  38ژانویـه  08[ 3322دیمـاه  3102مبلـغ 82
میلیون ریال از حساب سپرده ثابت آسانسور ایران به حساب جاری آن شرکت به صورت انتقال داخلی واریـز کـرد.
آقای نایینی طی تلکس مورخ  34ژانویه  04[ 3322دیماه  3102به اوتیس اطالع داد که او «وادار» به امضـای
چک  12میلیون ریالی شده و «کنترل عملیات شرکت از دست مدیریت [آسانسور ایران خار گردیده اسـت» .در
 32ژانویه  02[ 3322دیماه  3102پس از آنکه وجه چک  12میلیون ریالی پرداخت شد ،آقای فـائق بـه بانـک
اطالع داد که امضاهای روی چک با اعمال زور تحصیل شده و به بانک دستور داد چک را پرداخت نکند و اظهـار
داشت که چنانچه زیانی در اثر این دستورات متوجه بانک شود ،وی خسارات بانک را جبران خواهـد کـرد .وی در
این تلکس اشتباها اعالم کرد که آقای نایینی مجاز به امضا از طرف آسانسور ایـران نیسـت .بانـک در  01ژانویـه
[ 3322سوم بهمنماه  3102پاسخ داد که هر دستوری در مورد حسابهای آسانسور ایران در بانـک مزبـور ،بایـد
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مشترکا توس دو نفر از مدیران صادر و طی تلکس تأیید و گواهی شده مخـابره گـردد و بهتـر اسـت کـه ارسـال
تلکس از طریق یک بانک کارگزار صورت گیرد .بانک همچنین اعالم کرد که وکالتنامهای در اختیار دارد که آقای
فائق به آقای نایینی داده است .در تاریخ  02ژانویه  2[ 3322بهمنماه  3103آقای فائق و آقای ارجمند از طریـق
یک بانک فرانسوی ،طی تلکس تأیید شدهای ،حق امضایی را کـه بـه آقـای نـایینی و پورزنـد داده بودنـد ،لغـو و
اطالعیه قبلی آقای فائق را دایر بر اینکه چکهای صادره ،از جمله چک  12میلیون ریـالی تحـت شـرای اجبـار
امضا شده ،تأیید کردند و به انتقال داخلی از حساب سپرده بهرهدار به حساب جاری بدون بهره که از نظـر اوتـیس
غیرمجاز بوده ،اعتراض نمودند و به بانک دستور دادند که کلیه وجوه آسانسور ایـران را بـه حسـابهـای بهـرهدار
بازگرداند .این دستور اجرا نشد.
 .32در این ضمن ،تحریکات و فشار برای پرداخت مطالبات کارگران اوتیس که وجوه اوتیس برای آن کـافی
نبود ،بیش از پیش ادامه یافت .آقای نایینی در  33ژانویه  03[ 3322دیماه  3102به آقای فـائق اطـالع داد کـه
وی و عده ای از سهامداران ایرانی اوتیس در مورد میزان حقوق بازخرید آن عـده از کارمنـدان اوتـیس ایـران کـه
داوطلبانه شرکت را ترک کنند ،با سندیکای کارگران به توافق رسیدهاند .در تلکس آقای نایینی قید شـده بـود کـه
موافقتنامه را سهامدارن حاضر و نماینده وزارت کار امضا کردند .اوتیس به آقای نـایینی اطـالع داد کـه بـا میـزان
پرداختها موافقت ندارد ،زیرا بیش از وجوه نقدی اوتیس ایران است.
 .31در  00ژانویه [ 3322دوم بهمنماه  3102آقای نایینی بهعنوان مدیرعامل آسانسـور ایـران و قـائممقـام
مدیرعامل اوتیس ایران و به قرار مسموع ،از طرف سهامداران ایرانی آسانسور ایران ،از وزارت بازرگانی درخواسـت
نمود که برای هر دو شرکت آسانسور ایران و اوتیس ایران ،ناظری منصوب نماید .در نامه قید شده بود که:
محترما اینجانب ،محمود نایینی ،مدیرعامل شرکت آسانسور ایران و قـائم مقـام مـدیرعامل شـرکت آسانسـور
اوتیس ایران ،به استحضار می رساند که آقای کامل فائق مدیرعامل شرکت اوتیس ایران که به سـمت مـدیرعامل
شرکت اوتیس [کشور کویت نیز منصوب گردیده و قرار بوده که اوقات خـود را بـین دو کشـور تقسـیم و هـر دو
شرکت را اداره نماید ،اکنون حدود دو ماه و نیم می باشد که عمال به ایران نیامده و یکی از اعضای هیـأت مـدیره
نیز در ایران نمی باشد .مدیران تصمیم به بازخرید کارکنان شرکت اوتـیس و تقلیـل تعـداد کـارگران گرفتـهانـد و
کا رگران نیز مطابق قانون کار ،درخواست مزایای خاتمه کار خود را دارند و شرکت آسانسور ایران نیـز از مـدتهـا
پیش اصال فعالیتی ندارد .اینجانب که قائممقام آقای فائق در اوتیس ایران میباشم ،در عمل مواجه بـا اشـکاالتی
هستم و سهامداران شرکت نیز اظهار میدارند اگر دولت ناظر بفرستد ،مـان از بـین رفـتن شـرکتهـا و بیکـاری
عدهای خواهد شد .لذا تقاضا مینمایم به منظور حفظ حقوق صاحبان سهام و مناف آنها ناظری تعیین نماییـد تـا
بر ادامه امور شرکتها نظارت نموده و مشکالت جاری شرکتها را حل نماید.
 .34با این حال ،آقای نایینی متعاقبا در  02ژانویه [ 3322هشتم بهمنماه  3102تلکسی بـه آقـای فـائق در
پاریس مخابره و طی آن اعالم کرد که:
انتصاب مدیرعامل از طرف دولت به پیشنهاد من نبوده ،بلکه به علت مشکالت شرکت بوده که دولت پیشنهاد
و دیکته کرده است.
 .31روز بعد ،تعداد کافی از اعضای هیأت مدیره اوتیس و گروه ارجمند در پاریس تشکیل جلسه داده و تـدابیر
مختلفی در مورد هر دو شرکت اتخاذ نمودند .در جلسه مالقات پاریس ،هیـأت مـدیره ،آقـای نـایینی را از سـمت
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مدیریت عامل آسانسور ایران (ولی نه اوتیس ایران) برکنار و آقای رینولـدز را بـرای مـدت یـک سـال بـهعنـوان
مدیرعامل نصب نمود .هیأت مدیره اوتیس سعی کرد صورتجلسه این نشست را رسما ثبـت و در روزنامـه رسـمی
چاپ نماید .وزارت دادگستری از طریق اداره ثبت شرکتها اطالع داد که طبق اساسنامه آسانسور ایـران ،شـرکت
باید ابتدا به انتخاب هیأت مدیره جدید بپردازد ،زیرا مدت مأموریت هیأت مدیره فعلی منقضی شـده اسـت .ظـاهرا
برای اجرای این درخواست ،اقدامی نشد .طبق شهادتنامه آقای نایینی که توس وزارت بازرگانی در  8ژوییه 3324
[ 30تیرماه  3181در این پرونده ثبت گردیده ،آقای نایینی حداقل تا سال  3324ظاهرا سـمت خـود را بـهعنـوان
مدیرعامل حفظ کرد.
 .33در  30فوریه  08[ 3322بهمنماه  3102وزارت بازرگانی ،طبق تصویبنامه شـماره  8212مصـوب ژوئـن
 )2( 3323اطالعیهای صادر و انتصاب فردی به نام آقای شاهعلی را بهعنوان «ناظر مالی» آسانسـور ایـران اعـالم
کرد .در این اطالعیه قید شده بود که «کلیه مکاتبات و اسنادی که برای [آسانسور ایران ایجاد تعهد میکند ،بایـد
مشترکا توس ناظر مالی و قائم مقام مدیرعامل یا مدیرعامل امضا شده باشد» .به نظر میرسد که آقـای شـاهعلی
بهطور همزمان ،بهعنوان ناظر مالی اوتیس ایران نیز منصوب گردید.
 .37در این اثنا ،تحریکات کارگران اوتیس ایران برای انجام خواستههایشان ادامه داشت .آقای نایینی همراه
با سهامداران ایرانی دو شرکت که در ایران باقی مانده بودند ،برای حل مشکالت به مـذاکره ادامـه مـیدادنـد .در
دهم مارس  33[ 3322اسفندماه  3102آقای نایینی تلکسی درباره مذاکرات برای آقای فائق فرستاده ،گزارش داد
که با سندیکای کارگران به توافق رسیده است .در توافق حاصله پیشبینی شده بود که از  12میلیـون ریـالی کـه
قبال توس آقای نایینی و [سه نفر از کارگران از حساب آسانسور ایران برداشت شده بود ،استفاده بـه عمـل آیـد.
طبق مدارک تسلیمی ،آقای نایینی متعاقبا در  30آوریل  08[ 3322فروردینماه  3103از اوتیس درخواسـت کـرد
موافقتنامه را تصویب نماید .در  32آوریل  02( 3322فروردینماه  )3103اوتیس موافقت خود را بـهطـور مشـرو
اعالم و اضافه کرد که آقای ارجمند نیز باید موافقتنامه را تصویب نماید .موافقت آقای ارجمند اعالم نشد ،لکن این
عدم موافقت مان نشد که آقای نایینی در  02آوریل  13[ 3322فروردینماه  3103بهعنوان قائممقـام مـدیرعامل
اوتیس ایران به وزارت بازرگانی نامهای نوشته و اطالع دهد که سـهامداران خـارجی و ایرانـی ،مبلـغ مصـالحه را
تصویب کردهاند .ظاهرا در پاسخ به این نامه بود کـه وزارت بازرگـانی در  01آوریـل [ 3322سـوم اردیبهشـتمـاه
 3103حکم انتصاب آقای شاهعلی را لغو کرد.
 .38آقای نایینی از طریق ارتبا دائم با آقای فائق درباره موافقتنامه پیشنهادی ،در این مدت ،تماس خود را با
خواهان از نزدیک حفظ کرد .به موجب یک رشته تلکسهایی که در اوایل سال  3322بین آقـای نـایینی و آقـای
فائق مبادله گردید ،وزارت بازرگانی از قبول مسئولیت در مورد موافقتنامه پیشنهادی و پیامدهای آن امتناع کرد.

 .2الیحه قانونی مربو به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی ،صنعتی ،تجاری ،کشاورزی و خدماتی ،اعـم از
بخش عمومی و خصوصی در تاریخ  38ژوئن  08[ 3323خردادماه  3102تحت عنوان تصویبنامه شماره  8212توس نخست وزیر دولت
موقت جمهوری اسالمی ایران صادر و در هشتم ژوییه  32[ 3323تیر  3102بهعنوان قانون شماره  ،2/0023مورخ  33ژوئـن 03[ 3323
خردادماه  3102در روزنامه رسمی [ایران منتشر شد.
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 .33ظاهرا موافقتنامه مربو به پرداخت خواستههای سندیکای کارگران در اواخر آوریـل و اواسـ مـه 3322
اجرا گردید .در پنجم مه  30[ 3322اردیبهشتماه  3103آقای نایینی به آقای فائق اطالع داد کـه بـا اسـتفاده از
وجوه حسابی که با چک  12میلیون ریالی افتتاک گردیده ،برخی از کارمندان بازخرید شده و گـروه دیگـری نیـز در
همان هفته بازخرید خواهند شد .ظاهرا از ماه مه  3322به بعد ،ارتبا بین آقای نـایینی و اوتـیس محـدود بـود و
هیأت مدیره یا سهامداران آسانسور ایران دیگر تشکیل جلسه ندادند .مدارک موجـود حـاکی اسـت کـه بعضـی از
سهامداران ایرانی در سال  3321تقاضای تشکیل مجم عمومیکردند ،ولی جلسه به علت نرسیدن به حد نصـاب
تشکیل نشد.
 .21بعد از لغو حکم انتصاب ناظر مالی و پس از آنکه حدودا مدت هفـت مـاه ایـن سـمت بالتصـدی مانـد،
انتصاب فردی به نام آقای بسیج بهعنوان ناظر مالی آسانسـور ایـران در روزنامـه رسـمی مـورخ  08نـوامبر 3322
[پنجم آذرماه  3103اعالم گردید .متعاقبا در تاریخ چهارم ژوییه  31[ 3320تیرماه  3183فرد دیگـری بـهعنـوان
ناظر ،جانشین ایشان شد.
سوم) موضوعات شکلی
(یک) شهود

 .23در بیستم اوت  03[ 3328مردادماه  3180خواهان ضمن ثبت اطالعیهای ،سه نفر شاهد معرفی کـرد کـه
عبارت بودند از :آقای ژولن ،آقای فائق و آقای مکگرا .طبق ماده  00قواعد دیوان ،خواهان میبایست حداقل سی
روز قبل از جلسه استماع ،اطالعیه مزبور را به ثبت میرساند .دیوان نظر داد که آقای ژولن و آقای فائق ،که هر دو
در زمانهای ذیرب از کارمندان اوتیس بودهاند ،مجاز به ادای شهادت هستند؛ ولی آقای مکگرا از گروه اسـتندارد
ریسر کانسالتنتس ،را که یک گزارش ارزیابی تهیه کرده بود نمیتوان بهعنوان شاهد معرفی کرد ،مگر در حـدی
که معرفی وی به منظور رد اظهارات خواندگان در جلسه استماع ،قابل توجیه باشد .خواهـان تنهـا آقـای ژولـن را
بهعنوان شاهد معرفی کرد و از آقای مکگرا خواسته شد که بهطور اختصـار [در رد اظهـارات خوانـدگان مطـالبی
بیان نماید.
(دو) قابلیت پذیرش مدارکی که با ت خیر به ثبت رسیده

 .22دیوان تعدادی سند را که خواندگان در  00و  00اوت 13[ 3328مرداد و سوم شهریور  3180به ثبت رسـانده
بودند پذیرفت ،زیرا آنها را جزا مدارک معارضی دانست که قبال اجازه داده شده بود و ضمنا خواهـانهـا نیـز بـه
تأخیر در ثبت آنها اعتراض نکرده بودند .لکن دیوان از پذیرش مدرکی که بانک ملت یک هفته قبـل از اسـتماع
تسلیم کرده بود ،خودداری نموده ،متذکر گردید که بانک ملت ،نه درخواست قبول چنین الیحه خار از موعدی را
کرده و نه توضیحی راج به علت تأخیر در ثبت آن ارائه داده است.
چهارم) صالحیت

 .21خواهان مدارکی تسلیم نموده که حاکی است خواهان یک شرکت امریکایی است که در ایالت دلهور تشـکیل
شده و در کلیه اوقات ذیرب  ،شرکت فرعی کامال متعلق به اوتیس الویتور کامپنی (یک شـرکت تشـکیل یافتـه در
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ایالت نیوجرزی) بوده که بـهنوبـه خـود ،یـک شـرکت فرعـی کـامال متعلـق بـه یونایتـد تکنـالوجیز کورپوریشـن
(«یو.تی.سی») میباشد و بیش از  30درصد سهام واجد حق رأی شرکت اخیرالذکر ،به نام سهامدارانی ثبـت شـده
که نشانی آنها در ایاالت متحده است .دیوان متقاعد شده است که خواهان طبق تعریف بند  0ماده هفـت بیانیـه
حل و فصل دعاوی ،تبعه ایاالت متحده است و حق دارد ادعای خود را [در دیوان اقامه نماید.
 .24هرچند که در لوایح تسلیمی اشاره شده که در تاریخی بعد از  33ژانویه  03[ 3323دیماه  3103خواهان
از اورسیز پرایوت اینوسـتمنت کورپوریشـن («اوپیـک») کـه یـک سـازمان دولتـی ایـاالت متحـده اسـت ،بابـت
سرمایهگذاری خود در آسانسور ایران مبلغی بهعنوان خسارت بیمه دریافت کرده ،با این حال ،روشن اسـت کـه بـه
دالیل مندر در حکم شماره 032ـ33ـ 0مورخ  33مارس  02[ 3328اسفندماه  3184صادره در پرونده فلپس دا
کورپوریشن و اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن و جمهوری اسالمی ایران ،دریافت چنین وجهـی نمـیتوانـد
تأثیری در صالحیت دیوان داشته باشد .در پرونده حاضر ،اوپیک بهعنوان خواهان مشترک اقدام [بـه طـرک دعـوا
نکرده است.
 .21ادعا علیه دولت جمهوری اسالمی ایران ،از جمله وزارتخانههای آن و همچنین بانک ملت (سـابقا بانـک
تجارت خارجی ایران) که کلیه آنها طبق بند  1ماده هفت بیانیه حل و فصل دعاوی ،خوانده صحیح دعوآ هستند،
اقامه گردیده است.
 .23ادعا در حیطه صالحیت دیوان است ،زیرا طبق بند  3ماده دو بیانیه حل و فصـل دعـاوی ،ادعـا از سـلب
مالکیت ادعایی یا سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت ناشی میشود.
 .27بنابراین ،دیوان متقاعد شده است که صالحیت رسیدگی به این ادعا را دارد.
پنجم) ماهیت دعوا

 .28برای آنکه اوتیس بتواند در ادعای خود در دیوان حاکم شناخته شود ،باید ابتدا اثبات کند که در حقوق مالکانه
وی به اندازهای مداخله شده که در استفاده از آن حقوق یا بهرهمندی از مناف آن ،تأثیر اساسـی گذاشـته و وی در
اثر این مداخله متحمل زیان شده است و ثانیا اینکه مداخله ،قابل انتساب به دولت ایران است (رجوع شود به :ص
 32تا [ 30متن انگلیسی حکم شماره 343ـ2ـ ،0مورخ  00ژوئن [ 3324اول تیر  ، 3181صادره در پرونده تیپتس،
ابت ،مککارتی ،استراتن و مهندسین مشاور تامس ـ آفا ایران و سایرین .همچنین رجوع شـود بـه :ص 32تـا 30
[متن انگلیسی حکم شماره 040ـ110ـ ،0مورخ هشتم اوت  32[ 3328مردادماه  ، 3180صادره در پرونده تـامس
ارل پین و دولت جمهوری اسالمی ایران).
 .23بنابراین ،دیوان باید دخالتهای مورد شکایت اوتیس را بررسی و تعیـین کنـد کـه آیـا هـیچیـک از ایـن
مداخالت یا تمامی آن ها قابل انتساب به دولت ایران هست یا خیر و آیـا هـیچیـک از ایـن مـداخالت منفـردا یـا
مجموعا در آن چنان حد و میزانی بوده که دیوان بتواند بر آن اساس نظر دهد که سلب مالکیتی واق شده است یـا
خیر .در این رابطه ،دیوان باید بین اعمالی که به آسانسور ایران و اعمالی که به اوتیس ایـران مربـو مـیشـود و
موضوع دعوای جداگانهای در دیوان است ،تفاوت قائل گردد.
 .11اوتیس استدالل میکند که کارمندان خارجی وی مورد ایذا واق و به علت جو عمومی تنفر و ضـدیت بـا
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خارجیان ،کارمندان مزبور مجبور به عزیمت از ایران شدند .خواهان ادعا میکند که خود دولت ایران بـه ایـن جـو
دامن می زد و وجود این جو منجر به عزیمت مقامات اوتیس از ایران و در نتیجه ،محرومیت اوتـیس از حـق خـود
نسبت به اداره آسانسور ایران گردید .در اینجا ،خواهان در استدالالت خود بـین آسانسـور ایـران و اوتـیس ایـران
تمایزی قائل نشده است .دیوان متذکر میشود که هرچند حدود  40کارگر خارجی شاغل در عملیات گروه اوتـیس
در جریان ناآرامیهای ناشی از انقالب ،ایران را ترک کردند ،لکن همگی آنها کارگران اوتیس ایران بودند .دیوان
یادآور میشود که در اوایل سال  3323عده قلیلی از کارمندان خارجی اوتیس ایران (که سمتهای مشابهی را نیـز
در آسانسور ایران بر عهده داشتند) ایران را ترک کردند و جای خود را به پرسنل ایرانی دادند .از آن تاریخ به بعـد،
دیوان تنها مدرک عزیمت آقای فائق را که وظیفه اصلی وی مدیریت عامل اوتیس ایـران بـود و در نـوامبر 3323
ایران را ترک کرد ،در دست دارد .دیوان مالحظه میکند که مدیرعامل جدید ،یعنی آقای نـایینی ،از نـوامبر سـال
 3323تا اوایل سال  3322با آقای فائق ارتبا نزدیک داشت و از آن بـه بعـد نیـز گهگـاه بـا وی در تمـاس بـود.
بنابراین ،دیوان نتیجه میگیرد که عزیمت آقای فائق ،صرفنظر از اینکـه اختیـاری یـا اجبـاری بـوده ،نمـیتوانـد
به تنهایی دلیل کافی برای مداخله در حقوق خواهان نسبت به اداره آسانسور ایران تلقی و بر آن مبنا نظر داده شود
که سلب مالکیتی واق شده است.
 .13خواهان همچنین به این مطلب استناد میکند که اعضای سندیکای کارگران که از پرسنل اوتیس ایـران
تشکیل شده و مستقیما از وجوه برداشتی توس آقای نایینی ازحساب آسانسور ایران منتف شدند ،پاسداران انقالب
بودند و اعمال خشونت آمیز آنان قابل انتساب به دولت ایران است .دیوان متذکر میشود که تنهـا مـدرک دخالـت
پاسداران ا نقالب در سندیکای کارگران که در این پرونده در دیوان مطرک شده ،سوگندنامه آقای فائق است که در
آن نامبرده اظهار داشته است که« :تعدادی از اعضای سندیکای کارگران در مواق مختلف به من گفتند که سپاهی
انقالبند» .به نظر دیوان ،این موضوع به بررسی ادعای مرتب به اوتیس ایـران احتمـاال بـیشتـر مربـو اسـت و
چندان اهمیتی در بررسی ماهیت پرونده حاضر ندارد .از آنجا که مدرک کافی در این رابطه در پرونده حاضر ارائـه
نشده ،دیوان از اظهارنظر در این باره خودداری میکند.
 .12در مورد اعمال سندیکای کارگران ،خواهان استدالل میکند که وزارت کار و وزارت بازرگانی با حمایت از
خواستههای آنان در مورد پرداخت حقوق بازخریدی به مراتب بیش از میـزان قـانونی و الـزام بـه پرداخـت حقـوق
بازخرید از محل وجوه تصاحب شده از حساب بانکی آسانسور ایران ،نسبت به اعمال سندیکای مزبور اغماض و آن
را فعاالنه تشویق میکردند .وزارت بازرگانی هرگونه دخالتی در مورد سندیکای کارگران را انکار کرده ،میگوید که
بازخرید خدمت کارمندان اوتیس ایران توس مقامات قانونی و منصوب اوتیس ایران انجام گرفت.
 .11دیوان متذکر می شود که سندیکای کارگران از کارمندان اوتیس ایران تشکیل شده بود و نه از کارمنـدان
آسانسور ایران و مذاکرات با آقای فائق و متعاقبا با آقای نایینی بهعنوان مدیران اوتیس ایران صورت گرفت .برای
آنکه خواهان در این مورد برحق شناخته شود ،الزم است نهتنها دخالت وزارتخانـههـای مربـو را در سـندیکای
کارگران اثبات نماید ،بلکه باید بهطور مشخصتر اثبات کند که وزارتخانههای مزبور اتالف وجوه آسانسور ایران را
تشویق کرده ویا در آن مشارکت داشتند؛ ولی چنین چیزی اثبات نشده است .مدارک نشان میدهد که اختیار وجوه
برداشتی از حساب آسانسور ایران با آقای نایینی و سه نفر از کارگران اوتیس ایران بوده و نامبرده هنگام برداشـت
وجوه رسما مدیر منصوب آسانسور ایران بوده و به عنـوان کارمنـد اوتـیس ایـران بـه اداره آن وجـوه و مـذاکره بـا
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سندیکای کارگران ادامه داده است .اعمال خالف مربو بـه برداشـت وجـوه ،در ژانویـه  3322صـورت گرفـت و
مدرکی حاکی از آنکه هریک از این دو وزارتخانه دخالتی در افتتاک یک حساب جداگانه داشـته باشـند ،در دیـوان
وجود ندارد.
 .14بهعالوه ،وزارت بازرگانی طی نامه مورخ  01آوریل [ 3322سوم اردیبهشتماه  3103خـود ،ضـمن لغـو
حکم انتصاب ناظر مالی اعالم کرد که:
چون اخذ تصمیم در مورد بازخرید خدمت کارکنان خار از حدود اختیارات این وزارت میباشـد ،بـدینوسـیله
[حکم مأموریت شما بهعنوان ناظر مالی در شرکت های آسانسـور اوتـیس و آسانسـور ایـران از تـاریخ فـوق لغـو
میگردد.
 .11خواهان همچنین اظهار میدارد که بانک ملت که تحت کنترل دولت اسـت بـا دادن اجـازه برداشـت 12
میلیون ریال از حساب جاری و انتقال داخلی از حساب سپرده بهرهدار به منظور افزایش موجودی حسـاب جـاری و
همچنین با رد درخواست هیأت مدیره ،مبنی بر برگشت مانده وجوه به یک حساب بهرهدار ،در عملیات مربـو بـه
حسابهای بانکی آسانسور ایران مرتکب خالف شده است.
 .13بررسی وکالتنامه هایی که آقایان ارجمند و فائق به ترتیب به آقایان پورزند و نایینی داده و آن را نزد بانک
تودی کردهاند ،نشان میدهد که اختیارات تفویضی ،جام بوده و شامل «افتتاک حسابهای جـاری و پـسانـداز و
تودی و برداشت از آن حسابها نیز میشده »...و همچنین انتقال داخلی از حساب سپرده به حساب جـاری را نیـز
در بر میگیرد .بهعالوه ،از نظر بانک ملت ،این وکالتنامهها کافی برای پرداخت چک  12میلیون ریـالی بـود کـه
توس اف راد مجاز ،یعنی آقایان پورزند و نایینی امضا شده بود و با وجه آن چک حساب جداگانـه دیگـری تشـکیل
گردید )3(.دیوان متذکر میشود که هر دوی این عملیات بانکی ،قبل از آنکه بانک تلکس آقای فـائق را دریافـت
کند ،انجام شده بود .در این تلکس ،آقای فائق کوشید که این معامالت را لغو و به بانک اعالم کند کـه انتقـاالت
حسب ادعا در شرای اجبار صورت گرفته و غیرقانونی بوده است .به نظر دیوان ،بانک حق داشته به اوتیس اطالع
دهد که طبق دستورهای جاری آسانسور ایران ،بانک نمیتواند صرفا براساس دسـتورات آقـای فـائق اقـدام کنـد.
متعاقبا در  02ژانویه [ 3322هشتم بهمنماه  3102بانک ملت ،تلکس تصـدیق و تأییـد شـدهای را کـه مشـترکا
توس آقای فائق و آقای ارجمند صادر و طی آن حق امضای آقایان نایینی و پورزند لغو شـده بـود ،دریافـت کـرد.
ولی در این اثنا وجوه منتقل شده و حساب جداگانهای با رعایت تشریفات صحیح بانکی افتتـاک شـده بـود .دیـوان
اظهارات بانک ملت را مبنی بر اینکه بانک مسئول اقدام به ابطال عملیات بانکی مزبور نبوده ،میپذیرد.
 .17در این مرحله ،آقای فائق و آقای ارجمند دستوراتی صادر کردند ،مبنی بر اینکه کلیه وجوه حساب جاری
به حسابهای سپرده دیداری بهرهدار منتقل شود .بانک میبایست از این دستور پیروی میکرد ،امـا چنـین نکـرد؛
زیرا بهطوری که صورتهای مالی آسانسور ایران نشان میدهد ،موجودی حساب جاری تا تاریخ  12نـوامبر 3322
[نهم آذرماه  3103به جای خود باقی بود .امتناع منغیرحق بانک از انتقال وجوه از یک حساب به حسـاب دیگـر،
 .3این عملیات همچنین منطبق با مقررات ماده  02اساسنامه شرکت بود که قید میکرد :اسنادی که تعهد مالی ایجاد کنند بایـد توسـ
دو نفر از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان آنها امضا شود.
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به خودی خود و بدون ارائه هیچ مدرک دیگری ،مبنی بر اینکه بانک متعاقبا اقدامی در جهـت مداخلـه یـا ایجـاد
محدودیت در برداشت از حسابها یا انجام عملیات بانکی صورت داده ،مداخلهای آنچنان مهم نیست که براساس
آن بتوان نظر داد که سلب مالکیتی واق شده است.
 .18خواهان استدالل میکند که دولت ایران مسئول امتناع وزارت دادگستری از ثبـت و انتشـار صورتجلسـه
نشست مورخ  03ژانویه [ 3322نهم بهمنماه  3102هیأت مدیره است که بـه منظـور برکنـاری آقـای نـایینی از
سمت خود به عنوان مدیرعامل آسانسور ایران تشکیل شد .طبـق اسـتدالل خواهـان ،اختیـار اسـتخدام و انفصـال
مدیران ،یکی از عناصر اساسی حقوق وی در آسانسور ایران بوده .دیوان مالحظه میکند کـه نامـه مـورخ چهـارم
مارس  31[ 3322اسفندماه  3102اداره ثبت شرکتها حاوی امتناع صریح از ثبت صورتجلسه نبوده ،بلکه طی آن
به مقامات شرکت اطالع داده شده که برای انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام کنند ،زیرا مدت تصدی هیأت مـدیره
وقت منقضی شده بوده است .تردیدی نیست که مدت دو سال مأموریت هیأت مدیره منقضی شده بود .قسـمتی از
نامه مزبور در زیر نقل میشود:
6 / 28135
صادره از ایـن اداره در تـاریخ
«چون مدت مأموریت هیأت مدیره به استناد گزارش شماره
2536 / 11/ 5
[ 04ژانویه  02/33/4 3322پایان یافته است ،لذا ابتدا از طریق تشکیل مجم عمومی عـادی نسـبت بـه
انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید اقدام نمایید تا تغییرات بعدی در هیأت مدیره ثبت و منتشر شود».
 .13از مفاد ماده  32اساسنامه شرکت( )4و ماده  318قانون تجارت ایران( )5بهروشنی برمیآید که اختیارات و
وظایف مدیرانی که مدت مأموریت آنها منقضی شده تا تعیین مدیران جدید ادامه مییابد .ولی مدرکی وجود ندارد
که هیأت مدیره یا سهامداران به دستور اداره ثبت شرکتها عمل نموده یا اصرار کرده باشند که صورتجلسه آنهـا
طبق اساسنامه یا قانون تجارت ثبت گردد .بهعالوه ،مدرکی حاکی از اینکه اطالعیه مزبور به منظـور ممانعـت از
اعمال حقوق خواهان برای شرکت در مدیریت آسانسور ایران صادر شده بوده ویا به نحوی از انحا تبعیض آمیز ویا
چیزی غیر از یک جواب اداری معمولی بوده باشد ،وجود ندارد.
 .41موضوع دیگری که باید مورد رسیدگی قرار گیرد ،استدالل خواهان است ،مبنی بر اینکه انتصـاب آقـای
شاهعلی بهعنوان ناظرمالی آسانسور از طرف وزارت بازرگانی به منزله مداخله اساسی در حقوق خواهان بوده است.
با آن که طبق رویه این دیوان ،انتصاب ناظر یا مدیر دولتی معموال از نظر دیـوان منجـر بـه محرومیـت از حقـوق
اساسی مالکیت شده و برای مسئول شناختن دولت به پرداخت غرامت کافی بوده )6(،با این حال ،دو عنصـر مهـم

 .4مدت مأموریت مدیران دو ( )0سال خواهد بود؛ ولی هریک از مدیران باید تا زمانی که جانشین وی رسـما انتخـاب نشـده بـه انجـام
وظایف خود ادامه دهد.
 .5در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران ،تا زمان انتخاب مدیران جدید ،مـدیران سـابق کماکـان مسـئول امـور شـرکت و اداره آن
خواهند بود .هرگاه مراج موظف به دعوت مجم عمومی به وظیفه خود عمل نکنند ،هر ذینف میتواند از مرج ثبت شـرکتهـا دعـوت
مجم عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
 .6قرار اعدادی شماره 10ـ04ـ ،3مورخ  33دسامبر  02[ 3321آذرماه  3180صادره در پرونده استارت هاوزینگ کورپوریشـن و سـایرین
و دولت جمهوری اسالمی ایران و حکم شماره 343ـ2ـ ،0مورخ  03ژوئـن [ 3324هشـتم تیـر  3181صـادره در پرونـده تیپـتس ،ابـت،
مککارتی ،استراتن و مهندسین مشاور تامس آفاـ ایران و قرار اعدادی شماره 00ـ303ـ ،1مورخ  02اکتبر [ 3320ششـم آبـانمـاه 3184
صادره در پرونده سدکو اینکورپوریتد و سایرین و شرکت ملی نفت ایران و حکم شماره 032ـ33ـ ،0مورخ  33مارس  02[ 3328اسفندمـاه
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وجود دارد که چون با واقعیات متفاوت و غیرعادی این پرونده در نظر گرفته شود ،آن را از تصمیمات قبلی دیـوان
متمایز میکند.
 .43آقای نایینی در  00ژانویه [ 3322دوم بهمنماه  3102از وزارت بازرگانی درخواسـت کـرد بـرای هـر دو
شرکت ناظر دولتی تعیین شود ،حال آنکه در  02ژانویه [ 3322هشتم بهمن  3102طی تلکسی بـه آقـای فـائق
اطالع داد که انتصاب ناظر اوتیس ایران « به پیشنهاد اینجانب نبوده ،بلکه در نتیجه مشـکالت شـرکت بـوده کـه
توس دولت پیشنهاد و دیکته شده» .این اقدامات و اظهارات ضد و نقیض ،احراز واقعیات را دشوار میسازد ،بهویژه
آنکه آقای فائق و آقای نایینی هیچکدام در جلسه استماع بهعنوان شاهد حضور نیافتند .در هر حال ،میتوان قبول
کرد که مشکالت اوتیس ایران بود (و نه آسانسور ایران) که اساسا باعـث شـد اشـخاص درگیـر در آن رویـدادها،
داشتن یک ناظر دولتی را مفید بدانند .مدرکی حاکی از آنکه دولت رأسا ناظری را تعیین کرده باشد که نقـش وی
مشخصا کنترل آسانسور ایران میبود ،ارائه نشده است.
 .42گرچه در ابالغ انتصاب آقای شاهعلی بهعنوان ناظر مالی آسانسور ایران ،ذکر شده که اسنادی کـه بـرای
شرکت ایجاد تعهد میکند باید توس ایشان نیز امضا شود ،معهذا مدرک دیگری حـاکی از آنکـه نـاظر منصـوب
دولت ،کنترل عملیات آسانسور ایران را در دست داشته ،وجود ندارد .در واق  ،فعالیتی وجـود نداشـت کـه نیـاز بـه
نظارت داشته باشد .آسانسور ایران در مذاکرات مربو به بازخرید کارگران شـرکت دخـالتی نداشـت ،زیـرا اصـوال
کارگری نداشت و درگیر معامالت تجاری عادی که هر شرکت فعالی دارد نیز نبود .مدرکی وجود ندارد که اعمـال
ناظر مالی را با تصاحب  12میلیون ریالی که بدوا قسمتی از ذخایر نقدی آسانسور ایران بـود و بـرای پرداخـت بـه
کارگران اوتیس ایران از آن استفاده شد ،مربو سازد .این انتقال بـانکی در  38ژانویـه  08[ 3322دیمـاه 3102
انجام شد؛ حال آنکه انتصاب ناظر مالی ،حدود سه هفتـه قبـل از آن ،یعنـی در  30فوریـه  08[ 3322بهمـنمـاه
 3102صورت گرفت.
 .41همان طور که در باال گفته شد ،آقای شاهعلی همزمان بهعنوان ناظر دولتی اوتـیس ایـران نیـز منصـوب
گردید .دیوان متذکر می شود که هم درخواست آقای نایینی برای نصب ناظر مالی برای هر دو شرکت و هم اعالم
لغو حکم انتصاب نامبرده ،بیش تر گویای وضعیت و مشکالت اوتیس ایران است و از اهمیـت تعیـین نـاظر بـرای
آسانسور ایران ،بیشتر می کاهد .مدرک مربو به لغو حکـم انتصـاب آقـای شـاهعلی در  01آوریـل  [3322سـوم
اردیبهشتماه  3103با ذکر این دلیل که تصمیمات مربو به پرداخت حقوق خاتمـه خـدمت کارمنـدان ،خـار از
حدود اختیارات وی بوده ،هرگونه ارتبا بین اعمال ناظر مالی و استفاده غیرقانونی از وجوه آسانسور ایران را نفـی
میکند (رجوع شود به :بند  14فوق).
 .44مدارک حاکی است که بعد از لغو حکم انتصاب آقای شـاهعلی در آوریـل  ،3322نـاظر مـالی دیگـری در
نوامبر  3322تعیین گردید .هرچند شواهد و مدارکی در مورد درخواست انتصاب نـاظر بعـدی وجـود نـدارد ،دیـوان
متذکر می شود که غیبت مستمر آقای فائق ،یکی از دالیل درخواست اولیه برای نصب ناظر بوده است .مـدرکی در
 3184صادره در پرونده فلپس دا کورپوریشن و سایرین و جمهوری اسالمی ایران و حکم شماره 040ـ110ـ ،0مورخ هشتم اوت 3328
[ 32مردادماه  3180صادره در پرونده تامس ارل پین و دولت جمهوری اسالمی ایران.
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دس ت نیست که نشان دهد آقای شاهعلی یا جانشینان ایشان در وجوه آسانسور ایـران از سـایر جهـات مداخلـه یـا
اعمال کنترل نهایی کرده یا از وجوه باقیمانده برای مقاصد ناروایی استفاده کرده باشند.
 .41خواهان اظهار میدارد که ادامه دخالت آقای نایینی در امور شرکت و اینکه نامبرده علیرغم اقدام هیـأت
مدیره به برکناری وی ،ظاهرا کماکان به تصدی شغل خود بهعنوان مدیرعامل ادامه داد ،قرینه دیگـری اسـت بـر
اینکه حقوق وی بهعنوان مالک به طور اساسی مورد مداخله واق شده بود .دیوان متـذکر مـیشـود کـه علیـرغم
اهمیتی که اوتیس ظاهرا بر ای اجرای تصمیم هیأت مدیره در مورد تعویض آقای نایینی قائل است ،با ایـن حـال،
اوتیس بعد از بینتیجه ماندن کوششهای خود برای ثبت صورتجلسه هیأت مدیره ،کماکان با آقای نایینی دربـاره
امور هر دو شرکت تماس میگرفت و به نظر میرسد که کماکان وی را نماینده محلی خود میدانست.
 .43خواهان همچنین استدالل میکند که اطالعات دیگری درباره وضـعیت یـا عملیـات آسانسـور ایـران یـا
اطالعیههای مشابهی که به عنوان سهامدار حق داشته دریافت کند ،وصول ننموده اسـت .بـا ایـن حـال ،خواهـان
مدرکی نیز ارائه نداده که نشان دهد وی بهعنوان سهامدار طبق اساسنامه اقدام به درخواست چنین اطالعـات ویـا
اعمال حقوق خود کرده باشد .دیوان همچنین متذکر میشود که شواهد و مدارکی حاکی از آنکه شرکت از ابتدای
تأسیس خود ،فعالیتی غیر از مختصری امور اداری و حسابداری داشته ویا اینکه مشخصا به خواهان اجازه شـرکت
در امور شرکت داده نشده ،وجود ندارد .صورتهای مالی حسابرسـی نشـده مـورخ  12نـوامبر [ 3322نهـم آذرمـاه
 3103آسانسور ایران که آقای نایینی در چهارم فوریه  30[ 3323بهمنماه  3103برای آقای فائق ارسال داشت،
حاکی است که وض مالی آسانسور ایران از پایان ژانویه  3322به بعد تغییر زیادی نکرده بـود و شـرکت کماکـان
بابت سپردههای خود ظاهرا عوایدی تحصیل میکرد.
 .47برای آنکه دیوان بتواند رأی دهد که محرومیت یا سلب مالکیتی صورت گرفته ،بایـد متقاعـد شـود کـه
دولت در حقوق خواهان بهعنوان سهامدار آسانسور ایران ،مداخله کرده؛ به نحوی که وی را از استفاده و بهرهمندی
از سرمایهگذاری خود به طور اساسی محروم کرده است .با توجه به مجموع مدارک مطروک ،به نظر دیوان ،عوامـل
متعددی در استفاده خواهان از حقوق مالکانه خود در آسانسور ایران مؤثر بـوده ،از جملـه وضـعیت وی بـهعنـوان
سهامدار اقلیت در یک شرکت غیرفعال و تغییر وض و شرای بازار آسانسور در ایران .معهذا دیـوان متقاعـد نشـده
که خواهان اثبات کرده باشد که این حقوق در نتیجه اعمال قابل انتساب به دولت ایران مورد تجاوز و تعدی واقـ
شده است .دخالت هایی که به نظر دیوان قابل انتساب به ایران است ،بهتنهایی یا مجموعـا در شـرای و وضـعیت
پرونده حاضر در حدی نیست که بتوان رأی داد که خواهـان از حـق شـرکت در امـور آسانسـور ایـران محـروم و
سهمالشرکه وی مصادره شده است .بنابراین ،ادعا در ماهیت مردود شناخته میشود.
ششم) هزینهها

 .48هریک از طرفین باید هزینههای مربو به داوری خود را متقبل شود.

حکم شماره 304ـ294ـ1



113

هفتم) حکم

 .43به دالیل پیشگفته ،دیوان به شرک زیر حکم میدهد:
الف) ادعای اوتیس الویتور کامپنی در ماهیت مردود شناخته میشود.
ب) هریک از طرفین باید هزینههای مربو به داوری خود را متقبل شود.
الهه ،به تاریخ  23آوریل  3387برابر با  3اردیبهشتماه 3133
روبرت برینرـ رئیس شعبه دو
به نام خدا
جورج اچ .آلدریچ

حمید بهرامی احمدی

نظر مخالف

موافق

نمایه



114

نمایه

ابطال 803 .040 .010 .002 .314...........................
ابالغ.304 .332 .330 .322 .02 .40 .10 .02 .08
.011 .000 .024 .331 .323 .324 .304 .348
.113 .111 .100 .022 .020 .000 .001 .044
.428 .422 .488 .482 .122 .121 .184 .142
.803 .821 .030 .088 .003 .012 .030 .022
................................................................ 883 .812
اتباع ایاالت متحده431 .443 ..................................
اتباع ایران 300 .82..................................................
اجبار 803 .804 ........................................................
اجرای احکام 02 .......................................................
اجرای حکم 002 .121 .318 .310 ..........................
اجرای عین تعهد 082...............................................
اجرت المنل 021 .140 .32 .32 ...............................
اخرا 101 .008 .331..............................................
ادعای متقابل.23 .22 .02 .40 .41 .03 .33 .32
.30 .33 .32 .22 .22 .28 .20 .24 .21 .20 .22
.301 .338 .322 .33 .32 .32 .38 .30 .34 .31
.342 .313 .312 .312 .318 .314 .311 .302
.320 .383 .382 .300 .301 .341 .340 .343
.031 .333 .332 .332 .338 .322 .320 .321
.012 .012 .011 .000 .001 .000 .002 .033
.021 .023 .022 .081 .004 .042 .040 .041
.102 .108 .104 .101 .100 .103 .133 .028
.102 .108 .141 .140 .110 .112 .103 .102
.012 .018 .010 .011 .002 .034 .120 .188
.002 .002 .000 .000 .002 .043 .043 .013
.822 .822 .824 .034 .022 .080 .083 .082
.......................... 843 .842 .848 .840 .802 .833
ادله معارض 412 .32................................................

اساسنامه شرکت 882 .803 .808 .801 .023 .020
استرداد.380 .304 .313 .318 .02 .43 .42 .02 .2
.034 .031 .331 .322 .320 .323 .322 .388
.088 .080 .081 .080 .042 .012 .014 .002
.183 .101 .144 .141 .140 .023 .022 .082
.121 .123 .122 .122 .128 .120 .121 .183
.432 .430 .422 .443 .413 .130 .122 .122
.032 .023 .022 .020 .024 .021 .020 .433
.832 .831 .022 .023 .088 .042 .011 .030
................................................................ 812 .832
استعفا 434 .333 .323 .322 ...................................
استماع.303 .302 .302 .338 .11 .02 .30 .2
.322 .322 .323 .322 .322 .384 .304 .342
.188 .133 .028 .024 .043 .040 .012 .338
.442 .441 .402 .122 .128 .120 .124 .120
.483 .482 .482 .481 .483 .402 .400 .442
.024 .432 .430 .433 .423 .424 .421 .420
.003 .002 .032 .038 .030 .032 .023 .022
.822 .824 .820 .021 .020 .000 .042 .014
................ 808 .840 .804 .800 .803 .833 .823
استماع مقدماتی 014 .342 .302 .............................
استنتا 031 .024 .303 .23 .33.............................
استنکاف002 .340 ..................................................
اشخاص ثالث.808 .003 .134 .120 .322 .23
................................................................ 803 .802
اشخاص حقوقی 124 .143 .002 .334 .82 .14 .....
اشخاص حقیقی 804 .024 .82 .14 ........................
اصل کلی 028 ..........................................................
اصالحیه.313 .312 .314 .322 .23 .08 .32 .32
.382 .303 .302 .302 .308 .300 .304 .341

نمایه

.021 .023 .324 .320 .323 .381 .380 .383
.080 .003 .048 .043 .013 .000 .001 .030
.141 .142 .028 .020 .082 .088 .080 .081
.030 .031 .123 .182 .108 .100 .142 .148
.008 .000 .048 .040 .043 .042 .013 .002
................................................................ 848 .002
اصول کلی حقوقی 822............................................
اظهارات طرفین.044 .024 .048 .010 .323 .34
.......................................................801 .820 .000
اعتبارات اسنادی.034 .132 .012 .332 .303
.022 .088 .081 .082 .012 .010 .003 .002
..........................................................................844
اعراض.120 .183 .140 .022 .083 .382 .42
.......................................................012 .480 .121
اقامتگاه 424.............................................................
اکراه 132 .033 ........................................................
الجزایر.348 .304 .330 .322 .02 .40 .10 .12
.111 .022 .020 .000 .044 .011 .323 .324
.803 .821 .030 .034 .003 .018 .122 .181
..........................................................................812
الزامات قانونی 802 .323 .........................................
امام خمینی802........................................................
امانی.330 .322 .80 .02 .40 .44 .10 .13 .12
.330 .323 .324 .321 .348 .340 .304 .301
.110 .022 .020 .000 .001 .044 .011 .000
.103 .148 .144 .141 .112 .112 .118 .111
.003 .012 .018 .122 .122 .184 .181 .180
.................................... 812 .803 .821 .030 .034
امتناع ایاالت متحده813..........................................
امریکا 3 ....................................................................
انتخاب قانون 084 .003 .00 ...................................
انتصاب.808 .800 .804 .002 .002 .008 .2
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...................................................... 883 .882 .803
انصاف.482 .402 .131 .303 .23 .22 .82 .14 .2
................................................................ 802 .823
اوراق بهادار 143 .142 .............................................
ایاالت متحده آمریکا.080 .008 .048 .001 .8 .3
...................................................... 123 .100 .114
ایران 3......................................................................
ایفای تعهد.840 .820 .042 .132 .318 .320 .00 .38

.......................................................................... 848
بانک.33 .28 .20 .08 .02 .44 .13 .12 .02 .2 .8
.302 .332 .330 .330 .320 .324 .321 .322
.314 .311 .312 .303 .302 .302 .301 .303
.323 .321 .348 .340 .344 .313 .318 .310
.002 .033 .332 .338 .332 .323 .322 .320
.020 .000 .040 .044 .043 .012 .011 .000
.111 .110 .132 .034 .022 .023 .020 .024
.010 .030 .034 .031 .122 .181 .180 .183
.024 .020 .084 .081 .003 .003 .012 .018
.824 .821 .822 .033 .030 .034 .022 .020
.844 .841 .812 .802 .800 .803 .822 .828
....... 803 .802 .808 .801 .800 .802 .842 .840
بانک تجارت.023 .434 .423 .420 .424 .421
................................... 028 .020 .024 .021 .020
بانک سپه 320 ..........................................................
بانک صادرات 423 ...................................................
بانک مرکزی.303 .302 .302 .324 .08 .2 .8
.003 .012 .018 .030 .034 .031 .034 .020
....... 842 .840 .844 .841 .033 .020 .084 .081
بانک ملت.313 .311 .312 .303 .302 .302 .02
.802 .808 .800 .802 .822 .180 .183 .348
......................................................................... 803
بانک ملی.084 .003 .132 .040 .044 .043 .012
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.................................... 844 .841 .803 .822 .824
بروات 412................................................................
بند .20 .23 .22 .84 .03 .42 .41 .14 .32 .33
.332 .332 .338 .333 .323 .322 .322 .320
.321 .320 .388 .308 .313 .312 .303 .302
.084 .002 .002 .048 .013 .012 .034 .334
.128 .120 .124 .030 .021 .020 .023 .024
.100 .133 .132 .138 .130 .131 .133 .132
.102 .101 .100 .141 .110 .113 .112 .103
.422 .481 .480 .483 .403 .122 .123 .122
.003 .020 .021 .020 .432 .438 .431 .422
.020 .082 .080 .084 .041 .010 .011 .000
.802 .831 .833 .822 .822 .033 .024 .020
.................................... 802 .842 .848 .840 .804
بند 138 .030 .020 .023 .323 .322 ............... 32
بند 113 .130 .132 .124 .020......................... 33
بند 113 .132 .120 .020 .034......................... 30
بند .128 .120 .020 .023 .333 .322 .32231
.......................... 112 .100 .132 .131 .133 .132
بند 080 .110 .113 .103 .130......................... 34
بند 020............................................................... 30
بند 122 .124 .021............................................ 38
بند 822 .133 .021............................................ 32
بند .323 .32 .22 .81 .80 .83 .82 .03 .020
.334 .323 .323 .300 .312 .338 .322 .320
.048 .010 .012 .003 .022 .028 .020 .020
.140 .144 .130 .032 .020 .021 .020 .024
.482 .122 .128 .188 .102 .100 .102 .143
.002 .001 .048 .014 .432 .431 .420 .424
.832 .823 .822 .824 .820 .033 .082 .081
................. 802 .842 .813 .811 .812 .804 .833
بند .331 .323 .33 .81 .83 .03 .43 .32 .21
.081 .002 .043 .000 .330 .321 .342 .308

.134 .130 .132 .034 .028 .020 .024 .084
.102 .108 .100 .104 .101 .103 .132 .138
.448 .130 .133 .123 .122 .123 .102 .108
.040 .022 .020 .434 .422 .420 .423 .480
.020 .024 .024 .021 .080 .083 .001 .042
.840 .840 .813 .833 .832 .822 .033 .031
...................................................... 883 .802 .842
بند .020 .041 .038 .32 .33 .20 .43 .32 .324
.480 .108 .100 .132 .124 .034 .031 .030
...................................................... 813 .000 .043
بند .123 .120 .032 .032 .030 .020 .0230
813 ....... .113 .138 .130 .131 .130 .133 .132
بند 002 .020 .083 .082 .022 .303 .82 .......... 8
بند .301 .303 .330 .322 .88 .02 .40 .13 .022
.030 .020 .022 .020 .044 .011 .323 .324
.030 .022 .422 .482 .122 .111 .032 .031
............................................. 812 .821 .030 .034
بند 020 .338 .333 .............................................. 2
بند .830 .822 .100 .132 .133 .033 .0203
......................................................................... 831
بنیاد 813 .803 .123 .122 .120 .............................
بهره.10 .13 .12 .03 .02 .08 .00 .02 .31 .30
.08 .01 .00 .02 .42 .48 .40 .44 .41 .10 .11
.322 .33 .34 .20 .22 .28 .20 .80 .84 .81 .02
.313 .312 .302 .301 .300 .330 .331 .330
.301 .348 .340 .344 .313 .312 .318 .314
.320 .323 .322 .323 .321 .383 .382 .382
.012 .001 .000 .003 .002 .023 .022 .328
.000 .003 .002 .040 .044 .041 .014 .011
.020 .022 .083 .081 .080 .002 .000 .004
.132 .021 .022 .023 .022 .022 .028 .021
.144 .110 .111 .110 .113 .112 .104 .130
.120 .182 .182 .180 .181 .180 .100 .101

نمایه

.442 .410 .130 .121 .122 .128 .120 .121
.483 .484 .403 .402 .404 .401 .444 .441
.433 .430 .432 .422 .422 .428 .421 .422
.012 .002 .030 .034 .030 .033 .023 .022
.004 .003 .043 .013 .012 .018 .014 .013
.023 .022 .023 .022 .023 .022 .083 .082
.034 .031 .030 .033 .032 .022 .022 .021
.800 .803 .802 .832 .824 .821 .032 .030
.803 .802 .804 .848 .840 .812 .812 .812
..........................................................................880
بیانیه حل و فصل دعاوی.12 .02 .00 .32 .3 .2
.332 .338 .323 .23 .22 .84 .03 .02 .43 .14
.323 .388 .308 .300 .312 .303 .302 .308
.332 .332 .330 .334 .322 .321 .324 .320
.003 .002 .002 .042 .048 .013 .000 .333
.143 .140 .144 .141 .020 .024 .084 .081
.128 .122 .183 .102 .108 .101 .100 .102
.003 .130 .133 .123 .122 .123 .122 .122
.002 .000 .001 .012 .010 .014 .011 .000
.031 .020 .024 .028 .024 .021 .080 .084
.804 .801 .802 .833 .832 .822 .824 .033
.................................... 802 .842 .840 .840 .842
بیانیهها 804 .183 .302 .302 .12 ..........................
بیمه.82 .88 .80 .00 .40 .41 .04 .00 .03 .02
.348 .341 .311 .332 .332 .338 .33 .22 .20
.332 .328 .321 .320 .323 .308 .300 .301
.011 .012 .000 .001 .000 .032 .022 .333
.022 .081 .080 .041 .040 .012 .018 .014
.108 .103 .102 .141 .121 .120 .028 .023
.003 .120 .124 .124 .120 .123 .182 .102
.......................... 802 .848 .838 .034 .020 .022
پاسخ خواهان 188....................................................
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پرداخت غرامت.023 .003 .002 .000 .42 .02
................ 882 .810 .812 .082 .123 .101 .102
پهلوی 021 .083 .103 ............................................
تابعیت غالب 308 .300 ...........................................
تابعیت مضاعف 300 .................................................
تاریخ نافذ شدن024 .................................................
ذ014 .034 .030 .384 .32 ....................................
تجدید نظر.32 .30 .22 .02 .12 .30 .34 .31 .30
.024 .000 .028 .020 .333 .388 .380 .32
.043 .013 .038 .102 .100 .130 .134 .023
...................................................... 830 .041 .040
تحویل کاال 082 .028 .020 .003 ..........................
ترتیبات قراردادی.032 .023 .022 .034 .323
......................................................................... 842
ترمیمی 32 .20 .23 .22..........................................
تصفیه.148 .144 .132 .032 .043 .81 .02 .31
.021 .020 .023 .088 .082 .012 .003 .120
................................... 023 .023 .022 .023 .024
تعهد ضمنی 028 ......................................................
تعهدات.10 .13 .12 .01 .03 .38 .30 .34 .31
.23 .22 .28 .81 .02 .43 .40 .40 .13 .12 .18
.310 .310 .303 .302 .301 .322 .22 .24 .22
.302 .308 .300 .304 .348 .344 .313 .312
.323 .383 .380 .384 .381 .383 .303 .302
.022 .333 .332 .332 .332 .323 .324 .320
.041 .040 .043 .018 .010 .030 .030 .033
.030 .022 .020 .023 .088 .081 .003 .044
.112 .118 .103 .101 .100 .133 .132 .130
.123 .122 .182 .182 .180 .181 .182 .144
.443 .442 .412 .131 .130 .124 .122 .122
.423 .423 .482 .482 .443 .440 .444 .441
.022 .432 .438 .433 .432 .423 .422 .422
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.001 .000 .002 .032 .032 .023 .020 .020
.082 .003 .002 .040 .043 .012 .018 .014
.030 .031 .022 .028 .020 .023 .022 .083
.803 .831 .833 .822 .822 .822 .033 .032
.......................................................841 .812 .802
تفسیر.338 .320 .28 .84 .83 .03 .13 .01 .32
.040 .002 .321 .382 .308 .342 .313 .332
.138 .122 .120 .121 .038 .031 .022 .041
.042 .013 .003 .130 .143 .108 .104 .100
.833 .823 .822 .022 .023 .082 .048 .040
..........................................................................811
تقلب833 .822 .040...............................................
تهاتر 802 .034 .120 .040 .002 .333 .312.........
توقیف اموال 803......................................................
جریان دادرسی 422..................................................
جعل 040..................................................................
جلسه استماع.10 .11 .38 .30 .34 .31 .33 .2
.303 .302 .323 .23 .22 .82 .80 .03 .43 .13
.323 .322 .383 .384 .304 .302 .342 .342
.013 .001 .030 .322 .322 .320 .322 .328
.082 .088 .002 .002 .043 .040 .012 .010
.102 .122 .032 .022 .021 .023 .021 .023
.182 .188 .180 .180 .100 .104 .140 .110
.430 .130 .122 .124 .121 .121 .122 .183
.018 .014 .003 .002 .033 .032 .038 .030
.082 .000 .001 .042 .042 .048 .044 .013
.034 .022 .024 .021 .020 .023 .023 .083
.838 .831 .833 .823 .822 .824 .820 .032
.840 .840 .810 .803 .804 .800 .803 .832
............................................. 883 .808 .802 .842
جلسه استماع مقدماتی.010 .320 .302 .342 .2
....... 842 .840 .803 .824 .030 .021 .040 .012
جمهوری اسالمی.42 .48 .44 .18 .14 .11 .32 .8

.323 .33 .23 .80 .83 .03 .02 .04 .03 .42
.303 .332 .332 .330 .334 .331 .330 .320
.300 .342 .348 .340 .302 .302 .308 .300
.323 .322 .382 .382 .388 .302 .308 .301
.330 .334 .322 .320 .321 .320 .324 .321
.002 .008 .001 .000 .038 .333 .332 .338
.040 .044 .041 .012 .010 .014 .011 .012
.083 .084 .080 .082 .008 .000 .004 .048
.021 .023 .022 .024 .021 .020 .023 .022
.100 .101 .103 .102 .110 .114 .110 .034
.122 .128 .120 .124 .188 .180 .181 .183
.034 .031 .130 .133 .132 .123 .122 .123
.012 .018 .014 .000 .003 .032 .038 .030
.002 .043 .040 .044 .041 .040 .013 .012
.083 .082 .003 .002 .008 .001 .000 .003
.822 .032 .038 .032 .020 .024 .022 .022
.804 .800 .803 .802 .838 .834 .832 .824
.812 .812 .818 .811 .813 .812 .802 .808
.800 .802 .842 .840 .840 .843 .842 .813
................................................................ 882 .802
حاکمیت 813 ............................................................
حبس 042 ................................................................
حساب امانی022 .314 ............................................
حساب تضمینی.322 .02 .40 .44 .13 .12 .02
.321 .302 .348 .340 .303 .301 .303 .330
.020 .000 .044 .011 .000 .032 .323 .324
.003 .018 .122 .181 .111 .110 .022 .023
................................... 812 .803 .821 .030 .034
حسن انجام کار 432 .484 .......................................
حسن نیت 428 .482 .440 ......................................
حقالزحمه.22 .82 .88 .08 .00 .43 .13 .30 .2

.313 .302 .333 .332 .28 .20 .21 .20 .23
.328 .320 .388 .380 .380 .342 .312 .312

نمایه

.020 .023 .022 .331 .323 .328 .322 .322
.030 .033 .032 .022 .028 .020 .024 .021
.013 .012 .018 .003 .002 .033 .032 .031
.080 .001 .000 .003 .042 .048 .040 .042
.123 .122 .122 .128 .124 .024 .022 .088
.103 .102 .140 .112 .100 .130 .133 .132
.488 .480 .484 .403 .122 .182 .183 .182
.438 .434 .432 .422 .428 .483 .482 .482
.022 .028 .020 .022 .083 .002 .012 .003
....... 848 .840 .803 .830 .820 .822 .033 .032
حق حاکمیت 813.....................................................
حق حبس 102.........................................................
حق صدور 131.........................................................
حقوق بین الملل.003 .002 .002 .83 .02 .00
.121 .182 .101 .100 .103 .140 .132 .003
............................................. 810 .813 .802 .123
حقوق کنسولی 812 .182 .003...............................
حقوق مالکیت.020 .024 .002 .338 .343 .43
.................................... 802 .020 .020 .182 .100
حقوق معاهدات 83 ...................................................
حکم اعالمی 322 .314 .311..................................
حکم جزئی 031........................................................
حل و فصل.83 .03 .02 .13 .18 .02 .38 .3
.321 .323 .308 .300 .302 .303 .332 .338
.084 .083 .003 .013 .012 .000 .333 .322
.122 .128 .122 .102 .148 .141 .038 .024
.423 .428 .420 .481 .480 .442 .448 .403
.014 .011 .003 .002 .023 .433 .431 .422
.084 .082 .002 .002 .042 .041 .042 .013
.842 .813 .833 .822 .033 .024 .020 .020
................................................................ 848 .840
خسارت تبعی 118.....................................................
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دادخواست.22 .22 .42 .48 .11 .02 .32 .2 .8
.310 .314 .303 .308 .33 .32 .32 .38 .32
.001 .033 .030 .033 .022 .323 .381 .341
.140 .112 .028 .021 .043 .014 .012 .000
.402 .402 .182 .103 .108 .100 .142 .148
.420 .421 .420 .422 .420 .402 .400 .404
.012 .013 .002 .002 .033 .030 .031 .023
................ 002 .008 .000 .000 .043 .042 .013
دادگاه عمومی 420 .420 .........................................
دادگاههای ایران 003 .002 .....................................
داور 3........................................................................
دعاوی3....................................................................
دالیل حکم.084 .043 .012 .022 .322 .302
....... 842 .822 .021 .000 .183 .182 .141 .114
دیپلماتیک 003 .08..................................................
نالمللی 02 .02 ....................................
وانهای بی 
دی 
رئیس جمهور 303 ....................................................
رویه دیوان 802 .042 .032 .128 .043 .03...........
رویه قضایی 043 .142 ............................................
ریسک.012 .122 .102 .118 .030 .003 .23
................................................................ 822 .002
سازمان.03 .14 .02 .04 .02 .38 .30 .33 .3 .2
.84 .81 .80 .82 .03 .02 .02 .08 .00 .04 .00
.20 .24 .21 .20 .23 .22 .83 .82 .82 .88 .80
.28 .20 .24 .21 .20 .23 .22 .23 .22 .22 .28
.32 .38 .30 .34 .31 .30 .33 .32 .23 .22 .22
.328 .320 .300 .343 .338 .323 .322 .33 .32
.320 .324 .321 .323 .322 .323 .322 .322
.013 .012 .012 .018 .010 .014 .030 .022
.022 .022 .020 .023 .044 .040 .043 .042
.123 .122 .122 .128 .030 .031 .033 .032
.100 .103 .102 .132 .130 .134 .131 .130
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.148 .141 .113 .112 .118 .110 .114 .102
.130 .131 .133 .123 .120 .124 .102 .103
.420 .428 .480 .483 .442 .448 .412 .403
.001 .000 .023 .431 .430 .432 .422 .422
.040 .044 .041 .040 .043 .042 .013 .012
.083 .003 .001 .003 .002 .043 .042 .048
.020 .024 .020 .022 .023 .022 .024 .021
.822 .030 .034 .031 .032 .022 .022 .028
.833 .832 .823 .822 .822 .828 .820 .824
.813 .803 .802 .833 .830 .834 .831 .830
....... 802 .843 .842 .842 .840 .844 .841 .840
سازمان مسکن.822 .828 .820 .824 .044 .014
.830 .834 .831 .830 .833 .832 .823 .822
.......................................................803 .802 .833
سازمان ملل 813......................................................
سبب دعوی 131......................................................
سررسید 483.............................................................
سرمایهگذاری.128 .100 .103 .102 .083 .382
.812 .810 .814 .811 .812 .801 .802 .043
.......................................................880 .802 .803
سفارت822 .081 .422 .422 .420 .424 .421......
سلب مالکیت.303 .302 .300 .338 .322 .80
.013 .012 .003 .002 .002 .008 .333 .322
.124 .101 .100 .103 .140 .020 .012 .010
.122 .122 .124 .121 .120 .122 .123 .128
.020 .023 .022 .020 .020 .083 .133 .123
.802 .800 .801 .800 .033 .031 .030 .033
.802 .812 .818 .814 .811 .813 .812 .803
.................................... 880 .882 .802 .802 .803
سهام.308 .303 .302 .342 .80 .03 .02 .14 .3
.002 .013 .012 .002 .002 .330 .334 .322
.183 .102 .102 .143 .140 .141 .024 .084
.434 .431 .423 .420 .424 .480 .442 .123

.022 .020 .024 .084 .083 .002 .001 .020
.808 .800 .804 .801 .832 .033 .024 .021
............................................. 802 .804 .800 .802
سوا استفاده 104 ......................................................
سود سهام 800 .133 .003 .002 .008 ...................
سوگند نامه.002 .002 .331 .308 .322 .02 .11
......................................................................... 832
شاه سابق 102 ..........................................................
شخص ثالث 822 .442 ...........................................
شرکت سهامی.183 .008 .320 .343 .342 .22
............................................. 820 .032 .082 .000
شرکت مدنی 010 .330 .334 .331 .322 ...............
شعبه.323 .322 .83 .03 .42 .48 .40 .11 .10 .8
.302 .302 .308 .300 .304 .330 .334 .330
.382 .302 .308 .301 .300 .342 .348 .314
.333 .322 .320 .324 .320 .323 .320 .324
.040 .044 .012 .010 .014 .011 .001 .000
.021 .020 .083 .080 .083 .008 .000 .004
.184 .100 .104 .114 .111 .020 .023 .022
.402 .138 .122 .128 .120 .123 .122 .180
.423 .422 .483 .482 .403 .441 .440 .410
.433 .430 .424 .420 .423 .422 .423 .422
.031 .030 .033 .032 .028 .020 .023 .022
.003 .002 .043 .012 .012 .003 .032 .038
.032 .030 .034 .022 .022 .003 .002 .000
.803 .802 .834 .832 .828 .820 .824 .821
.842 .840 .843 .842 .813 .812 .812 .800
............................................. 881 .803 .802 .843
شناسائی حق 02 .......................................................
شهادت شفاهی 130 .23..........................................
صادرات.002 .422 .112 .118 .130 .013 .002
................................... 814 .088 .081 .018 .004
صالحیت دیوان.320 .83 .41 .18 .14 .32 .3 .8

نمایه

.308 .300 .341 .312 .318 .332 .332 .338
.334 .322 .321 .320 .321 .320 .322 .382
.013 .012 .012 .022 .333 .332 .332 .338
.140 .103 .028 .084 .081 .082 .003 .041
.000 .002 .010 .014 .002 .122 .122 .102
.822 .822 .020 .024 .022 .021 .080 .084
................. 802 .840 .842 .802 .833 .832 .823
صالحیت رسیدگی.23 .22 .80 .83 .82 .03 .30
.323 .382 .302 .341 .313 .300 .320 .33
.000 .332 .334 .322 .324 .321 .321 .320
.101 .103 .020 .024 .003 .002 .002 .010
.034 .020 .028 .024 .020 .084 .040 .182
.......................... 802 .842 .842 .813 .833 .832
صالحیت موضوعی 23 .............................................
ضمانتنامه.310 .313 .312 .302 .32 .22 .02
.328 .348 .313 .312 .318 .310 .314 .311
.018 .010 .000 .002 .332 .332 .332 .323
.028 .021 .044 .041 .043 .042 .012 .012
.080 .012 .010 .428 .482 .443 .102 .023
.......................... 848 .844 .022 .022 .083 .081
ضمانتنامه حسن انجام 844 .042 .018 .311 .........
عدم اجرای تعهد 03 .................................................
عدم ایفا 002 .130 .112 .312 ................................
عدم صالحیت 028 .423 .422 .422 ......................
علیت 32 .38 ............................................................
عهدنامه 812 .182 .012 .003 ................................
عهدنامه مودت 812 .182 .012 .003 .....................
عینی 818 .810 .814 .811 .343...........................
غرامت.300 .300 .323 .82 .42 .48 .02 .00
.023 .002 .042 .012 .003 .000 .342 .312
.000 .434 .482 .134 .121 .121 .132 .038
.812 .801 .031 .028 .020 .082 .002 .008
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.800 .802 .812 .818 .814 .811 .810 .813
......................................................................... 801
غیر قانونی883 .081 .042 .012 .382 .331 .........
فدرال رزرو 802 .043 .013 .410 .344 .303 ........
فروش اموال 808 .....................................................
فسخ.321 .30 .20 .28 .20 .84 .81 .02 .00 .32
.332 .330 .333 .332 .323 .322 .328 .324
.040 .043 .012 .331 .330 .332 .322 .382
.020 .022 .083 .082 .082 .080 .081 .041
.030 .034 .031 .030 .033 .032 .022 .022
.124 .121 .120 .122 .033 .032 .032 .038
.143 .112 .113 .112 .104 .101 .102 .120
.123 .122 .120 .103 .101 .100 .103 .140
.488 .484 .483 .400 .403 .402 .448 .440
.422 .428 .420 .424 .421 .423 .483 .482
.023 .433 .432 .438 .430 .432 .423 .422
.002 .033 .030 .034 .031 .022 .022 .021
.013 .012 .002 .008 .000 .004 .001 .000
.048 .040 .044 .043 .042 .012 .014 .010
.088 .080 .084 .081 .083 .082 .003 .042
.842 .848 .834 .822 .022 .022 .083 .082
......................................................................... 842
فسخ قرارداد.324 .321 .28 .20 .84 .81 .02 .32
.043 .331 .330 .382 .330 .333 .322 .328
.034 .031 .030 .022 .020 .082 .041 .040
.120 .140 .143 .112 .112 .102 .120 .030
.488 .484 .400 .403 .402 .448 .123 .122
.432 .422 .420 .424 .421 .423 .483 .482
.000 .033 .034 .031 .021 .432 .438 .430
.014 .013 .012 .002 .008 .000 .004 .001
.082 .042 .048 .040 .044 .043 .042 .012
....... 842 .842 .834 .022 .083 .080 .081 .083
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فورس ماژور.330 .322 .30 .84 .81 .02 .00
.082 .082 .081 .040 .043 .012 .032 .038
.122 .033 .032 .038 .030 .034 .020 .022
.112 .102 .130 .133 .124 .121 .120 .123
.448 .440 .444 .120 .183 .140 .143 .113
.032 .430 .422 .402 .408 .403 .402 .443
....... 002 .043 .042 .048 .040 .044 .004 .001
قابل جبران832 .032 .083 .100 .83 .04 .............
قابل طرک.442 .411 .002 .333 .82 .02 .32
..........................................................................822
قانون حاکم.040 .043 .132 .084 .003 .08 .00
.......................................................840 .833 .022
قانون مدنی 808 .022 .034....................................
قرار.01 .00 .03 .02 .33 .34 .30 .32 .2 .8 .0
.03 .02 .04 .43 .43 .42 .12 .12 .10 .00 .04
.23 .22 .20 .23 .23 .22 .83 .82 .88 .84 .80
.330 .320 .324 .320 .33 .32 .30 .34 .31 .33
.313 .312 .303 .302 .300 .303 .332 .332
.340 .313 .312 .312 .318 .310 .311 .310
.380 .303 .302 .308 .304 .343 .342 .344
.328 .320 .321 .320 .323 .322 .382 .384
.332 .323 .322 .322 .324 .320 .322 .322
.024 .021 .020 .023 .022 .332 .332 .334
.002 .033 .032 .032 .030 .032 .028 .020
.018 .010 .012 .002 .002 .008 .004 .003
.001 .002 .043 .048 .041 .040 .042 .013
.028 .024 .082 .080 .084 .080 .003 .004
.030 .034 .031 .023 .022 .028 .020 .024
.134 .130 .132 .123 .120 .124 .121 .032
.104 .101 .100 .102 .133 .132 .132 .130
.118 .110 .110 .112 .102 .102 .108 .100
.102 .142 .140 .143 .142 .113 .112 .112
.182 .188 .180 .182 .102 .101 .100 .103

.128 .120 .124 .120 .122 .128 .120 .124
.402 .130 .134 .131 .130 .132 .123 .122
.444 .412 .412 .418 .410 .414 .411 .412
.402 .402 .400 .401 .400 .402 .448 .440
.420 .422 .428 .424 .421 .484 .480 .483
.024 .021 .020 .023 .431 .430 .428 .421
.032 .038 .030 .034 .031 .023 .022 .020
.010 .012 .002 .008 .000 .001 .003 .032
.040 .040 .043 .042 .013 .018 .014 .011
.082 .081 .080 .083 .082 .002 .043 .048
.023 .022 .022 .028 .020 .021 .020 .023
.033 .032 .023 .022 .028 .020 .024 .020
.831 .830 .833 .822 .820 .820 .822 .033
.812 .803 .808 .800 .801 .802 .833 .832
....... 882 .804 .801 .802 .841 .840 .818 .814
قرار موقت.342 .312 .318 .312 .303 .302 .8
.421 .420 .128 .101 .333 .323 .322 .382
...................................................... 014 .011 .034
قرارداد.32 .38 .30 .34 .31 .30 .33 .32 .3 .2 .8
.03 .02 .08 .00 .04 .01 .00 .03 .02 .33 .32
.40 .43 .42 .13 .12 .12 .18 .10 .14 .10 .12
.82 .88 .84 .81 .02 .08 .00 .04 .43 .44 .41
.22 .22 .28 .20 .24 .21 .20 .23 .22 .83 .82
.23 .22 .22 .28 .20 .24 .21 .20 .23 .22 .23
.320 .323 .33 .32 .32 .38 .30 .34 .33 .32
.332 .323 .322 .322 .328 .320 .324 .321
.302 .333 .332 .332 .338 .330 .330 .333
.314 .311 .310 .313 .312 .302 .300 .303
.343 .341 .343 .342 .313 .312 .312 .318
.383 .303 .302 .302 .308 .300 .304 .301
.322 .383 .382 .388 .380 .384 .381 .380
.323 .322 .328 .320 .324 .321 .320 .323
.333 .332 .323 .322 .322 .328 .320 .320

نمایه

.330
.020
.033
.002
.013
.003
.088
.020
.020
.034
.121
.133
.102
.102
.113
.103
.182
.120
.403
.412
.442
.402
.482
.428
.423
.432
.022
.000
.010
.048
.008
.082

.331
.021
.030
.003
.042
.001
.082
.028
.028
.030
.124
.130
.103
.103
.142
.100
.183
.128
.412
.413
.442
.402
.482
.422
.432
.433
.023
.008
.012
.042
.082
.082

.330
.024
.031
.000
.043
.082
.082
.022
.022
.038
.120
.131
.100
.112
.143
.101
.182
.122
.410
.442
.443
.483
.483
.422
.433
.022
.034
.002
.013
.042
.083
.083

.332
.020
.034
.014
.040
.083
.083
.022
.022
.032
.128
.134
.101
.113
.140
.100
.182
.123
.411
.443
.402
.480
.423
.423
.431
.023
.032
.002
.042
.043
.080
.022

.332
.028
.030
.010
.041
.080
.022
.023
.023
.032
.122
.138
.104
.110
.141
.108
.122
.120
.414
.441
.403
.481
.420
.420
.434
.021
.033
.003
.043
.002
.081
.023

.333
.022
.038
.018
.048
.081
.023
.020
.032
.122
.122
.132
.100
.118
.144
.102
.123
.124
.410
.444
.401
.484
.421
.428
.430
.024
.002
.012
.040
.003
.084
.020

.022
.023
.032
.012
.042
.084
.021
.021
.030
.123
.123
.132
.108
.112
.143
.102
.120
.130
.418
.440
.404
.480
.424
.422
.438
.020
.003
.010
.044
.004
.080
.021

.023
.032
.032
.012
.042
.080
.024
.024
.031
.120
.132
.133
.102
.112
.102
.103
.124
.131
.412
.448
.408
.488
.420
.422
.432
.022
.001
.011
.040
.000
.088
.024
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.022 .028 .020 .020 .023 .022 .023 .022
.032 .034 .031 .030 .033 .032 .023 .022
.828 .820 .824 .820 .823 .822 .033 .032
.832 .834 .831 .830 .833 .823 .822 .822
.841 .840 .842 .813 .812 .814 .802 .833
............................................. 842 .842 .848 .840
قرارداد اجاره.122 .182 .182 .141 .103 .102
.......................... 124 .123 .122 .120 .124 .123
قصور.88 .81 .00 .48 .44 .01 .32 .38 .30 .30
.30 .30 .33 .32 .23 .24 .21 .23 .22 .24 .22
.030 .034 .332 .303 .304 .313 .321 .38
.022 .022 .028 .004 .042 .042 .012 .002
.140 .112 .102 .104 .102 .130 .133 .122
.442 .440 .442 .132 .122 .182 .103 .101
.430 .432 .423 .422 .480 .402 .400 .443
.004 .001 .000 .002 .032 .432 .432 .438
.002 .000 .044 .012 .010 .014 .002 .000
.802 .834 .831 .822 .032 .031 .020 .082
................................................................ 848 .840
قواعد دیوان.342 .302 .33 .22 .48 .44 .32
.102 .043 .042 .048 .012 .010 .022 .304
.040 .013 .003 .032 .128 .188 .108 .100
....... 808 .848 .833 .823 .822 .083 .000 .041
قیاس 022 ................................................................
قید سوگند 103 .........................................................
کارشناس.28 .24 .21 .23 .22 .23 .80 .04 .2
.023 .322 .322 .322 .328 .320 .38 .34 .32
.032 .031 .183 .103 .148 .112 .103 .021
.032 .022 .028 .021 .022 .022 .083 .002
......................................................................... 802
کاهش ارزش 012 .343 ..........................................
کنترل.28 .20 .24 .23 .82 .81 .80 .83 .82 .02
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.324 .321 .320 .323 .303 .332 .324 .320
.002 .002 .008 .330 .334 .331 .322 .322
.020 .084 .081 .000 .040 .010 .010 .003
.182 .101 .103 .143 .140 .100 .123 .034
.132 .123 .122 .122 .124 .120 .122 .123
.024 .021 .020 .083 .001 .134 .130 .133
.033 .031 .030 .020 .024 .020 .023 .020
.840 .840 .812 .803 .802 .801 .832 .822
.......................... 880 .883 .803 .801 .800 .842
کنترل موثر 020.......................................................
کنسولگری 424........................................................
الزم االجرا.131 .024 .022 .332 .383 .83 .10
..........................................................................822
الیحه معارض 102 .322 .322 .321 ......................
مالکیت.343 .312 .303 .83 .82 .03 .02 .02 .3
.002 .001 .333 .338 .330 .334 .303 .302
.102 .143 .142 .142 .148 .140 .012 .013
.002 .133 .123 .122 .122 .101 .100 .103
.024 .021 .023 .022 .020 .083 .018 .010
.813 .808 .800 .801 .800 .802 .822 .030
............................................. 882 .803 .812 .814
مالکیت اموال 808....................................................
مالیات.82 .88 .80 .08 .00 .00 .04 .00 .03 .02
.341 .300 .332 .332 .324 .33 .22 .20 .82
.383 .382 .388 .380 .384 .308 .301 .302
.333 .332 .332 .323 .328 .320 .323 .322
.001 .000 .032 .038 .031 .032 .023 .022
.023 .082 .081 .080 .040 .018 .011 .000
.102 .103 .102 .133 .124 .120 .033 .021
.034 .031 .020 .080 .010 .011 .003 .183
..........................................................................802
ماهیت دعوی.081 .001 .382 .300 .302 .30
................. 802 .802 .833 .822 .004 .000 .031

مختومه 842 .044 .422 .402 .020 .040 .2.........
مدیر تصفیه 142 .......................................................
مرضی الطرفین.082 .002 .042 .013 .012 .18
......................................................................... 842
مرور زمان.183 .083 .082 .003 .002 .018 .013
......................................................................... 122
مسئولیت.21 .20 .23 .00 .04 .00 .03 .04 .01
.332 .32 .34 .31 .30 .33 .32 .23 .22 .22 .24
.383 .300 .304 .301 .343 .342 .310 .313
.333 .332 .322 .322 .320 .322 .323 .322
.018 .010 .008 .000 .001 .038 .030 .034
.020 .022 .002 .008 .004 .001 .042 .012
.102 .108 .104 .103 .022 .024 .022 .028
.131 .120 .121 .120 .123 .122 .112 .118
.031 .020 .020 .082 .000 .040 .042 .000
.800 .802 .833 .822 .822 .820 .820 .032
............................................. 800 .802 .812 .801
مسئولیت دولت 020 .................................................
مسئولیت محدود.322 .320 .343 .342 .04 .03
.082 .000 .121 .122 .008 .018 .000 .001
.......................... 802 .801 .800 .820 .032 .020
مسدود 848 .800 .022 .082 .144 .138 .012 ......
مصادره.343 .342 .300 .332 .330 .42 .48 .32
.182 .188 .100 .103 .113 .112 .132 .302
.420 .123 .122 .124 .120 .120 .121 .183
.814 .811 .810 .813 .803 .001 .023 .431
................................................................ 880 .818
مصالحه.132 .103 .142 .042 .012 .382 .380
................................................................ 800 .042
معاهدات 32 ..............................................................
ملی شدن 020 .002 .012 .......................................
ملی کردن 101 .........................................................
مواعد 320 ................................................................

نمایه

موافقتنامه.10 .14 .11 .32 .32 .38 .30 .30 .33
.030 .332 .313 .312 .302 .302 .80 .41 .18
.013 .022 .423 .420 .404 .128 .083 .038
.................................... 808 .800 .082 .002 .044
موضوعات شکلی.100 .043 .012 .304 .303
.848 .822 .020 .040 .030 .031 .128 .120
..........................................................................808
نظر جداگانه.022 .482 .122 .020 .323 .324
.................................... 803 .038 .003 .012 .030
نظر مخالف.138 .104 .111 .044 .308 .02 .40
................. 881 .843 .812 .803 .002 .012 .440
نظر موافق.044 .323 .348 .22 .84 .43 .40 .10
.................................... 440 .138 .100 .111 .000
نیروی دریایی 843 .842 .813.................................
نیروی هوایی.312 .312 .312 .302 .302 .02
.301 .348 .340 .344 .340 .343 .342 .313
.383 .382 .303 .302 .302 .308 .300 .304
.383 .382 .382 .388 .380 .384 .381 .380
.042 .048 .040 .324 .321 .320 .323 .322
.000 .004 .001 .000 .003 .002 .043 .042
................................................................ 101 .024
هزینه دادرسی 003...................................................
هزینه نقل و انتقال042 .040 .042.........................
هزینهها.10 .11 .13 .02 .00 .33 .32 .32 .30
.08 .00 .01 .00 .02 .42 .40 .44 .41 .43 .12
.24 .21 .23 .22 .83 .82 .82 .80 .84 .81 .02
.330 .333 .323 .322 .33 .28 .20 .22 .20
.302 .308 .301 .303 .333 .338 .330 .331
.300 .302 .342 .348 .340 .344 .314 .311
.380 .383 .382 .303 .302 .302 .304 .301
.322 .323 .324 .321 .382 .388 .384 .381
.021 .020 .323 .322 .328 .324 .320 .323
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.032 .038 .030 .034 .032 .022 .022 .020
.042 .012 .014 .011 .003 .002 .033 .032
.000 .003 .002 .043 .042 .040 .044 .040
.082 .080 .084 .081 .080 .002 .000 .004
.028 .020 .024 .021 .020 .023 .083 .082
.030 .032 .022 .021 .020 .022 .023 .022
.122 .033 .032 .032 .038 .030 .034 .031
.138 .131 .130 .120 .124 .121 .120 .123
.113 .112 .103 .102 .100 .102 .133 .132
.102 .100 .104 .141 .140 .113 .110 .110
.122 .120 .182 .180 .181 .180 .182 .103
.030 .034 .138 .130 .134 .128 .120 .124
.003 .002 .008 .000 .004 .002 .033 .038
.043 .042 .013 .012 .018 .014 .013 .012
.002 .004 .003 .002 .042 .042 .048 .040
.028 .022 .083 .082 .082 .084 .083 .002
.031 .030 .033 .032 .023 .020 .023 .022
.828 .820 .824 .821 .032 .038 .030 .034
.833 .832 .832 .838 .830 .834 .822 .822
.840 .843 .813 .812 .812 .811 .802 .803
................................... 881 .880 .843 .842 .848
هواپیمایی 804 .030 ................................................
ورشکسته 142 .142 .144 .338 .............................
وزارت.40 .44 .41 .18 .11 .10 .13 .00 .3 .2 .8
.331 .330 .323 .33 .23 .22 .81 .82 .02 .04
.312 .303 .302 .302 .333 .332 .338 .330
.340 .344 .341 .343 .342 .312 .312 .311
.323 .322 .388 .300 .303 .302 .343 .348
.323 .322 .322 .320 .321 .320 .320 .320
.332 .332 .338 .330 .331 .330 .333 .332
.028 .020 .024 .021 .020 .023 .022 .333
.034 .031 .030 .033 .032 .023 .022 .022
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.030
.002
.042
.022
.120
.480
.038
.082
.082

.032
.003
.040
.034
.132
.484
.003
.083
.083

مجموعه آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده  /جلد هفتم

.032
.014
.041
.113
.133
.488
.011
.080
.022

.033
.010
.044
.110
.134
.422
.010
.081
.023

.002
.018
.001
.142
.410
.428
.018
.084
.021

.003
.012
.023
.102
.412
.022
.002
.080
.022

.000
.012
.021
.128
.404
.031
.000
.088
.024

.001
.013
.020
.120
.483
.034
.003
.082
.020

.802 .833 .834 .822 .822 .820 .824 .022
.803 .802 .800 .804 .801 .802 .842 .811
................................................................ 883 .882
وزارت دفاع.312 .302 .302 .323 .41 .18 .11
.340 .344 .341 .343 .342 .312 .312 .311
.110 .034 .021 .023 .333 .323 .322 .348
.003 .002 .018 .003 .038 .034 .031 .128
.082 .088 .080 .084 .081 .080 .083 .082
.......................... 842 .022 .023 .022 .083 .082

نمایه موضوعات

377

نمایه
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